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 تعالی بسمه

 

 بردارینمونه قضیه یا نایکوئیست فرضیه

 

 
 

 :تهیه کننده
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 خلاصه -1

 برداریقضیه نمونهفرضیه نایکوئیست یا  عنوان سند

 حسینیعلیرضا علی تهیه کننده

 فرضیه نایکوئیست موضوع 

 متن و عکس نوع فایل

 ی، پردازش سیگنالگیر، تست، اندازهبرداری، نایکوئیست، نمونهبرداریداده کلید واژه

 برداریفرضیه نایکوئیست یا قضیه نمونه -2

دنیای طبیعی همگی به صورت آنالوگ هستتند  بترای های تولید شده در دانید، سیگنالهمانگونه که می

ها را به سیگنال دیجیتال تبتدیل کترد  بتدین ها در رایانه باید آنپردازش و به نمایش درآوردن این سیگنال

ها برای رایانه قابل درک خواهد بود  این کار را تبدیل آنالوگ به دیجیتال گوینتد کته بتا ترتیب، این سیگنال

A/D  کند و شکلی شتبیه بته ستیگنال ی بعد، رایانه نقاط گسسته را مرتب میشود  در مرحلهمینشان داده

ی آن به نمایش در آمده دهد  در شکل زیر یک سیگنال آنالوگ و شکل گسستهاولیه در اختیار کاربر قرار می

 است  
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  ی آنشکل گسستهیک سیگنال آنالوگ و : 1-2شکل 

( در یک سیستم بیانگر آن است که هتر ننتد وقتت یتک بتار تبتدیل Sampling rateبرداری )نرخ نمونه

 A/Dدهد  هر یک از خطوط عمودی در شکل بالتا بیتانگر یتک تبتدیل آنالوگ به دیجیتال روی می گنالسی

نمونته  2برداری دهد، گوییم نرخ نمونه در هر ثانیه دو مرتبه این تبدیل را انجام برداردادهاست  اگر سیستم 

 سزایی در شکل سیگنال دیجیتال دارد  برداری تأثیر بههرتز است  واضح است که نرخ نمونه 2بر ثانیه یا 

-( رخ متیAliasingی خطای فرکانسی )ی کافی بالا نباشد، پدیدهبرداری به اندازههنگامی که نرخ نمونه

برداری مناسب است امّتا ضوع نشان داده شده است  در شکل اول نرخ نمونهدهد  در شکل زیر اهمیت این مو

 ی خطای فرکانسی رخ داده است  برداری، پدیدهدر شکل دوم به دلیل انتخاب نرخ پایین نمونه
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 نامناسب )شکل پایینی(برداری برداری مناسب )شکل بالایی( و نمونهنمونه: 2-2شکل 

برداری نه اندازه باید انتختاب ی خطای فرکانسی، نرخ نمونهسؤال این است که برای پرهیز از بروز پدیده

 گردد؟

ی نایکوئیست وجود دارد ای به نام فرضیهشخصی به نام نایکوئیست به این سؤال پاسخ داده است  فرضیه

 گردد:که به صورت زیر بیان می

)بسامد( بیشینه  برداری باید بیش از دو برابر فرکانسی خطای فرکانسی، نرخ نمونهاز پدیده برای پرهیز»

 «  در سیگنال مورد بحث انتخاب گردد

برداری هرتز باشد، نرخ نمونه 8111ی سیگنال مورد نظر برابر به عنوان نمونه با فرض اینکه بسامد بیشینه

 باشد هرتز  2111باید بیش از  گنالبرای این سی

استفاده  گذرن)صافی( پایی از تعدادی فیلتر برداردادههای بسیار بالا، سیستم برداری در فرکانسبرای نمونه

کند به راحتی عمل می برداردادهکند  در این حالت سیستم هرتز را حذف می 251نماید و امواج بالاتر از می

 (  911>2×251دهد )هرتز انجام می 911بسامد فرکانس یا برداری را با و به عنوان مثال، نمونه
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بترداری از اهمیتت ننتدانی برختوردار نظیر فشار و دما، دقت در انتخاب نرخ نمونته DCهای در سیگنال

تواند بیش از یک یا دو بتار در ثانیته ای است که نمیهای اشاره شده به گونهنیست  ماهیت فیزیکی سیگنال

 شود هرتز انجام می 81برداری با بسامد نمونه تغییر کند  در این موارد نرخ

 

 بندیجمع -3

های برداری کمینته در سیستتم، کته نترخ نمونتهبرداریفرضیه نایکوئیست یا قضیه نمونه در این گزارش،

  به صورت مختصر معرفی شده است کند،برداری را تعیین میداده
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-پور نناری و عباستعلی فرقتانی التهنوشته علیرضا نداف اسکویی؛ کیومرث  قلی« مکاترونیک»کتاب  -2

 8319آبادی، ناپ اول  تهران: نشر سپاهان، 

 


