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مخابرات نوين
هدف کلی

آموزش انواع مدوالسيون های منفصل و ديجيتال

فصل۱۰

هدف های رفتاری : در پايان اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود که :                                        زمان پيشنهادی   

             کل زمان اختصاص داده شده به فصل  : ۱۱ساعت آموزشی

و   (Discrete) منفصل   سيگنال   ،(Analog) پيوسته سيگنال  ۱ــ 
سيگنال ديجيتال (digital) را تعريف کند.... ..................ʹ۱۰

۲ــ تبديل سيگنال پيوسته (سيگنال آنالوگ) به سيگنال منفصل را 
شرح دهد....... .......................................ʹ۱۰

۳ــ مدوالسيون های منفصل PWM ،PAM(PDM) و PPM را 
توضيح دهد........................................ ....ʹ۱۵

تحليل  را  ديجيتال  سيگنال  به   PAM منفصل  سيگنال  تبديل  ۴ــ 
کند. .................................................ʹ۵۰
۵    ــ مدوالسيون پالسی کد شده PCM را شرح دهد........ʹ۲۰

۶    ــ نـرخ نـمـونـه بـرداری
(Sampling Frequency-Sampling Rate) را توضيح دهد.....ʹ۱۰
۷ــ مفهوم نرخ بيت (Bit Rate) را شرح دهد. ...........ʹ۱۰ 
۸    ــ مدوالسيون های ديجيتال PSK ،FSK ،ASK را شرح دهد. 
 ۱۰ʹ.................................................... 
۹ــ هدف استفاده از کنترل از راه دور را شرح دهد.......ʹ۱۰

۱۰ــ موارد کاربرد کنترل از راه دور در زمينه هاى مختلف صنعتى 
و خانگى را نام ببرد. .................................... ʹ۱۰

۱۱ــ انواع روش هاى کنترل از راه دور نظير، استفاده از برق شهر، 
امواج صوتى، امواج ماوراء صوت، امواج راديويى و امواج نورى را شرح 

دهد. .................................................ʹ۲۵
۱۲ــ محدودٔه فرکانسى مورد استفاده در انواع سيستم هاى کنترل از 
راه دور را شرح دهد. ......................................ʹ۵

۱۳ــ دليل استفاده از سيستم کنترل از راه دور مبتنى بر  امواج نورى 
مادون قرمز را توضيح دهد. ................................. ʹ۵

 (IR)  ۱۴ــ عناصر نيمه هادى پاسخ دهنده به نور نامرئى مادون قرمز
را شرح دهد. ........................................... ʹ۱۵

۱۵ــ بلوک دياگرام کلى فرستنده و گيرنده سيستم کنترل از راه دور 
IR را ترسيم کند. ....................................... ʹ۱۵
۱۶ــ ماهواره  را تعريف کند و مفهوم کلمه satellite را بيان کند. 
۱۰ʹ ..................................................... 

تاريخچٔه به وجود آمدن ماهواره و سير تکاملى آن را توضيح  ۱۷ــ 
دهد. ................................................. ʹ۱۵
۱۸ــ چگونگى پرتاب ماهواره را به فضا شرح دهد...... ...ʹ۲۵
۱۹ــ انواع ماهواره  را نام ببرد. ......................ʹ۱۰
۲۰ــ ماهواره هاى مخابراتى را شرح دهد. .............. ʹ۱۵
۲۱ــ ماهواره هاى ردياب را شرح دهد. ................ ʹ۱۵
۲۲ــ مفهوم GPS را بيان کند. ......................ʹ۱۰ 
۲۳ــ تاريخچٔه GPS را شرح دهد.  ...................ʹ۱۵
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۲۴ــ اجزاى تشکيل دهندهٔ GPS را نام ببرد.  .............ʹ۱۰
۲۵ــ بخش فضايى GPS را شرح دهد. ................ ʹ۲۰
۲۶ــ بخش کنترل GPS را شرح دهد. ................. ʹ۳۰
۲۷ــ بخش کاربران GPS را شرح دهد. ................ʹ۱۵ 
۲۸ــ چگونگى کار GPS را توضيح دهد. ..............ʹ۳۰
۲۹ــ کاربردهاى GPS را نام ببرد. ....................ʹ۱۰ 

مورد  اطالعات  بتواند  اينترنت  يا  و  نرم افزارها  از  استفاده  با  ۳۰ــ 
نياز خود را در زمينٔه مخابرات نوين کسب و تجارب خود را در اختيار ساير 
همکالسى ها قرار دهد. .......................................

محتوا،  و  شرايط  با  متناسب  آموزشى  اجراى  فرايند  در  ۳۱ــ 
آزمون هاى تشخيصى، تکوينى و پايانى را پاسخ دهد. ..................

۱ـ۱۰ـ مدوالسيون های پالس و ديجيتال
(Pulse and Digital modulation) 

۱ـ۱ـ۱۰ـ پيشگفتار: اگر سيگنال کرير (حامل) به صورت 
پالس (به صورت منفصل) باشد، در اين صورت مدوالسيون های 
پالسی شکل می گيرد. مدوالسيون های پالسی به دو دسته تقسيم 

می شوند.
الف) مدوالسيون های منفصل: مانند PPM، PAM و 
PWM (PDM) هستند که کاربردهای مخابراتی و صنعتی دارند، از 
کاربردهای مخابراتی می توان کاربرد PPM را در اندازه گيری های 
رادار نام برد. از کاربردهای صنعتی اين مدوالسيون می توان کنترل 

دور و سرعت موتور با روش های PWM را نام برد.
در  که   PCM مانند  ديجيتال:  مدوالسيون های  ب) 
سيستم های مخابره ديجيتال (مانند تلفنی، تصويری) به کار می رود. 
در PCM، پيام به صورت کدهای ديجيتالی منتقل می شود. برای 
مسافت های طوالنی تر از انواع ديگر مدوالسيون های ديجيتال مانند 
FSK، ASK و PSK استفاده می شود. در شکل ۱ــ۱۰ نمونه ای 

از موج حامل پالسی را با مشخصه های آن نشان داده ايم. 
E
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شکل ۱ــ۱۰ــ موج حامل پالسی

در اين  شده  ذکر  اصطالحات  بررسی  به  مبحث  اين  در 
پيش گفتار می پردازيم.

(پيوسته)      Analog:  اگر  آنالوگ  سيگنال  ۲ـ۱ـ۱۰ـ 
سخن  موقع  در  هوا  فشار  نوسانات  بيانگر  که  را  انسان  صداى 
گفتن است، بــه سيگنال الکتريکى تبديل کنيم موجى شبيه شکل 
يا  پيوسته  موج  يک  سيگنال،  اين  مى شود.  ايجاد  الف  ۲ــ۱۰ــ 
شکل  در  آنالوگ  سيگنال  از  ديگری  نمونه های  است:   آنالوگ 

۲ــ۱۰ــ ب و ج نشان داده شده است.
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شکل ۲ــ۱۰ــ نمونه های سيگنال آنالوگ
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۳ـ۱ـ۱۰ـ سيگنال منفصل (گسسته ـ Discrete) : اگر 
 (Sampling) نمونه برداری  پالسی  به صورت  آنالوگ  سيگنال  از 
کنيم، سيگنال منفصل به دست می آيد. اين نمونه برداری طبق شکل 
۳ــ۱۰در فواصل زمانی معين (Sampling Period) که زمان تناوب 

نمونه برداری ناميده می شود، صورت می گيرد.
حامل  سيگنال  پالس های  به وسيلٔه  نمونه برداری  عمل 
 (Ac) حامل  سيگنال  دامنٔه  حالت  اين  می گيرد. در  صورت 
تحت تأثير سيگنال پيام قرار می گيرد و متناسب با آن تغيير می کند. 
پالس   دامنٔه  شدٔه  مدوله  سيگنال  را  شده  حاصل  منفصل  سيگنال 

(Amplitude Modulation Pulse) يا PAM می نامند.
حامل  پيام،  آنالوگ  سيگنال  نمونه  يک  ۳ــ۱۰  شکل  در 

پالسی و سيگنال مدوله شدٔه PAM را مالحظه می کنيد.

PAM شکل ۳ــ۱۰ــ سيگنال پيام، حامل و سيگنال مدوله شدۀ

t (Sec)

V

t (Sec)

V

t (Sec)

V

PAM ج) سيگنال مدوله شدۀ

PAM شکل ۴ــ۱۰ــ نمونۀ ديگری از پيام و سيگنال

در شکل ۴ــ۱۰ نوع ديگری از پيام رامالحظه می کنيد که 
به صورت PAM در آمده است. در اين شکل پهنای پالس های 
 (Impulse) سوزنی  پالس های  آن  به  که  است  کم  بسيار  حامل 

می گويند.

 PCM ۴ـ۱ـ۱۰ـ مـد والسـيـون پـالسی کـد       شـده
 PAM اگر سيگنال منفصل :  (Code Modulation Pulse)

را با يک درجه بندی مشخص و تعريف شده به کدهای باينری 
تبديل کنيم مدوالسيون PCM شکل می گيرد. اين روش را 
کوآنتيزه کردن (Quantization) می نامند. در شکل ۵  ــ۱۰ 
 PAM سيگنال آنالوگ را مشاهده می کنيد که ابتدا به سيگنال
تبديل شده است. در مرحلٔه بعد سيگنال PAM را درجه بندی 
معادل آن را به دست آورده ايم. در اين مرحله  کرده ايم و کد 
سيگنال PAM به PCM تبديل شده است. کد استفاده شده 

در اين تبديل سه بيتی است.

شکل ۵  ــ۱۰ــ سيگنال آنالوگ و سيگنال PAM و PCM حاصل از آن
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توجه داشته باشيد که عدد ۱۲۷ از نظر کميت معادل 
۱۲۷ ولت نيست، بلکه معادل بيشترين دامنه ای است که 

سيگنال آنالوگ دارد.

PAM شکل ۶  ــ۱۰ــ يک نمونه سيگنال

در تبديل عدد ۲۴+ به کد باينری، نتيجه به صورت 
۱۱۰۰۰ در می آيد که ۵ بيتی است. برای تبديل آن به کد ۷ 

بيتی، تعداد دو بيت «۰» در سمت چپ قرار داده ايم.

t

Amplitude
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دامنه

يک کد سه بيتى ۸ = ۲۳  حالت را نشان مى دهد. به عبارت 
ديگر دامنه انتخاب شده در ۸ سطح مختلف تقسيم بندى مى شود.

برداشته  نمونه  به  بايد  کردن،  مدرج  در  بيشتر  دقت  براى 
شده، مقادير صحيح بيشترى اختصاص داد. لذا تعداد بيت های 
با استفاده از کد ۷ بيتى ۱۲۸ = ۲۷   کوآنتينر، افزايش مى يابد.مثال  ً
حالت را مى توان نشان داد. در واقع ۱۲۸ سطح ولتاژ مختلف را 

مى توان انتخاب نمود.
در شکل ۶ــ۱۰ يک سيگنال PAM را مشاهده مى کنيد 
که به نمونه هاى برداشته شده سطوح بيشترى اختصاص داده شده 
است. همان طور که مشاهده می شود در ۱۵ نمونٔه برداشته شده از 
پيام، سطوح ولتاژ بين حداقل |۱۵| و حداکثر |۱۲۷| وجود دارد. 
به عبارت ديگر باالترين سطح ولتاژ اختصاص داده شده در شکل 

۶ــ۱۰، ۱۲۷ است که لزوماً بايد يک کُد باينری ۷ بيتی باشد.

