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   م؟ی ازمند یبه آنالوگ ن تالیجید  لیچرا به تبد  .1
2. DAC سازد؟ یرا قابل درک م  یتالیجید یچگونه داده ها   
  به آنالوگ  تالیجید  لیمهم در تبد یمؤلفه ها .3
 به آنالوگ  تالیجی د  لیتبد یکاربردها .4
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گرفته تا   ی که از ساعت مچ  یی ایبه آنالوگ، در دن تالی جید لیتبد
  تیاحاطه شده است، از اهم یتال یجی د یبا دستگاه ها وترها،یابرکامپ

 یایورود به دن یما برا عتیطور که طب همان .برخوردار است ی راوان ف
به   تالیجید ی ایبازگشت از دن یبرا  واسطه است، کی  ازمندین تالیجید

 .وجود داشته باشد گنالیدو س نیا انیم ی پل دیبا زیآنالوگ ن یایدن

 .د یموضوع تا آخر مقاله با ما همراه باش  نیدرک بهتر ا یبرا

 

 م؟ ی ازمندیبه آنالوگ ن تالیجی د لی چرا به تبد  1#

 یایدر دن چرا  پرسش به وجود آمده باشد که نیدر ذهن شما هم ا دیشا
  گنالیس لیتبد الزم است از ،یامروز  یو مملو از تکنولوژ  شرفتهیسراسر پ

 تالیجیآنالوگ به د لیبخش تبد در .میبه آنالوگ استفاده کن تالیجید
(ADC) و   وستهیپ یعتیطب اطراف ما آنالوگ است و یایکه دن میآموخت
  یی به پارامترها دی با تال،یجی د یایورود به دن یدارد که برا ی نامتناه 

کند داده ها در  ی کمک م  ADC لیتبد .شود لیتبد  ی گسسته و متناه
  تالیجید  وتریکامپ کیکه  چرا پردازش شوند؛ ایمحاسبه  هیعرض چند ثان

  ی در زمان م  یی کار باعث صرفه جو  نیا .دارد یباالتر  اریسرعت پردازش بس
 ADC ده،یچیپ یما در پردازش داده ها  ازیبا توجه به ن نی همچن شود و

 .و کمک کننده باشد یکاربرد اریتواند بس  ی م
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 ولتاژ .میدرک کن ی واقع یایرا در دن ی تال یجی د یداده ها میتوان ی ما نم  اما
با   کیصفر و  ی از کدها یا رهیبه زنج تال،یجید یایآنالوگ در دن انیو جر

  دیبا ی واقع یا یبازگشت به دن یبرا شده اند که لیگسسته تبد یی موج ها 
 نیهم به .گردند لیتبد وستهیپ یی به فرمت آنالوگ به صورت موج ها

پردازش  تالیجیدامنه د  کیکه در  یی درک داده ها  یاست که برا لیدل
  تالیجید لیرا تبد آن کرد که لیآن ها را به دامنه آنالوگ تبد دیبا شده اند،
  ی م DAC به اختصار  ای (Digital to Analog Converter) به آنالوگ

 .مینام
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2# DAC را قابل درک  یتالیجی د ی چگونه داده ها
 سازد؟ یم

چند   در که میبرو ی ق یموس یایبه سراغ دن دییایموضوع ب  نیا ی بررس یبرا
را به خود  ی هر کس ی تالی جید یو وضوح صداها تیفیک یجادو ریسال اخ

در   د،ی شنو ی را م یضبط شده ا یصدا ای ی ق یموس ی وقت .است جذب کرده
 گنالیس کیاز  DAC توسط که دی ده ی گوش م  ی آنالوگ گنالیواقع به س

 ،یقی قطعه موس کی  دیعنوان مثال در تول به .شده است لیتبد  ی تالیجید
ها   کروفونیم .کند ی م  میرا تنظ  یها، قطعه ا کروفونیهنرمند در کنار م

و در  یآنالوگ جمع آور  گنالیس کیهنرمند و سازها را به عنوان  یصدا
 .کنند ی م  رهیذخ تالیجیبه صورت د  ADC ضبط به کمک مبدل زات یتجه

  تالیجی د ی صوت لیفا کیآن ها به عنوان  رهیذخ یمعموالً به معن نیا
 لیتبد ینر یاز اعداد با ی انیآنالوگ به جر یها گنالیاکنون س درواقع  .است