مقادير صحيح اختصاص داده شده به کد معادل باينرى ۷ 
بيتى تبديل مى شود.

چون مقادير نمونه بردارى شده ممکن است مثبت يا منفى 
باشند، براى مقادير مثبت و منفى عالمتى در نظر مى گيرند. براى 
اين منظور بيت هشتمى را در سمت چپ کد ۷ بيتى قرار مى دهند تا 
در اين حالت مثبت يا منفی بودن دامنٔه نمونه برداری شده را تعيين 
کنند. اگر مقادير نمونه بردارى شده مثبت باشند از بيت ( ۰) و اگر 

منفى باشند از بيت ( ۱) در سمت چپ استفاده مى شود.
مثالً ۲۴+ در تبديل به کد باينرى به صورت ۰۰۱۱۰۰۰ که 

۷ بيتی است نشان داده می شود. 

با اين توضيح که چون ۲۴ عالمت مثبت دارد، يک صفر 
در سمت چپ بيت ها  قرار مى گيرد و به اين ترتيب ۲۴+  با کد ۸ 

بيتى به صورت۰۰۰۱۱۰۰۰ نشان داده مى شود.

مثال ۱ـ۱۰
عدد ۱۵-  را به صورت ۸ بيتى نشان دهيد.

-۱۵ =     ۱         ۰۰۰       ۱۱۱۱    
 ۱۵ باينری  معادل  عدد 

به صورت ۷ بيتی
بيت ۱ معرف 
عالمت منفی

در جدول ۱ــ۱۰ مقادير سيگنال کوآنتيزه را که به صورت 
کد ۷ بيتى همراه با بيت عالمت است، مشاهده مى کنيد.
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بيت عالمت 
۱-منفی
۰- مثبت

بيت عالمت 
۱= منفی
۰= مثبت

t

V

00 10 01 00
+24 ( 0 0 0 1 1 0 0 0 )

t 

V

00 01 10 01
+38 ( 0 0 1 0 0 1 1 0 )

t 

V

01 11 00 00
-48 ( 1 0 1 1 0 0 0 0 )

شکل ۷ــ۱۰ــ کدبندى ديجيتال

سيگنال ديجيتال برای عدد۴۸- سيگنال ديجيتال برای عدد ۲۴+ سيگنال ديجيتال برای عدد ۳۸+

 ،PAM شامل که   PCM فرايند چهار  ۸  ــ۱۰  شکل  در 
ديجيتال  به  ديجيتال  کدبندى  و  باينرى  کدبندى  کردن،  کوآنتيزه 

+127

-127

0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0

+38 +24

Direction of transfer

P A M

است، نشان داده شده است.

PCM شکل ۸ ــ۱۰ــ چهار مرحلۀ فرايند

کوانتيزه کردن

نمونه ای از کد کوانتيزه 
شدۀ پيام

Sampling نمونه برداری
پيام آنالوگ

پالس حامل

جدول ۱  ــ۱۰

بعد از عمل کدبندی باينری، سيگنال ديجيتال به دست می آيد 
که در شکل ۷ــ۱۰ سه نمونه سيگنال ديجيتال برای اعدد ۲۴+، 
می کنيد،  مالحظه  که  همان طور  است.  شده  داده   -۴۸ و   +۳۸

معادل  ديجيتال  سيگنال  آمده،  به دست   PCM خروجی  سيگنال 
تعدادی از نمونه های برداشته شده از پيام است.
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دو پارامتر در يک دستگاه مبدل آنالوگ به ديجيتال 
مهم است.

۱ــ سرعت نمونه بردارى = تعداد نمونه هاى برداشته 
شده در يک ثانيه

(درجات)  مقادير  تعداد   = نمونه بردارى  دقت  ۲ــ 
مختلفى که مى توان به مقدار نمونهٔ برداشته شده اختصاص 

داد.

۵  ـ۱ـ۱۰ـ فاصله زمانى بيت Bit Interval : فاصلٔه 
زمانى بيت، زمان الزم براى ارسال يک بيت است.

شکل ۹ــ۱۰ يک نمونه سيگنال ديجيتالى و فاصلٔه زمانى 
يک بيت را نشان مى دهد.

شکل ۱۰   ــ۱۰ــ يک نمونه سيگنال ديجيتال با BPS برابر ۸     

t (Sec)

V

0.5 1

01 11 01 10

ولت

شکل ۹ــ۱۰ــ يک نمونه سيگنال ديجيتالى و فاصلۀ زمانى

t

Vدامنه

فاصله زمانى يک بيت

۶  ـ ۱ـ۱۰ـ نرخ بيت Bit Rate : سرعت انتشار بيت      ها را 
 Bit Per Second نرخ بيت مى نامند. نرخ بيت برحسب بيت در ثانيه

 (BPS) می باشد.
در شکل ۱۰ــ۱۰ يک سيگنال ديجيتالى با BPS برابر ۸ 

رسم شده است.

وجود  بيت   ۸ ثانيه  يک  در  مى دهد  نشان  ۱۰ــ۱۰  شکل 
دارد:

مثال ۲ـ۱۰
است    ۲۰۰۰BPS برابر ديجيتالى  سيگنال  يک  بيت  نرخ   

فاصلٔه زمانى هر بيت چقدر است؟
پاسخ  :

 Sec = ۵ * ۱۰-۴ Sec ۰/۰۰۰۵ = ـــــــــــــ = ــــــــــــــ =                     ۱              ۱                    
                   ۲۰۰۰                 

μSec ۵۰۰ =  فاصلٔه زمانى بيت  

مثال ۳ـ۱۰
 فاصلٔه زمانى هر بيت يک سيگنال ديجيتالى ۱۰ ميکروثانيه 

است نرخ بيت چه قدر است؟
پاسخ  :

 ۵+۱۰  = ـــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــــــــ =  نرخ بيت                                                 ۱                            ۱                        

       ۶-۱۰*۱۰       فاصله زمانی بيت               
                  

BPS ۱۰۰,۰۰۰ = نرخ بيت      

۷  ـ۱ـ۱۰ـ فرکانس نمونه برداری
 (Sampling Rate  نرخ نمونه برداریـ) :  Sampling Freguency

سرعت نمونه برداری عبارت از تعداد نمونه هايی است که 
در يک ثانيه از پيام برداشته می شود. 

هر قدر تعداد نمونه ها در ثانيه بيشتر شود، هنگام تبديل و 
بازسازی نمونه ها (سيگنال منفصل يا PAM) به سيگنال آنالوگ 

با تغيير شکل موج کم تری روبه رو می شويم. 
در صورتی که بخواهيم ميزان تغيير شکل موج پيام بازسازی 
شده را به صفر برسانيم بايد تعداد نمونه هايی را که از پيام برمی داريم، 

بی نهايت باشد، که در عمل امکان پذير نيست.
پيام  سيگنال  قبول  قابل  نمونه های  تعداد  ما  بنابراين 
که  می شود  يادآور  می کنيم.  بازسازی  تقريبی  به طور  را 
اسـاسـی  شـکل  تغيـير  که  باشد  حدی  در  بايد  نمونه ها  تعداد 

فاصلٔه زمانى بيتنرخ بيت
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(اعوجاج Distortion) در سيگنال بازسازی شده ايجاد نشود، 
را  پيام  نمونٔه  يک  از  نمونه برداری  الف  ۱۱ــ۱۰ــ  شکل  در 
مالحظه می کنيد. در اين نمونه برداری تعداد پالس های حامل 
کم است و طبق شکل ۱۱ــ۱۰ــ ب تغيير اساسی در شکل موج 

پيام ايجاد شده است.

شکل ۱۱ــ۱۰ــ ب ) موج بازسازى شده

شکل ۱۲ــ۱۰ــ سرعت و دقت نمونه بردارى دو برابر شده

دامنه

t

Amplitude

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

87 9 5 3 4 0 3 6 4

دامنه

شکل ۱۱ــ۱۰ــ الف) نمونه بردارى از سيگنال آنالوگ

بيشتر  حامل)  (فرکانس  نمونه ها  تعداد  ۱۲ــ۱۰  شکل  در 
شده است. در اين حالت، شکل موج بازسازی شده دارای تغيير 

شکل کمتری در مقايسه با شکل ۱۱ــ۱۰ است.

t

Amplitude

t

شکل  ۱۳ــ۱۰ــ سرعت و دقت نمونه بردارى چهار برابر شده

دامنه

t

Amplitude

2

4

6

8

10

12

14

16

18

12 14 15 16 17 18 13 11 9 6 8 9 5 1 0 8 9 13 12 10

دامنه

در شکل ۱۳ــ۱۰، فرکانس حامل (تعداد نمونه ها = فرکانس) 
بسيار زياد شده است (۴ برابر). در اين حالت سيگنال بازسازی 

شده شباهت نسبتاً کاملی با پيام اصلی دارد.

همان طور که مشاهده مى شود هرقدر سرعت و دقت نمونه بردارى 
افزايش يابد سيگنال تبديل شده از ديجيتال به آنالوگ، به سيگنال 

اصلى آنالوگ شبيه تر مى شود:
سيگنال  مجدد  توليد  صحت  منظور  به  است  شده  اثبات 
حداقل  بايد  نمونه بردارى  فرکانس   ،PAM از استفاده  با  آنالوگ 

دو برابر باالترين فرکانس سيگنال آنالوگ باشد.
فرکانس  حداکثر  با  را  تلفنى  صداى  اگربخواهيم  مثالً 
 ۸۰۰۰ نمونه بردارى  فرکانس  بايد  کنيم  نمونه بردارى   ۴۰۰۰HZ
1 ثانيه بايد يک 

8000
نمونه در ثانيه باشد. به عبارت ديگر در هر  

نمونه سيگنال برداشته شود.
مثال ۴ـ۱۰

فرکانس۱۰۰۰هرتز،تا۱۱۰۰۰هرتز  داراى  سيگنالى  اگر 
باشد نرخ نمونه بردارى چه قدر است؟

پاسخ  :
 نرخ نمونه بردارى برابر دو برابر باالترين فرکانس موج در 
سيگنال است ۲۲۰۰۰ =  ۱۱۰۰۰ * ۲ = نرخ نمونه بردارى لذا 

۲۲۰۰۰ نمونه در ثانيه الزم است.
نرخ  تعيين  از  نمونه : بعد  هر  در  بيت  تعداد  ۸ـ۱ـ۱۰ـ 
تعيين  نمونه  هر  ازاى  به  را  ارسالى  بيت  تعداد  بايد  نمونه بردارى 
بيت  تعداد  دارد.  موردنياز  دقت  سطح  به  بستگى  کار  اين  کنيم 
مطلوب  دقت  با  اصلى  سيگنال  دامنٔه  تا  مى شود  انتخاب  طورى 
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0 0 1 1 0 1 0

Time
1 2 3 4 5 6 7

ASK شکل ۱۴ــ۱۰ــ يک نمونه سيگنال مدوله شده

بيت   ۸ برابر  بايد  را  تلفنی  نمونه  هر  شود.مثالً  بازسازى  مجددًا 
کوآنتيزه کرد.

۹ـ۱ـ۱۰ـ محاسبه نرخ بيت(Bit rate) : بعد از پيدا کردن 
تعداد بيت ها در هر نمونه مى توان نرخ بيت را با استفاده از فرمول زير 

محاسبه کرد.
تعداد بيت در هر نمونه *  نرخ نمونه بردارى =  نرخ بيت

مثال ۵ـ۱۰
 اگر صداى انسان داراى فرکانس ۳۰ هرتز تا ۴۰۰۰ هرتز 
باشد نرخ نمونه بردارى و نرخ بيت را محاسبه کنيد. براى هر نمونه 

هشت بيت در نظر بگيريد.
نمونه در ثانيه ۸۰۰۰ = ۲ * ۴۰۰۰  نرخ نمونه بردارى

                  = ۶۴۰۰۰ bit/Sec = ۶۴ kbPS
ارسال  ديجيتال :  برای  مدوالسيون های  ۱۰ـ۱ـ۱۰ـ 
عاليم صفر و يک منطقی (PCM) بهتر است به منظور کاهش پهنای 
باند از سيگنال سينوسی استفاده کنيم. در ادامه به شرح اين نوع 

مدوالسيون ها PSK، ASK و FSK می پردازيم.
سيگنال مورد استفاده در اين نوع مدوالسيون ها را سيگنال 

حامل اوليه می نامند.
ـ مدوالسيون ۱۱ـ۱ـ۱۰

مدوالسيون  در   :(Amplitude Shift Keying)   ASK  
ASK براى نمايش ۰ يا ۱ باينرى دامنٔه سيگنال حامل تغيير مى کند و 

فرکانس و فاز حامل ثابت مى ماند.
عهده  به  باينرى  يک  و  صفر  مقادير  در  کارير  دامنٔه  مقدار 

طراحان سيستم است:
شکل ۱۴ــ۱۰ يک نمونه سيگنال مدوله شده ASK را نشان 
مى دهد. ASK بسيار نويزپذير است زيرا نويز مى تواند روى دامنه 

قرار گيرد و ۰ را به ۱ و ۱ را به ۰ تبديل کند.

۱۲ـ۱ـ۱۰ـ مدوالسيون
FSK (Frequency Shift Keying) : در مدوالسيون 
تغيير  حامل  سيگنال  فرکانس  باينرى،   ۱ يا   ۰ نمايش  براى   FSK
فرکانس  مى ماند.  باقى  ثابت  حامل  فاز  و  دامنه  و  مى شود  داده 
حامل در فاصله زمانى هر بيت مقدار ثابتى است. شکل ۱۵ــ۱۰ 
مدوالسيون FSK را نشان مى دهد. FSK نسبت به نويز مقاوم تر 

از ASK است.

FSK شکل ۱۵ــ۱۰ــ مدوالسيون

0 0 1 1 0 1 0

Time
1 2 3 4 5 6 7

1200Hz 2400Hz

۱۳ـ۱ـ۱۰ـ مـدوالسـيـون
 PSK در مدوالسيون : (Phase Shift Keying) PSK 
تغيير   «۰» و   «۱» باينرى  نمايش  براى  را  سينوسی  سيگنال  فاز 
مى دهند. درايـن حـالت دامنه و فـرکانس حـامل ثابت است. به 
عنوان مثال اگر براى نمايش عدد باينرى ( ۱)، سيگنال حامل با فاز 
صفر درجه شروع شود، مى توان فاز سيگنال حامل را ۱۸۰ درجه 
تغيير داد تا عدد باينرى ( ۰) را ارسال نمود. فاز سيگنال حامل در 

طول هر بيت باينرى ثابت است.
نمونه  يک  براى   PSK مدوالسيون  ۱۶ــ۱۰  شکل  در 

سيگنال ديجيتالى رسم شده است.

PSK شکل ۱۶ــ۱۰ــ مدوالسيون

0 0 1 1 0 1 0

Time
1 2 3 4 5 6 7

1
0 180

00
0

بيتاختالف فاز

۸ * ۸۰۰۰ = تعداد بيت در هر نمونه *  نرخ نمونه  بردارى= نرخ بيت
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ASK

FSK

PSK

شکل ۱۷ــ۱۰ــ يک نمونه سيگنال ديجيتالى و سه نوع مدوالسيون 
PSK، FSK، ASK          

t

V

شکل ۱۸ــ۱۰

در شکل ۱۷ــ۱۰ يک نمونه سيگنال ديجيتالى و سه 
را  آن  از  حاصل   PSK و   FSK  ،ASK مدوالسيون  نوع 

مشاهده مى کنيد.

عمليات  D/A :مجموعٔه  و   A/D مفهوم  ۱۴ـ۱ـ۱۰ـ 
 PCM به PAM و PAM نمونه برداری، تبديل سيگنال آنالوگ به
در  تبديل  اين  می نامند.  ديجيتال  به  آنالوگ  سيگنال  تبديل  را 
 Analoge to digital مدارهايی به نام مبدل آنالوگ به ديجيتال يا
 A/D انجام می شود. اين مدارها را مدار ADC يا Convertor

(ِا تو دی) می نامند.
برای تبديل سيگنال PCM به سيگنال پيام آنالوگ ، بايد عمليات 
برعکس اتفاق بيفتد، مدارهايی که اين عمليات را انجام می دهند، مدارهای 
مبدل ديجيتال به آنالوگ Digital to Analog Convertor نام دارد که 

آن را به اختصار به صورت D/A (دی تو ِا) نشان می دهند.
تاکنون  پالس  :  مدوالسيون  ديگر  انواع  ۱۵ـ۱ـ۱۰ـ 
دربارٔه مدوالسيون منفصل PAM بحث کرديم. مدوالسيون های 
نوع  اين  بخواهيم  اگر  دارند.  وجود  نيز  ديگری  منفصل 
 (PM و   FM ، AM) آنالوگ  مدوالسيون  با  را  مدوالسيون ها 
 PAM مقايسه کنيم، از نظر شباهت عملکرد، می توانيم مدوالسيون
پالس های  پهنای  چنانچه  کنيم،  مقايسه   AM مدوالسيون  با  را 
پالس  پهنای  مدوالسيون   کند،  تغيير  پيام  دامنٔه  با  متناسب  حامل 
اين  می گيرد.  شکل   (Pulse   width  Modulation) PWM يا 

 (Pulse Duration Modulation) PDM نوع مدوالسيون را
نيز می نامند. از نظر شباهت عملکرد می توان PWM را با مدوالسيون 

FM مقايسه کرد. 
پيام  دامنٔه  متناسب با  مکانی پالس حامل  موقعيت  چنانچه 
 (Pulse Position Modulation) PPM تغيير کند، مدوالسيون
می توان  عملکرد  نظر  از  را  مدوالسيون  نوع  اين  می گيرد.  شکل 
با مدوالسيون فاز (PM) مقايسه کرد. به دليل محدوديت زمانی 
ارائه مباحث باال در اين مقطع مقدور نيست. هنرجويان عالقه مند 
می توانند به منابع مرتبط با اين موضوع ها مراجعه و اطالعات مورد 

نياز را کسب نمايند.

۲ـ۱۰ـ الگوی پرسش
۱ــ شکل يک نمونٔه سيگنال آنالوگ و ديجيتال را رسم 

کنيد.
۲ــ شکل سيگنال ديجيتالى را که شامل ۸   بيت باينرى به 

صورت ( ۱۱۰۱۰۰۱۰) است، رسم کنيد.
ـ    نـرخ بيت يـک سيگـنـال ديجيتالـى ۱۰۰۰BPS است،  ۳ـ

فاصله زمانى هر بيت را محاسبه کنيد.
 ۲۰ ديجيتالى  سيگنال  يک  بيت  هر  زمانى  فاصلٔه  اگر  ۴ــ 

ميکروثانيه باشد نرخ بيت را محاسبه کنيد.
را  ۱۸  ــ۱۰  شکل  موج  از  حاصل   PAM سيگنال  ۵  ــ 

رسم کنيد.

ـ   پارامترهاى مهم در تبديل آنالوگ به ديجيتال را توضيح  ۶        ـ
دهيد.

۷  ــ مدوالسيون ASK را شرح دهيد. يک نمونه سيگنال 
مدوله شده ASK  را رسم کنيد.

۸       ــ مدوالسيون FSK را شرح دهيد. يک نمونه سيگنال 
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مدوله شده FSK را رسم کنيد.
۹ــ مدوالسيون PSK را شرح دهيد.

۱۰ــ  Pulse Code Modulation را تعريف کنيد.
کامل کردنی

۱۱ــ  سرعت انتشار بيت ها را ……… می نامند، و آن را 
برحسب ……… بيان می کنند.

صحيح يا غلط
       ۱ است.

  نرخ بيتــــــــــــــــــ
۱۲ــ فاصلٔه زمانی بيت برابر با 

غلط  صحيح  
۱۳ــ نرخ نمونه برداری دو برابر کمترين فرکانس موج در 

سيگنال است.
غلط  صحيح  

چهارگزينه ای
۱۴ــ اگر سيگنالی دارای فرکانس ۱۰۰۰ هرتز تا ۸۵۰۰ 

هرتز باشد نرخ نمونه برداری کدام است؟
۲ــ ۲۰۰۰ ۱ــ ۱۰۰۰ 
۴ــ ۱۷۰۰۰ ۳ــ ۸۵۰۰ 

۳ـ۱۰ـ سامانه های کنترل از راه دور
الکترونيکى  مدرن  پيشگفتار :سامانه هاى  ۱ـ۳ـ۱۰ـ 
کاربردهاى وسيعى در منازل، صنايع  نظامى، امور تجارى و صنايع 
سامانه ها،  کاراترين اين  مهم ترين و  دارند. يکى از  خودروسازى 
سامانه هاى کنترل از راه دور است که اساس عملکرد آنها مبتنى بر 

اصول مخابراتى است.
سيستم کنترل از راه دور زيرمجموعه اى از علم مخابرات 
به  را  فرمان ها  دريافت  و  ارسال  روش هاى  که  مى شود  محسوب 
منظور کنترل يک وسيله مورد مطالعه قرار مى دهد. سيستم هاى 
کنترل از راه دور مى توانند در سيستم هاى حفاظت الکترونيکى به 
گونه اى طراحى شوند که با تماس فيزيکى يا نزديک شدن شخصى 
و يا يک شى ء به محوطٔه ممنوعه، يا تغييرات دما يا نور، يک کليد 
الکترومغناطيسى يا الکترونيکى را فعال کند و يک آژير رابه صدا 

درآورد، يا باعث قفل شدن درهاى ورودى در مکان هاى امنيتى 
يا اتومبيل ها شود.