 .شده اند
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  ی تال یجید یداده ها DAC م،یبه اعداد گوش ده میتوان ی آن جا که نم از
 گنالیس کرده و  یی پخش رمزگشا  ندیشده را در فرآ پردازش ایشده  رهیذخ

هدفون   ایکند تا توسط بلندگو  یم لیآنالوگ تبد یها را دوباره به صدا 
 .باشند دن یقابل شن

 

 به آنالوگ تالیجی د لی مهم در تبد یمؤلفه ها  3#

و   تیفیوجود دارند که ک DAC و ADC یدر مبدل ها یمختلف  یپارامترها
چند   ی ادامه به معرف در .کنند ی ها را مشخص م  گنالیس لیدقت تبد

 .میپرداز  ی مؤلفه مهم م 

 (Sample rate) یر ینرخ نمونه گ 1-3#

 لیدر تبد (Nyquist Shannon) شانون-کوئستینا یر ینمونه گ یتئور 
تواند با   ی شده م  یر یداده نمونه گ  هر کند که ی م انیبه آنالوگ ب تالیجید

ها،   ADC همانند .شود یباند به طور کامل بازساز  یپهنا  یارهایتوجه مع
 باشد، شتریب یر یهر چه مقدار نمونه گ زیبه آنالوگ ن تالیجید لیدر تبد

به دست خواهند   یآنالوگ باالتر  ی ها دقت و رزولوشون خروج  دستگاه
 .آورد

در نظر گرفته  ی کی" به اشتباه، لیبا "زمان تبد یر یاست نرخ نمونه گ ممکن
 .دارند ی کامال متفاوت  فی دو پارامتر تعار  نیکه ا ی صورت در .شود
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 (Resolution) رزولوشن 3#- 2

در پاسخ به   ی همان رزولوشن، تعداد سطوح خروج  ای لیدر تبد دقت
 ایو وضوح صدا  تی فیشود و ک ی م انیب تیحسب ب بر است که یورود

  نیا .کند ی م نییبه آنالوگ را تع تالی جید لیپس از تبد ی خروج  یوی دیو
  12با رزولوشن  DAC کیعنوان مثال  به .شود ی م انیب 2پارامتر با توان 

باالتر به حافظه   رزولوشن  .کند ی م جادی ا ی روجسطح خ  12به توان  2 ت،یب
 .دارد  ازیاعداد بزرگ تر ن ره یذخ یبرا یشتر یب
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تبد 3-3# آنالوگ   تالیجید  لیتبد  در لیزمان   به 
(Conversion Time) 

  ی خروج گنالیس کند تا ی مصرف م  DAC مبدل کی که  ی مدت زمان به
  جادیشده بودند دوباره ا لیتبد تالیجیدر د ینر یبا یآنالوگ را که به کدها

متفاوت   یبا نرخ نمونه بردار  لیتبد زمان .شود ی گفته م  لیکند، زمان تبد
نمونه  گنالی که از س ی تعداد دفعات یکه در نرخ نمونه بردار  چرا .است
 .ردیگ ی ما قرار م اریشده است در اخت یبردار 

 

 به آنالوگ تالیجی د لی تبد یکاربردها  4#

 



 

7 www.namatek.com 

  یایتوان از تمام مزا  ی م  تال،یجی آنالوگ و د یفرمت ها لیلطف تبد به
 نترنتیا یایبه آنالوگ در دن تالیجی د لیتبد .استفاده کرد تالیجید یایدن
  به کند و ی م ل یتبد ی کیزیف اءیرا به اش تالی جید ی، دستورها(IOT) ایاش

و   ی تال یجی به صورت د زیرا ن ی کیمکان یدهد تا دستگاه ها ی کاربر اجازه م 
 .از راه دور کنترل کند ی حت

  ی تال یجیاز روش د یی و یدیمدرن و یو دستگاه ها شگرهای همه نما بایتقر 
 یداده ها تمام .کنند ی استفاده م یر ی تصو یداده ها یساز  رهیذخ

ها تا   ASICها و  FPGAشده از انواع پردازنده ها مانند  دیتول  ی تالیجید
MP3 پخش کننده  ری و سا هوشمند یها ونی زی تلو ،یباز  یها، کنسول ها

توانند پا به  ی به آنالوگ م تالیجی د یبه کمک مبدل ها ،یتالی جید یها
باشد،  شرفتی پ الدر ح یکه تکنولوژ  ی ما بگذارند و تا زمان   ی واقع یایدن

 به گسترش خود ادامه خواهند داد.  زیو آنالوگ ن تال ی جید یمبدل ها