هواشناسى،  تحقيقاتى،  سايرزمينه هاى  در  سامانه  اين  از 
(جهت  سرنشين  بدون  هواپيماهاى  کاربرد  و  نظامى  کشاورزى، 
عکس بردارى از مناطق کوهستانى، جنگلى) نيز مى توان استفاده 

کرد. 
دستگاه هاى کنترل از راه دور به  طورکلى از دو بخش اصلى 
تهيه  که  است  دستگاه  فرستنده  اول  بخش  است،  شده  تشکيل 
و    ارسال فرمان را جهت کنترل يک وسيله يا دستگاه، برعهده دارد. 
بخش دوم گيرنده است که سيگنال فرمان ارسالى از فرستنده را 
دريافت و دستگاه را کنترل مى کند. به طورکلى گيرنده بايد قابليت 
انجام حداقل يک عمل الکتريکى يا الکترونيکى را داشته باشد. 
به عنوان مثال يکى از سامانه هاى کنترل از راه دور، قسمت کنترل 

تلويزيون هاى خانگى است.
امواج  توسط  گيرنده  تا  فرستنده  از  فرمان  انتقال  نحؤه 
راديويى، صوتى، نورى و … انجام مى پذيرد و  همين امر سبب 

تقسيم بندى انواع روش هاى کنترلى از راه دور مى گردد.
که  دور  :همان طور  راه  از  کنترل  روش های  ۲ـ۳ـ  ۱۰  ـ 
گفته شد روش هاى انتقال فرمان در سامانه هاى کنترل از راه دور 
باعث متمايز کردن انواع آن ها مى گردد لذا به طور کلى پنج روش 

کنترل از راه دور وجود دارد. 
  کنترل از راه دور توسط برق شهر 

  کنترل از راه دور توسط امواج صوتى
   کنترل از راه دور توسط امواج فراصوتى 

   کنترل از راه دور توسط امواج راديويى 
  کنترل از راه دور توسط امواج نورى

۳ـ۳ـ۱۰ـ کنترل از راه دور توسط برق شهر  : در اين روش 
از سيم کشى برق شهر به عنوان کانال انتقال فرمان استفاده مى شود و 

مى توان يکى از لوازم خانگى برقى را از ساير نقاط کنترل کرد. 
در صنعت برق فرمان هاى کنترل نيروگاه هاى برق را از طريق 
کابل مسى خطوط توزيع برق شبکه ارسال مى کنند. فرکانس کار اين 
سامانه (سيستم) فرستنده و گيرنده بين ۶۰ تا ۱۲۰ کيلوهرتز است. 
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شکل ۱۹ــ۱۰ــ بلوک دياگرام يک سامانه کنترل از راه دور توسط برق شهر 

220V AC
50Hz

220V AC
50Hz

 نوسان ساز تقويت کننده خازن

منبع تغذيه

بخش فرستنده

 سيم پيچآشکارساز تقويت کننده ها 

بخش گيرنده 

 رله 

شکل ۲۱ــ۱۰ــ بلوک دياگرام سيستم مافوق صوت حفاظتى

Tx

Rx

LF
output

نوسان ساز
۴۰  کيلوهرتز

مدار راه انداز

تقويت کننده 
۴۰کيلوهرتز

مقايسه گرفاز راه انداز مولد   سيگنال هاى 
هشداردهنده

+9V

 VAS شکل ۲۰ــ۱۰ــ بلوک دياگرام سامانه

 سيگنال فرمان

ولتاژ تغذيۀ ضبط 

 دستگاه ضبط پخش 
صوت

VAS سيستم

نوار هد پخش 

ُحسن اين روش سادگى مدارهاى فرستنده و گيرنده است 
ولى عيب مهم آن ارتباط با سيم برق است. شکل ۱۹ــ۱۰ بلوک 
دياگرام يک سيستم (سامانه) کنترل از راه دور توسط برق شهر را 

نشان مى دهد. 

۴ـ۳ـ۱۰ـ کنترل از راه دور توسط امواج صوتى   : در 
اين نوع کنترل از راه دور از امواج صوتى در طيف فرکانس 

صوتى (۲۰ هرتز تا ۲۰ کيلوهرتز) استفاده مى شود. 
اين نوع کنترل در سامانه هاى ضبط و پخش صدا، يا در 
راه اندازى يک دستگاه لوازم خانگى با صوت به کار مى رود. 
عيب اين روش بـا توجه بـه حساسيت آن هـا نسبت به 
طيف صوتى، کـارآيى کم آن است. در شکل ۲۰ــ۱۰ بـلوک 
امواج  تـوسط  دور  راه  از  کنترل  سامانه  از  ساده اى  دياگـرام 
صوتى بـه نــام VAS رامالحظه  می کنيد.VAS اول کـلمات 
Voice Automatic System به مفهوم کنترل اتوماتيک دستگاه 

توسط صوت است. از کاربردهاى ديگر VAS استفاده از آن 
کودکان  عروسک هاى  و  اسباب بازى ها  همراه،  تلفن هاى  در 

است. 

۵  ـ۳ـ۱۰ـ کنترل از راه دور توسط امواج فراصوتى  :اين 
روش کنترل از راه دور در سامانه هاى مسافت   سنج و يا امورحفاظتى 
براى ورود و خروج اشخاص به اماکن استفاده مى شود. محدوده 

فرکانسى مورد استفاده در اين روش ۲۰ تا ۵۰ کيلوهرتز است.
در شکل ۲۱ــ۱۰ بلوک دياگرام يک سامانه مافوق صوت 
حفاظتى نشان داده شده است. در صورت ورود اشخاص به حوزٔه 

امواج، سيستم فعال مى شود.

نوسان ساز فرستنده در اين سامانه روى فرکانس۴۰ کيلوهرتز 
اين  مى دهد.  پوشش  را  اتاق  يک  فضاى  آن  امواج  و  کارمى کند 
مى شوند.  منعکس  بارها  اتاق،  ديواره هاى  با  برخورد  در  امواج 
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امواج ماوراء صوت

کشتى غرق شده

زيردريايى

شکل ۲۲ــ۱۰ــ کاربرد امواج ماوراء صوت

پس  و  مى کند  دريافت  را  شده  منعکس  امواج  سامانه،  گيرندٔه 
فاز  فاز،  مقايسه  در  مى دهد.  انتقال  فاز  مقايسه گر  به  تقويت  از 
شده  فرستاده  کيلوهرتز   ۴۰ سيگنال  فاز  با  شده  دريافت  سيگنال 
مقايسه مى شود. اگر شیء يا شخصى در اتاق جابه جا نشود فاز 
يکسان خواهد بود، در  دريافت شده  ارسال شده و  سيگنال هاى 
صورت جابه جايى شیء يا شخص، فاز سيگنال دريافت شده تغيير 
مى کند که ميزان آن متناسب با جابه جايى جسم است. به اين ترتيب 
سيگنال فرمانى به بخش راه انداز سامانه آالرم يا زنگ خطر ارسال 

۶  ـ۳ـ۱۰ـ کنترل از راه دور براساس امواج راديويى: 
اين روش کنترل از راه دور براى ارسال فرمان به فواصل دور يا 
از داخل دستگاه هايى که متحرک هستند استفاده مى شود. در اين 
روش برخالف دو روش قبل، موانع کوچک و جهت قرار گرفتن 
فرستنده باعث قطع ارتباط بين فرستنده و گيرنده نمى شود، بنابراين 
از داخل وسيله متحرک نظير اتومبيل، مى توان به هواپيماى بدون 
کنترلى  فرمان  دور  فواصل  براى  غيره  و  اسباب بازى  سرنشين، 

صادر کرد. 

مى شود و حضور فرد مزاحم را اعالم مى دارد. 
سامانه هاى کنترل از راه دور مبتنى بر امواج ماوراء صوت 
پرقدرت، بيشتر در صنايع نظامى و عمليات دريايى، ناوبرى، سونار، 
تعيين عمق آب، به کار انداختن اژدرهاى آکوستيکى زيردريايى ها و 

کشف کشتى و زيردريايى هاى غرق شده به کار مى روند. 
از  کنترل  سامانه  اين  کاربرد  از  برخى  ۲۲ــ۱۰  شکل  در 
راه دور را مشاهده مى کنيد.اين سامانه مى تواند براى شناسايى نيز 

مورد استفاده قرار گيرد. 

محدوده فرکانس در اين روش بسيار وسيع و فرکانس کار 
معموالً حدود يک گيگاهرتز است. 

ميان  کنترل  شيؤه  مطمئن ترين  و  پراستفاده ترين  روش  اين 
قابليت  آن،  وسيع  باند  پهناى  و  است  ساکن  و  متحرک  وسايل 
بلوک  ۲۳ــ۱۰  شکل  در  مى سازد.  ممکن  را  بيشترى  اعتماد 
دياگرام فرستنده و گيرندٔه کنترل از راه دور توسط امواج راديويى 

را مشاهده مى کنيد. 

شکل ۲۳ــ۱۰ــ بلوک دياگرام فرستنده و گيرنده

ANT.

ANT.

SK واحد ديجيتالى مدوالتور
ثبت و انتقال 
اطالعات

صفحه کليد 
واحد کنترل 

مبدل رمز 
ديجيتال 

بهبود دهنده شکل 
موج سيگنال هاى
 کد بندى شده

مدار ديجيتالى 
کدهاى آشکار

 شده
آشکارساز

SK

بهبود دهنده شکل 
موج کدهاى
 دريافت شده

فيلتر تقويت کننده 
فرمان به 

قسمت هاى 
مورد نياز

ناوجنگى
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شکل ۲۴ــ۱۰ــ بلوک دياگرام کلى سيستم کنترل از راه دور مبتنى بر
 پرتو نور مستقيم 

آشکارساز 
سيگنال هاى 

نورى

 Rx گيرنده نورىTx فرستنده نورى

عدسى خروجى

منبع نور

شکل ۲۵ــ۱۰ــ بلوک دياگرام سيستم کنترل از راه دور مبتنى بر
 امواج نورى منعکس شده 

عدسى

خروجى

منبع نور
آشکارساز 
سيگنال هاى 

نورى

فرستنده نورىگيرنده نورى 

نقطۀ کانونى پرتوهاى نور 
تابيده شده 

شکل ۲۶ــ۱۰ــ چند نمونه دستگاه کنترل از راه دور با نور نامرئى 
الف ب

۷ـ۳ـ۱۰ـ سامانه های کنترل از راه دور براساس امواج 
نوری   : سيستم هاى کنترل از راه دور که عملکرد آن ها بر مبناى پرتو 

نورى است به دو دسته امواج نور مرئى و نامرئى تقسيم مى شوند. 
الف ــ سيستم کنترل از راه دور برمبناى امواج نور 
مرئى: اين سيستم شامل يک فرستنده شعاع نورى متمرکز شده 
(TX) و يک گيرنده پرتو نور متمرکز شده (RX) است.گيرنده آن 

دريافت  مستقيم  به طور  را  نورى  امواج  که  دارد  قرار  به گونه اى 
مى کند. ممکن است نور به عدسى برخورد نمايد و پس از انعکاس 
دياگرام  بلوک  ۲۴ــ۱۰  شکل  در  شود.  دريافت  گيرنده  توسط 
ساده يک سامانه کنترل از راه دور مبتنى بر شعاع نورى مستقيم 

را مشاهده مى کنيد. 

در اين سامانه، با عبور يک فرد يا شیء  يا يک قطعه از جلوى 
شعاع نورى، ارتباط نورى يک فرستنده و گيرنده قطع مى شود و 
ارسال  زنگ  مدار  به  را  فرمان  سيگنال  يک  آشکارساز،  خروجى 
مى کند و زنگ را به صدا درمى آورد. مى توان به جاى زنگ، يک 

سامانه مکانيکى مانند درب معابر، المپ و غيره را فعال کرد. 
در شکل ۲۵ــ۱۰ بلوک دياگرام يک سامانه کنترل از راه 

دور مبتنى بر امواج نورى منعکس شده نشان داده شده است. 

در اين سامانه پرتو نور مستقيماً از فرستنده به گيرنده ارسال 
نمى شود، بلکه نورهاى ارسالى فرستنده توسط شیء منعکس کننده 

مانند عدسى به گيرنده مى رسد. 
شیء  که  مى افتد  کار  به  هنگامى  سامانه  اين  خطر  زنگ 
منعکس کننده نور جابه جا شود و يا در جلوى آن شیء خارجى 
قرار گيرد. بنابراين از اين سامانه براى آشکارسازى و اعالن خطر 

دود، مه و … استفاده مى کنند. 
اين سامانه در امور حفاظتى و امنيتى کاربرد ندارد و به دليل 
توان مصرفى  باالى فيالمان المپ فرستنده، راندمان اين سامانه و 

قابليت اطمينان آن کم است.
امواج  مبناى  بر  دور  راه  از  کنترل  سيستم  ــ  ب 
نامرئى: چون امواج نورانى ارسالى از فرستنده به گيرنده توسط 
اشخاص قابل رؤيت است. براى رفع عيب فوق مى توان به  جاى 
شکل  در  کرد.  استفاده  قرمز  مادون  اشعه  از  مرئى  نورانى  امواج 
۲۶  ــ۱۰چند نمونه دستگاه کنترل از راه دور که با اشعه مادون قرمز 

کار مى کنند را مشاهده مى کنيد. 

کنترل کننده ها  نوع  اين  معمولى  نمونه هاى  الف  شکل  در 
که براى وسايل صوتى و تصويرى به کار مى رود را آورده ايم. در 
شده  آورده   کامپيوترى  سامانهٔ   يک  دور  راه  از  کنترل  ب  شکل 

است.
۸  ـ۳ـ۱۰ـ عناصر نيمه هادی پاسخ دهنده به نور مادون 

 (Infra Red) IR قرمز
قرمز:  مادون  نورانى  ديودهاى  و  فتوديود  ــ  الف 
الکتريکى خروجى  جريان  کنترل از راه دور،  سامانه  فرستندٔه  در 
مدارهای فرستنده توسط ديود IR به اشعه مادون قرمز تبديل و به 
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+Vs

R

I FVF
1.8 - 3.2V

Vout

+Vcc

R1

D1

شکل ۲۷ــ۱۰ــ  باياس ديود نورانى

شکل ۲۸ــ۱۰

(الف) نماد فتوديود (ب) روش استفاده از فتوديود

طرف فتوديود گيرندٔه سيستم ارسال مى شود. سپس گيرنده، نور 
جذب شده توسط فتوديود را  به جريان الکتريکى تبديل مى کند. 
اين ديودها با توجه به ساختار داخلى پيوند PN در فرکانس هاى 

۳۰۰ کيلوهرتز تا ۳۰ مگاهرتز کار مى کنند. 
در شکل ۲۷ــ۱۰ نحوهٔ باياس ديودهاى نورانى مادون قرمز 

که مشابه ديود نورانى معمولى است را مشاهده مى کنيد. 

که  را  فتوديود  از  استفاده  روش  و  فتو  ديود  مدارى  نماد 
به صورت معکوس باياس مى شود در شکل ۲۸ــ۱۰ آمده است. 

ـ فتوترانزيستور: ساختمان کريستالى فتوترانزيستورها  بـ 
 PNP مانند ترانزيستورهاى سيليکونى معمولى است که از پيوندهاى
يا NPN ساخته شده اند، پس به طور ذاتى داراى دو پيوند حساس 
به نور هستند. در شکل۲۹ــ۱۰ــ الف نماد فتوترانزيستور نشان 
داده شده است. فتوترانزيستورها به سه روش باياس مى شوند (شکل 
۲۹ــ۱۰ ب و ج و د) در هر سه روش پيوند بيس کلکتور در باياس 

معکوس قرار دارد و مانند يک فتوديود عمل مى کند. 
مدارها  در  د  و  ۲۹ــ۱۰ج  شکل هاى  از  موارد،  اکثر  در 

استفاده مى شود. 

Vout

+Vcc

R1

TR1

Vout

+Vcc

Vout

+Vcc

R1

R1 TR1

TR1

شکل ۲۹ــ۱۰

(ب)(الف) نماد فتوترانزيستور

روش هاى مختلف استفاده از فتوترانزيستور 
(د)(ج)

پايه بيس ترانزيستور در اين حالت ها به صورت باز قرار 
مى گيرد. در اثر برخورد نور در ترانزيستور IB  ايجاد مى شود، 
اين جريان تقويت شده و از اميتر جريان   IE = (۱+β)IBجارى 
حساسيت  مى کند.  ايجاد    R۱ دوسر  در  ولتاژى  و  مى شود 

فتوترانزيستورها نسبت به فتوديودها به مراتب بيشتر است. 
در شکل ۳۰ــ۱۰ بلوک دياگرام کلى سيستم کنترل از 
راه دور مبتنى بر امواج IR که کاربرد حفاظتى دارد را مشاهده 
 IR نور چنانچه  است  فعال  سامانه  که  شرايطی  در  مى کنيد. 
اين  فرستنده  درمی آيد.  صدا  به  آژير  شود،  قطع  دليلی  هر  به 
 IR سامانه شامل يک مولد موج مربعى است که طبقه خروجى

را راه اندازى مى کند. 
درگيرنده از فتوديود استفاده شده است. امواج دريافتى 
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شکل ۳۰ــ۱۰ــ بلوک دياگرام سيستم کنترل از راه دور با استفاده از فتوديود در گيرنده 

+Vcc +Vcc

IR Transmitter IR Receiver

IR مولد موج مربعىطبقه خروجى

عدسى و آشکارساز فتوديود
راه انداز خروجى

آشکارساز شکل 
موج کد

عدسى و LED مادون قرمز

پيش تقويت کننده

خروجى آژير

IRپرتو نور 
IR فرستنده IR گيرنده

+Vcc +Vcc

IR Transmitter
IR Receiver

IR

+Vcc

IR مولد موج مربعىطبقه خروجى

عدسى و آشکارساز فتوديود
راه انداز خروجى

آشکارساز شکل 
موج کد

عدسى و LED مادون قرمز

پيش تقويت کننده

خروجى آژير

IR فرستنده IR گيرنده
IRپرتو نور 

شکل ۳۱ــ۱۰ــ بلوک دياگرام سيستم کنترل از راه دور با استفاده از فتوترانزيستور در گيرنده 

توسط فتوديود پس از تقويت در مدار پيش تقويت کننده، در 
مدار آشکارساز کُد آشکار مى شود. موج آشکار شده به مدار 

خروجى  راه انداز  طبقه  مى شود.  ارسال  خروجى  راه انداز 
ابزارهايى نظير رله، زنگ يا … را به کار مى اندازد.

در شکل ۳۱ــ۱۰ بلوک دياگرام ديگرى از سامانه کنترل 
از راه دور که در گيرنده آن از فتوترانزيستور استفاده شده است 

را مشاهده مى کنيد. 

۴ـ۱۰ـ الگوی پرسش 
را  دور  راه  از  کنترل  سامانه هاى  از  استفاده  دليل  ۱ــ 

توضيح دهيد. 
۲ــ روش هاى کنترل از راه دور را نام ببريد. 

به طور  را  شهر  برق  کمک  به  دور  راه  از  کنترل  سامانه  ۳ــ 
اختصار شرح دهيد. 

۴ــ عيب سامانه کنترل از راه دور به روش امواج صوتى را 
شرح دهيد. 

امواج  کمک  به  دور  راه  از  کنترل  سامانه  کار  فرکانس  ۵  ــ 
فراصوتى را توضيح دهيد. سپس يک سيستم کاربردى از نوع پرقدرت 

آن را شرح دهيد. 
۶  ــ کاربرد سامانه کنترل از راه دور براساس امواج راديويى 

را شرح دهيد. 
بر  مبتنى  دور  راه  از  کنترل  سامانه  اصلى  دياگرام  بلوک  ۷ــ 

امواج نورى مستقيم را ترسيم کنيد. 
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نورى  امواج  بر  مبتنى  دور  راه  از  کنترل  سامانه  کاربرد  ۸    ــ 
انعکاسى را بنويسيد. 

۹ــ معايب سامانه کنترل از راه دور براساس امواج نور مرئى 
را بنويسيد. 

۱۰ــ فرکانس کار ديودهاى مادون قرمز چه قدر است؟ 
را  فتوديود  جاى  به  فتوترانزيستور  از  استفاده  دليل  ۱۱ــ 

توضيح دهيد. 
۱۲ــ بلوک دياگرام کلى سامانه کنترل از راه دور با استفاده 

از فتوترانزيستور را ترسيم کنيد. 
۱۳ــ Voice  Automatic  Systemرا تعريف کنيد.

کامل کردنی
۱۴ــ VAS اول کلمات … … است و به مفهوم …… توسط 

صوت است.
صحيح يا غلط

١٥ــ فرکانس سامانٔه کنترل از راه دور توسط برق شهر بين 
۶۰ تا ۱۲۰ کيلوهرتز است.

صحيح         غلط 
چهارگزينه ای

١٦ــ کدام روش استفاده از فتوترانزيستور صحيح است؟

جهت دانش آموزان عالقه مند 
و  رمزگذار  مورد  در  بيشتر  اطالعات  کسب  براى 
رمزگشاى کنترل از راه دور (PT2262 و PT2272) از 

طريق اينترنت تحقيق کنيد. 

۵   ـ۱۰ـ ماهواره
به  مصنوعى  قمر  يا  ماهواره  پيشگفتار:  ۵      ـ۱۰ـ  ـ    ۱
دستگاه هاى ساخت بشر گفته مى شود که در مدارهايى در فضا به 

دور زمين يا سيارات ديگر مى چرخند. 
ماهواره ها در مواردى مانند مطالعٔه کائنات، رديابى و تعيين 
موقعيت مکانى در سطح جهان، هواشناسى، انتقال اطالعات صوت 

و تصوير و امور نظامى کاربرد فراوانى دارند. 
 Satellite ۲ـ   ۵   ـ۱۰ـ ماهواره چيست؟: واژه انگليسى
از کلمٔه التين Satelles به معنى همراه، دنباله رو يا محافظ شخصى 

گرفته شده است. 
ماهواره، محفظه اى فلزى به شکل کره، استوانه يا مخروط 

است. 
پوشش فلزى ماهواره بايد بسيار مقاوم باشد، زيرا اين وسيله 

نوسان هاى حرارتى شديدى را بايد تحمل کند. 
شکل ۳۳ــ۱۰ سه نمونه ماهواره را نشان مى دهد. 

شکل ۳۳ــ۱۰ــ شکل ظاهرى يک نمونه ماهواره 
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شکل ۳۴ــ۱۰ــ يک نمونه ماهواره با سلول هاى خورشيدى

شکل ۳۵ــ۱۰ــ مدارهاى مختلف حرکت ماهواره 

تاريخچه و بيان موارد تاريخى صرفًا جهت اطالعات 
عمومى بوده، لذا از آنها آزمون به عمل نمى آيد.

براى آن که بتوان ماهواره را در مدار ثابتى نگه داشت و در 
صورت لزوم محل آن را تغيير داد، تجهيزات ويژٔه اصالح جهت و 

مکان يابى ماهواره ها ساخته شده است. 
در ماهواره ها يک دستگاه تأمين کننده انرژى وجود دارد 
که به وسيلٔه يک فرستنده راديويى از روى زمين هدايت مى شود و 

هميشه فعال است. 
قسمت اعظم اين دستگاه از باترى ها و مولدهاى خورشيدى 
خورشيد مى گيرند.  تشکيل شده است که انرژى الزم را از نور 
سلول هاى خورشيدى روى بال هايى قرار مى گيرند که در طرفين 
صفحه هاى  يا  «پانل ها  بال ها  اين  به  شده اند،  نصب  ماهواره ها 
انرژى  باشد،  بزرگ تر  بال ها  اين  هرچه  مى گويند،  خورشيدى» 
الکتريکى بيشترى فراهم مى شود. براى مأموريت هاى دراز مدت 
از باتری های کوچک اتمی نيز استفاده می شود. در شکل ۳۴ــ۱۰ 

يک نمونه ماهواره، با سلول هاى خورشيدى را مالحظه مى کنيد. 

سرعت حرکت ماهواره ها، به فاصلٔه آنها از زمين بستگى 
دارد. 

مى کند  حرکت  آن  روى  ماهواره  که  مدارى  ارتفاع  هرچه 
بيشتر باشد سرعت آن نيز بيشتر است. سريع ترين ماهواره تقريباً هر 
۹۰ دقيقه يک بار زمين را دور مى زند. اين ماهواره ها در ارتفاع 

پايين قرار دارند و به آن ها ماهواره هاى متحرک مى گويند. 

تعدادى از ماهواره ها، هر ۲۴ ساعت يک بار زمين را دور 
مى زنند، يعنى همان زمانى که زمين نيز به دور خود مى چرخد. 

کسى که از زمين به آسمان نگاه مى کند، اين گونه ماهواره ها 
باال،  ارتفاع  در  ماهواره ها  اين  مى بيند  ثابتى  مکان  در  هميشه  را 

حدود ۳۶۰۰۰ کيلومترى قرار دارند. 
در شکل ۳۵ــ۱۰ مدارهاى مختلف حرکت ماهواره نشان 

داده شده است. 

 ۱۹۵۷ سال  اکتبر  چهارم  روز  تاريخچه  :   در  ۳ـ  ۵  ـ۱۰ـ 
ساعت ۱۴ به وقت مسکو، تاس خبرگزارى شوروى سابق، خبر 
خبر  کرد.  مخابره  جهان  سراسر  به  را  ماهواره  نخستين  پرتاب 
 (Sputink 1) ۱فوق العاده مهيج بود. اين ماهواره را اسپوتنيک
ناميدند. بعد از ۲۱ روز باترى هاى ماهواره تخليه شدند و بعد از 
۹۲ روز اسپوتنيک۱ با اليه هاى ضخيم جو برخورد کرد و به طور 

کامل سوخت. 
بعد  ماه  يک  از  کمتر  يعنى   ۱۹۵۷ سال  نوامبر  سوم  در 
فضا،  به  اسپوتنيک۲  پرتاب  با  روس ها  اسپوتنيک۱،  پرتاب  از 
آمريکايى ها را به حيرت واداشتند. همراه با اين فضاپيما سگى به 
عنوان موجود زنده به فضا فرستاده شد. اين سگ به مدت ۷ روز 
درون اتاقک دربسته و غيرقابل نفوذ خود دور زمين چرخيد، در 



٢٢٩

شکل ۳۶ــ۱۰ــ نمونه هايى از فرايند اجرايى فضاپيماى اسپوتنيک

سکوى اوليه پرتاب (طرح اوليه) اسپوتنيک  

نمونۀ ساخته شده اسپوتنيک  

اين مدت همٔه  واکنش ها و اعمال حياتى بدن حيوان ارزيابى مى شد 
ذخيره  اکسيژن  که  اين  تا  مى گرديد.  مخابره  زمين  به  آنها  نتايج  و 
شده در اتاقک به پايان رسيد و سگ به علت فقدان اکسيژن ُمرد. 
روس ها موفق شدند آن اتاقک و سرنشينش را همان طور که درنظر 

داشتند از فضا بيرون آورند و به زمين برگردانند. 
را  اسپوتنيک  تصاوير  از  نمونه هايى  ۳۶ــ۱۰  شکل  در 

مالحظه مى کنيد. 

پرتاب اسپوتنيک۱، بيش از همه آمريکايى ها را که در همان 
آماده  فضا  به  اختصاصى  ماهواره اى  پرتاب  براى  را  خود  زمان 
مى کردند، غافلگير کرد. در سال ۱۹۵۵رئيس جمهور وقت آمريکا 
دستور ساخت يک موشک باربرى به نام ونگارد (Vangurd) را 
صادر کرد، اما با پرتاب اسپوتنيک۱، ادامٔه اين برنامٔه در حال اجرا، 

متوقف گرديد. بدين ترتيب نخستين ماهوارٔه آمريکا يعنى کاوشگر۱ 
(Explorer1) در ۳۱ ژانويه ۱۹۵۸ به فضا پرتاب شد. موشک 

ونگارد نيز در سال ۱۹۵۸ به فضا پرتاب شد. در شکل ۳۷ــ۱۰ 
سکوی پرتاب ماهوارٔه اميد ايران نشان داده شده است.

بهمن ماه  چهاردهم  شب  دوشنبه  خبرگزارى ها  گزارش  به  بنا 
يکهزاروسيصد و هشتادوهفت، ماهوارۀ ملى اميد به فضا پرتاب شد و 
در مدار تعيين شده قرار گرفت، «ماهواره بر» آن سفير ۲ نام داشت، کليۀ 
قطعات واجزاى اين ماهواره و ماهواره بر از جمله موتور«ماهواره بر» 
که از فناورى بسيار بااليى برخوردار است، به دست متخصصان افتخار 

آفرين صنايع هوا فضاى کشور ايران طراحى و توليد شده است.

سکوى پرتاب ماهوارۀ اميد ايران
شکل ۳۷ــ۱۰

 از سال ۱۹۶۰ تا سال ۱۹۶۵ هر سال بيش از ۱۰۰ ماهواره 
به فضا فرستاده شدند. در سال ۱۹۷۰ دانشمندان به کمک رايانه و 
نانوتکنولوژى موفق به اختراع سازه ها و تجهيزات پيشرفته ترى براى 

ماهواره  شده اند. 
به عالوه کشورهاى ديگر و همين طور سازمان هاى تجارتى 
سال هاى  نموده اند. در  ماهواره ها  ارسال  خريدارى و  مبادرت به 
اخير بيشتر از ۴۰ کشور ماهواره در اختيار دارند و نزديک به ۳۰۰۰ 

ماهواره در مدارها به اجراى مأموريت هاى خود مى پردازند. 
۴ـ  ۵    ـ۱۰ـ ماهواره ها چگونه به فضا مى روند؟ براى اين 
که جسمى از حوزه هاى جاذبٔه زمين خارج و به فضا پرتاب شود 
بايد شتابى بيش از شتاب جاذبٔه زمين داشته باشد و براى رسيدن 
به چنين شتابى بايد انرژى مصرف کرد. در حرکت اجسام پرتابى، 
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شکل ۳۸ــ۱۰ــ پرتاب 
ماهواره توسط موشک

شکل ۳۹ــ۱۰ــ نمونه هايى از تصاوير ماهواره ها 

ارتباط ماهواره  با ايستگاه هاى مختلف

استقرار ماهواره هاى مختلف در مدار زمين

قانون کنش و واکنش نيوتن صادق است. طبق اين قانون هر عملى 
يک عکس العمل دارد که اندازهٔ آن به اندازهٔ عمل اول است و جهت 

آن مخالف جهت عمل اول است. 
به  خودش  مى کند  پرتاب  را  گلوله اى  که  جنگى  توپ  يک 
از  پُر  را  بادکنکى  اگر  مى شود.  رانده  عقب  به  يعنى  مقابل  سمت 
باد کنيد و آن را رها سازيد، چون فشار داخل بادکنک بيش از 
فشار محيط است، هوا به سرعت از آن خارج مى شود و بادکنک 
نيز در جهت مخالف خروج هوا، به حرکت درمى آيد. در محفظٔه 
احتراق ماهواره بر( موشک) نيز همين اتفاق ُرخ مى دهد. البته در 
آنجا عمليات به وسيلٔه لوله خروجى گاز و تجهيزات ديگر کنترل و 
تنظيم مى شود. در مثال بادکنک بايد گفت که بادکنک رها شده و 
بى هدف به اين سو و آن سو مى رود، اما شکل لوله خروجى گاز در  
ماهواره بر(موشک) به گونه اى است که شدت رانش و فوران گاز را 
تقويت مى کند و سبب پيش روى موشک در جهتى معين مى شود. 
خروجى  از  ثانيه  هر  در  که  گازى  (مقدار  خروجى  فشار  هرچه 
موشک به بيرون فوران مى کند) و سرعت گاز بيشتر باشد، نيروى 

پيش برنده موشک بزرگ تر خواهد بود. 
موشک هاى باربرى که ماهواره ها را به فضا مى برند، بايد 
شتاب گريز از جاذبه بااليى داشته باشند. در واقع با سرعت ۷/۹ 
کيلومتر بر ثانيه مى توان زمين را ترک کرد. براى رسيدن به چنين 
اجراى  با  اما  مى شود.  صرف  زيادى  فوق العاده  انرژى  سرعتى 
عمليات پرتاب در نقاط جغرافيايى خاص مى توان مقدار اين انرژى 
را کاهش داد. در شکل ۳۸ــ۱۰ پرتاب ماهواره توسط موشک 

نشان داده شده است. 

ـ  ۵  ـ۱۰ـ انواع ماهواره ها    : ماهواره ها براى هدف هاى    ۵
مختلفى پرتاب مى شوند و عبارت اند از:

 ۱ــ ماهواره هاى مخابراتى
 ۲ــ ماهواره هاى ردياب
 ۳ــ ماهواره هاى نظامى

 ۴  ــ ماهواره هاى منابع زمينى
 ۵  ــ ماهواره هاى هواشناسى. در شکل ۳۹ــ۱۰ نمونه هايى 

از تصاوير ماهواره ها را مالحظه مى کنيد. 

ماهواره هاى  مخابراتى  :  ماهواره های  ۵  ـ۱۰ـ  ـ     ۶
هستند.  سيگنال ها  تقويت کنندٔه  ايستگاه هاى  واقع  در  مخابراتى 
اين ماهواره ها از نقطه اى امواج را دريافت و به نقطٔه ديگر ارسال 
مى کنند. يک ماهواره مخابراتى مى تواند در آن واحد هزاران تماس 
تلفنى و چندين برنامٔه شبکٔه تلويزيونى را تحت پوشش قرار دهد 
اين ماهواره ها اغلب در ارتفاعات بلند و برفراز يک ايستگاه در 

زمين قرار داده مى شوند. 
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سرور ياسرويس دهنده 
مرکزى

شبکۀ اينترنت

شبکه  سلولى
فرستنده مخابراتى موبايل

گوشى تلفن همراه

يک ايستگاه مخابراتى در زمين مجهز به آنتن بسيار بزرگ 
براى دريافت و ارسال سيگنال هاست. گاهى چندين ماهواره که 
به طور مشترک در يک مدار کوتاه تر قرار گرفته اند امواج را دريافت 
و با انتقال دادن سيگنال ها به يکديگر آنها را به کاربران روى زمين 
در اقصى نقاط آن مى رسانند. سازمان هاى تجارتى مانند تلويزيون ها 
و شرکت هاى مخابراتى در کشورهاى مختلف از کاربران دائمى 

اين نوع ماهواره ها هستند. 
بشقاب هاى ماهواره اى زمينى عالئم تلفنى و تلويزيونى را 
به ماهواره مى فرستند، ماهواره نيز آنها را ضمن پردازش، به يک 

ايستگاه زمينى ديگر مخابره مى کند. 
ماهوار ه ها مى توانند عالئم را هم به سراسر يک قاره و هم به 
يک نقطٔه معين ارسال کنند. ماهواره هاى پخش مستقيم مى توانند 
عالئم تلويزيونى را هم به يک گيرنده بشقابى و هم به تلويزيون هاى 

مستقل به گيرنده هاى بزرگ تر مخابره کنند. 
حوزهٔ ماهواره منطقه اى است که در زمين تحت پوشش پرتو 
ارسالى آنتن ماهوارهٔ مخابراتى قرار مى گيرد. شکل حوزه ماهواره بايد 
تاحد  امکان با شکل منطقٔه مورد  نظر منطبق باشد و اين مهم با طراحى 

دقيق آنتن يا ترکيب پرتوهاى مختلف حاصل مى شود. 
در شکل ۴۰ــ۱۰ يک نمونه ارتباط ماهواره اى نشان داده 

شده است. 

شکل ۴۰ــ۱۰ــ ارتباط ماهواره با شبکۀ تلفن همراه 

شوخى موجب بروز اختالف و به هم زدن 
دوستى ها مى شود. از شوخى بپرهيزيد. 

در شکل ۴۱ــ۱۰ ماهواره مخابراتى به طور مستمر، ضمن 
مخابراتى  فرستندٔه  طريق  از  سلولى،  شبکٔه  از  اطالعات  دريافت 
موبايل و سرور (server) اصلى، وضعيت ارتباط بين گوشى همراه 
را با ساير گوشى ها مشخص مى کند و در صورت نياز با ماهواره هاى 

ديگر نيز ارتباط برقرار مى نمايد.

شکل ۴۱ــ۱۰ــ يک نمونه ارتباط ماهواره اى 

         GPS ماهواره هاى

 کاميون در حالت حرکت شبکۀ مخابراتىکامپيوتر مرکزى
  GPS مجهز به فرستنده گيرنده

ـ  مـاهـواره هـای  ردياب :  بـه کمک ماهواره هاى   ۱۰ ـ              ۵    ـ      ۷
به  قادر  زمين  ردياب، کلئه هواپيماها، کشتى ها و خودروها برروى 
مکان يابى با دقت بسيار زياد خواهند بود. عالوه بر خودروها و وسايل 
ردياب  ماهواره هاى  شبکٔه  از  مى توانند  نيز  عادى  اشخاص  نقليه، 
بهره مند شوند. در واقع سيگنال هاى اين شبکه ها در هر نقطه اى از 

زمين قابل دريافت اند. 

۶    ـ۱۰ـ پيشگفتار
وجود  امروزى  پيشرفتٔه  تکنولوژى  که  زمانى  گذشته،  در 
نداشت، مردم و به خصوص اشخاصى مانند سّياحان و جهانگردان 
گاهى اوقات در يک گسترٔه جغرافيايى مانند شهرها و کشورهاى 
بيگانه، از مکان دقيق خود باخبر نبودند و حتى گاهى نيز در بيابان ها 
و درياها مسير خود را گم مى کردند. از سوى ديگر در دنياى قديم 
استفاده از ستارگان ــ قطب نما و ساير عوامل طبيعى تا اندازه اى 

راه گشاى بشر بوده است. 
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الف ــ نماى يک ماهوارۀ GPS از زمين

GPS ب ــ يک نمونه گيرندۀ ماهوارۀ

GPS ج ــ يک نمونۀ تراشه مربوط به ماهواره
شکل ۴۲     ــ۱۰ــ نمای يک ماهوارۀ Gps و گيرندۀ آن

شهرها،  جغرافيايى،اعم  ازبافت  پيچيدگى هاى  امروزه 
خيابان ها، اصوالً زمينٔه استفاده از اين گونه روش ها (استفاده از 

عوامل طبيعى) را تاحد زيادى منتفى و بى معنا کرده است. 
در شرايط فعلى، با گسترش فناورى هاى گوناگون، اين 
نام  به  پيشرفته  و  مدرن  ماهوارٔه  سيستم  يـک  تـوسط  مشکل 
GPS (Global positioning system) که به معناى سيستم 

مکان يابى جهانى است، رفع شده است. 
فردى  هيچ  که  است  دنيايى  امروز،  دنياى  حقيقت  در 
در آن گم نخواهد شد و همه چيز بر روى تمام نقاط زمين قابل 
شناسايى است. اين قدرت دست يابى به سيستم هاى شناسايى 
قرار  بشر  اختيار  در  کامپيوترها  براساس  و  ماهواره ها  را، 

داده اند. 
 (Navigation) ناوبرى  يا  هدايت  سيستم  يک   GPS

ماهواره اى است. در شکل ۴۱ــ۱۰ يک نمونه از اين ارتباط 
را مالحظه مى کنيد. 

۱ـ۶ـ۱۰ـ تاريخچۀ GPS: اولين ماهواره GPS در 
سال ۱۹۷۸ به سفارش وزارت دفاع آمريکا ساخته شد. 

اين سيستم در ابتدا براى مصارف نظامى تهيه شد ولى 
از سال ۱۹۸۰ استفاده عمومى از آن آزاد شد. 

تشکيل  ماهواره   ۲۴ شامل  شبکه اى   ۱۹۹۴ سال  در 
گرديد که امروزه تعداد آنها به عدد ۲۸ رسيده است. 

 Glonass نام  به   GPS مشابه  سيستمى  نيز  روس ها 
دارند که از نظر کارايى و توان عملياتى به پاى GPS نمى رسد. 
گيرنده هاى مشترک GPS-Glonass در حال حاضر در بازار 

ايران يافت مى شوند. 
تعيين  سيستم  يک  ساخت  حال  در  نيز  اروپا  اتحادئه 
تا  پيش بينى ها  طبق  که  است  گاليله  نام  به  ماهواره اى  موقعيت 
شد.  خواهد  عموم  استفاده  و  بهره بردارى  آماده   ۲۰۰۸ سال 
در شکل ۴۲ــ۱۰ نماى يک ماهوارٔه GPS از روى زمين و 

گيرنده GPS نشان داده شده است. 

۲ـ۶  ـ۱۰ـ اجزای تشکيل دهنده سيستم GPS : سيستم 
۴۳ــ۱۰  شکل  طبق  کاربران  کنترل و  فضا،  بخش،  GPS از سه 

تشکيل شده است. 
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شکل ۴۳ــ۱۰ــ سيستم GPS شامل سه بخش فضا، کنترل و کاربران

ايستگاه کنترل زمين

ماهواره

گيرنده

معموالً وقتى درباره GPS صحبت مى شود منظور دستگاه 
گيرندهٔ GPS است. اما اين دستگاه به تنهايى کارى انجام نمى دهد. 
قابل  زمينى  کنترل  ايستگاه  و  ماهواره  با  ارتباط  در   GPS گيرندٔه 

استفاده است. 
 GPS سيستم  در  ارتباط  کامل  نمونه  شکل  ۴۴ــ۱۰  در 

نشان داده شده است. 

 GPS شکل ۴۴     ــ۱۰ــ نمونه کامل ارتباط در يک سيستم

۱ــ ماهوارهٴ دريافت سيگنال از GPS نصب شده روى اتومبيل 
يا ساير دستگاه ها

۲ــ گوشى GPS نصب شده روى اتومبيل
۳ــ فرستنده و گيرندۀ زمينى

۴ــ جابه جايى اطالعات در مرکز زمينى و مرکز کامپيوتر

بخش  (space segment): اين  فضا  بخش  ۳ـ۶ـ۱۰ـ 
شامل ۲۴ ماهواره است که در ۶  صفحٔه مدارى با شيب ۵۵ درجه 

نسبت به صفحه استوا، در حال چرخش اند. در هر صفحٔه مدارى 
چهار ماهواره وجود دارد. همواره ۲۱ ماهواره فّعال و ۳ ماهواره 
آمادٔه به کار (stand by) به صورت يدک در مدار قرار دارند تا 

درصورت بروز اشکال در ماهواره هاى فعال، جايگزين شوند. 
داده  نشان  ماهواره   ۲۴ با  فضا  بخش  ۴۵   ــ۱۰  شکل  در 

شده است. 

شکل ۴۵     ــ۱۰ــ بخش فضا با ۲۴ ماهواره 

که  کنند  حرکت  مدارشان  در  طورى  مى توانند  ماهواره ها 
در صورت لزوم، کار ماهواره اى را که دچار مشکل شده است به 
انجام برسانند. هر مدار، دايره اى با ارتفاع تقريبى ۲۰۱۸۳ کيلومتر 

نسبت به سطح دريا است.
مى شوند.  کنترل  و  رديابى  زمين  از  روز  هر  تقريباً  مدارها 
اين آرايش فلکى ماهواره هاى GPS امکان مشاهده حداقل چهار 
ماهواره را در هر نقطه از زمين و هر ساعت از شبانه روز فراهم 

مى کند. 
فرستنده هاى  حمل  براى  وسيله اى   ،  GPS ماهواره هاى 
که  مختلفى  تجهيزات  و  کامپيوترها  اتمى،  ساعت هاى  راديويى، 
براى عملکرد سيستم استفاده مى شود، هستند. تاکنون تعداد زيادى 
ماهواره به کار گرفته شده و تعداد بيشترى هم در طراحى هستند. 

در حال حاضر ۶ نسل از ماهواره ها وجود دارند. 
هر ماهواره حدودًا ۱۰ سال فعال مى ماند در نتيجه ماهواره ها 
ماهواره هاى  و  مى شوند  برگردانده  موقع  به  مأموريت  پايان  در 
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GPS شکل ۴۶     ــ۱۰ــ قسمت کنترل برج مراقبت فرودگاه از طريق

شکل ۴۷     ــ۱۰ــ بخش کنترل با ۵ ايستگاه 

جايگزين به فضا پرتاب مى گردند. انرژى مصرفى هر ماهواره کمتر 
باترى  توسط  را  خود  انرژى  ماهواره ها  اين  است.  وات   ۵۰ از 
تأمين  خورشيد  از  است  متر   ۵/۵ هرکدام  طول  که  خورشيدى 
مى کنند. همچنين باترى هايى نيز براى زمان هاى خورشيد گرفتگى 

و يا مواقعى که در سايه زمين حرکت مى کنند به همراه دارند. 
۴ـ  ۶  ـ۱۰ـ بخش کنترل (Control segment) : بخش 
کنترل شامل ۵ ايستگاه زمينى (يک ايستگاه اصلى و چهار ايستگاه 
فرعى در اطراف دنيا است)، اين ايستگاه ها همه متعلق به وزارت 

دفاع آمريکا است و توسط آن کشور اداره مى شود. 
ميليارد   ۵۰۰ از  بيش  ساالنه  سيستم  اين  نگه دارى  هزينٔه 
تومان است. در شکل ۴۶    ــ۱۰ قسمت کنترل برج مراقبت فرودگاه 
از طريق GPS نشان داده شده است، شکل ۴۷    ــ۱۰ نشان مى دهد 

بخش کنترل شامل ۵ ايستگاه است. 

هر۵ ايستگاه، ايستگاه هاى رديابى هستند که به گيرنده هاى 
GPS جهت رديابى ماهواره ها مجهز شده اند. 

داده هاى به دست آمده از رديابى به ايستگاه کنترل اصلى 
ارسال مى گردد. در اين ايستگاه، داده ها پردازش مى شود و از 
آنجا ساعت ماهواره ها و داده هاى مدارى ماهواره ها محاسبه و 

تصحيح مى گردد. 
به طور کلى وظيفٔه بخش کنترل، کنترل و تعيين مسيرهاى 
بررسى  و  ماهواره ها  کار  صحت  بررسى  و  مشاهده  ماهواره ها، 
رفتار ساعت اتمى و باالخره اعمال پيام ناوبرى به درون سيگنال 

ماهواره هاست. 
(User segment): اين  کاربران  بخش  ـ ۶ـ۱۰ـ    ۵
در  مى شود.  شامل  را  غيرنظامى  و  نظامى  کاربران  کلئه  بخش 
 GPS اين بخش کاربردها، تجهيزات و استراتژى تعيين موقعيت
اهميت پيدا مى کند. پيشرفت محصوالت تجارى GPS وابسته 

به کاربردهاى کاربران است. 
در واقع بخش کاربران از گيرنده هايى تشکيل مى شود که 
کدها يا فاز موج حامل را دنبال مى کنند و در بيشتر موارد پيام 
ناوبرى ماهواره را استخراج مى کنند. کدها و حامل دريافتى از 
ماهواره در پردازشگر موجود در گيرنده پردازش مى شود و به 
کمک آن چهار پارامتر زمان، ارتفاع، طول و عرض جغرافيايى 

به دست مى آيد. 
بازار،  رشد  گاهى  و  شهرى  کاربردهاى  انواع  گسترش 

باعث گسترش تجهيزات GPS شده است. 
براى  لوازم  يک  به  کاربران  همٔه  است  ممکن  گرچه 
کاربردهاى مختلف نياز داشته باشند، اّما معموالً ترکيب خاصى 
از سخت افزار و نرم افزار آن الزم است. امروزه بازار گيرنده هاى 
GPS بسيار رشد کرده است، به طورى که هم اکنون هزاران گيرندٔه 

مختلف وجود دارد. گيرنده هاى قابل حمل دستى يا آنهايى که 
تانک ها،  زيردريايى ها،  هواپيماها،  کشتى ها،  اتومبيل ها،  روى 
کاميون ها و اتوبوس ها نصب مى شوند. در شکل ۴۸  ــ۱۰ چند 
قرار  استفاده  مورد  کاربران  توسط  که  را   GPS گوشى  نمونٔه 

مى گيرد مالحظه مى کنيد.
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شکل ۴۸ــ۱۰ــ چند نمونه گوشى GPS قابل نصب روی خودرو

که  سيگنال هايى  مى کند؟  کار  چگونه   GPS ۶ـ۶ـ۱۰ـ 
ماهواره  شناسايى  کُد  شامل:  مى کند  ارسال   GPS ماهواره  هر 
 (almanac) داده تقويمى ،(Random-Code Pseudo) RPN

زمان  و  تاريخ  و  ماهواره  خود  به  مربوط  داده هاى  و 
(Ephemeris) است. 

مى توان شيوهٔ کار GPS را به طور ساده به    صورت زير بررسى 
مى گويد:  ساده  به طور  مى کند  ارسال  را  پيامى  ماهواره  هر  کرد. 
من ماهواره شمارٔه X هستم، موقعيت فعلى من Y است و اين پيام 
در زمان Z ارسال شده است، هرچند که اين شکل ساده شدٔه پيام 
ارسالى است ولى مى تواند کل طرز کار سيستم را بيان نمايد. گيرندٔه 
را   ephemeris و   almanc داده هاى  و  مى خواند  را  پيام   GPS

جهت استفادٔه بعدى آن ها ذخيره مى نمايد. اين اطالعات مى توانند 
براى تصحيح و يا تنظيم ساعت درونى GPS نيز به کار روند. 

حال براى تعيين موقعيت، گيرندٔه GPS زمان هاى دريافت 
شده را با زمان خود مقايسه مى کند. تفاوت اين دو، مشخص کنندٔه 
فاصله گيرنده GPS از ماهوارٔه مزبور است. اين عملى است که 
سه  حداقل  از  استفاده  با  مى کند.  اجرا   GPS گيرنده  يک  دقيقاً 
ماهواره، GPS مى تواند طول و عرض جغرافيايى مکان خود را 
تعيين نمايد (که آن را تعيين دوبُعدى مى گويند). با تبادل با چهار يا 
بيشتر ماهواره، يک GPS مى تواند موقعيت سه بعدى مکان خود را 

تعيين نمايد که شامل طول و عرض و ارتفاع جغرافيايى است. 
با اجراى پشت سرهم اين محاسبات، GPS مى تواند سرعت 
در  امروزه  نمايد.  مشخص  دقت  به  نيز  را  خود  حرکت  جهت  و 
بعضى از مکان هاى ايران، قادر به دريافت اطالعات از ماهواره ها 
تا ۱۰ دستگاه هستيم و به حداقل ۴ تا ۵ ماهواره در هر زمان، از 

شبانه روز و در هر مکان، دسترسى داريم. 

جهت دانش آموزان عالقه مند 
در شکل ۴۹ ــ۱۰ يک تصوير را مالحظه مى کنيد. در 
تعيين   GPS توسط  سوار  موتور  مکانى  موقعيت  تصوير  اين 
مى شود. نحوۀ برقرارى ارتباط را با ماهواره و ايستگاه زمينى 
 gif صورت  به  شکل  به  مربوط  تصويرى  فايل  کنيد.  تشريح 

است اگر آن را بيابيد، مسير ارتباط را نشان مى دهد. 

شکل ۴۹ــ۱۰ــ تعيين موقعيت مکانى موتور سوار 
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۷ـ۶ـ  ۱۰ـ کاربردهای GPS :GPSها در زمين، دريا 
GPS در هر جايى قابل  و هوا کاربردهاى متنوعى دارند. اساساً 
استفاده است مگر در نقاطى که امکان وصول امواج ماهواره در 

آن ها نباشد. 
استفاده هاى زمينى GPS بسيار گسترده تر است. هرکسى 
که مى خواهد بداند در کجا قرار دارد، راهش به چه سمتى است 
و يا با چه سرعتى درحرکت است مى تواند از يک GPS استفاده 
کند.در خودروها نيز وجود GPS به امرى عادى بدل خواهد شد. 
سيستم هايى درحال تهيه است تا در کنار هر جاده اى با فشار دادن 
(به وسيلٔه  يابد،  انتقال  اورژانس  مرکز  يک  به  موقعيت  کليد،  يک 
پيچيدٔه  سيستم هاى  توزيع)  مرکز  يک  به  فعلى  موقعيت  انتقال 
مى کنند.  ترسيم  خيابان  يک  در  را  خودرو  هر  موقعيت  ديگرى 
اين سيستم ها بهترين مسير را براى رسيدن به يک هدف خاص به 

راننده پيشنهاد مى کنند. 
هر چه نقشه هاى منطقه اى که در حافظه گيرنده ذخيره مى شود 
دقيق تر باشد سرويس هايى هم که از GPS مى توان دريافت کرد با 
مسير   GPS از  مى توان  مثال  براى  بود.  خواهد  بيشترى  ارتقاى 
نزديک ترين پمپ بنزين، تعميرگاه و يا ايستگاه قطار را سؤال نمود 
و مسير پيشنهادى را دنبال کرد. دقت مکان يابى اين سيستم در حد 

چندمتر است که بسته به کيفيت گيرنده تغيير مى کند. 
زلزله،  پيش بينى  از:  عبارت اند   GPS کارهاى  ديگر  از 
جابه جايى  کنترل  ترافيک،  و  نقل  و  حمل  به  امورمربوط  کنترل 
سدها و برج هاى بلند، پيش بينى وضع هوا، تعيين موقعيت سکوهاى 
دريايى نفتى، مين يابى، اسکن (scan) کردن دريا و کاربردهاى وسيع 

نظامى. 

۷ـ۱۰ـ الگوی پرسش 
۱ــ مفهوم Satellite چيست؟ 

استفاده  ماهواره  کدام  از  هواپيماها  مکان يابى  براى  ۲ــ 
مى شود؟ 

۳ــ مفهوم GPS چيست؟ 
۴ــ اجزاى تشکيل دهندٔه GPS کدام اند؟ 

۵  ــ  بخش فضايى GPS شامل چند ماهواره است؟ 
۶  ــ مفهوم RPN در GPS چيست؟ 

کامل کردنی
 …… معنای  به  و  است   …… کلمات  اول   GPS ٧ــ 

است.
صحيح يا غلط

۸  ــ در GPS بخش کنترل شامل ٥ ايستگاه زمينی است 
و هر ٥ ايستگاه، ايستگاه های رديابی است.

صحيح    غلط 
چهارگزينه ای

 RPN  ،۹ــ در سيگنال هايی که هر ماهواره ارسال می کند
به مفهوم …… است.
١) داده تقويمی
٢) تاريخ و زمان

٣) داده های مربوط به خود ماهواره
٤) کد شناسايی ماهواره



٢٣٧

فهرست منابع و مآخذ

ناشر، محل انتشار و سال انتشار نام کتاب  نام و نام خانوادگی مؤلف 

1988. MC Growhill Book Company Electeronic communication Lioyd temes  ١ــ
1990. inc Delmar Publisher Electeronic Communication ThomasA. Adamson  ۲ــ

1987 Lab volt Practical electronic Volume2 Buck Engineering Company  ۳ــ
الکترونيکی  مخابراتی  سيستم های  نائينی،  صفوی  صفی الدين  کاشانی،  حجت  فرخ  دکتر  ــ  ترجمه  کندی  جرج  ــ  تأليف  ٤ــ 

حسينيان 1370
Moscow Mir Publisher Fourda mental of radio Izhereb tsor  ۵  ــ

Electronic Aid Theory manual for telecommunication Lawrence Omarn JR, B.A  ۶ــ
٧ــ مجموعه Service manual مربوط به کارخانجات سازندٔه گيرنده های راديويی

Learn Electronics Through Troubleshooting Wayne Lemons ٨  ــ
۹ــ مدارهای کاربردی الکترونيک نوری مترجم: پوپک حجت زاده، کانون نشر علوم 

۱۰ــ مهندس سيد محمود صموتی، اصول کار و تحليل مدارهای دستگاه تلفن الکترونيکی …… واحد تحقيق شرکت افزارآزما 
انتشارات صموتی

۱۱ــ سايت های اينترنتی مرتبط و کاتالوگ های شرکت های مختلف مخابراتی


