آسهایص ضوارُ : 6

تعیین مشخصهی بلنذگو

تئوری و هذف آزمبیش:
زر یه سیستن پرص صَتی،جؼثِ تلٌسگَ ػاهل تثسیل اًزصی الىتزیىی تِ صَتی است.اگز تِ
تلٌسگَ اًزصی تسّین ًَساًات هىاًیىی تَلیس هیىٌس ٍَّایی را وِ تا آى زر تواس است تِ
ًَساى ٍاهی زارز.لسوت ّای هرتلف یه تلٌسگَ زر ضىل سیز آهسُ است.

تلٌسگَّا تایس تاسزُ تاال ٍ پاسد فزواًسی یىٌَاذت زاضتِ تاضٌس.تِ طَر هؼوَل ضىل اًساسُ ٍ
ًحَُی ساذت جؼثِ تلٌسگَّا تز ػولىزز آًْا تاثیز هیگذارز.
جؼثِ تلٌسگَ ػالٍُ تز ایٌىِ هَج صَتی را ّسایت هیىٌس پاسد فزواًسی سیستن را تؼییي ٍ
ضست صَت را وٌتز هیىٌس.

تزای طزح ریشی یه تلٌسگَ هاثز جْت تثسیل اًزصی الىتیىی تِ اًزصی صَتی وِ تایس زر َّا
هٌتطز ضَز تایس چٌس ػاهل هزتَط تِ یىسیگزرا زر ًظز گزفت.ایي ػَاهل ضاهل وارایی
الىتزٍآوَستیىی،یىٌَاذت تَزى پاسد زستگاُ تِ فزواًس،ذطی تَزى پاسد زاهٌِ(تِ ایي هؼٌا
وِ اگز اذتالف هیاى زٍ ضست ٍرٍزی یه زسیتل تاضس هیاى سیگٌالّای ذزٍجی ّن ّواى
یه زسیتل اذتالف تاضس) ،پاسد وذرا ،هتمارى تَزى ،لسرت ٍ استحىام تزای وار ،اًساسُ ،زٍام ٍ
لیوت است.
تلٌسگَی ایسُآل زارای هطرصات سیز است:
 .1وارایی الىتزٍآوَستیىی ًشزیه تِ %111
 .2پاسد فزواًسی وِ اس اى ذارج هیطَز(تاسزُ) زر فاصلِ واهل فزواًسّای لاتل ضٌیسى
هستمل اس فزواًس تاضس.
 .3زر تاسزازُ ّارهًَیه زاذلی ًساسزّ ،وچٌیي زر تِ ٍاسطِ هسٍالسیَى زاذلی زر آى
تاتیسگی ایجاز ًىٌس.
 .4سیگٌالْایی را وِ تِ آى ٍارز هیطًَس،ذَاُ ػثَری تاضس ذَاُ پایسا،تتَاًس ػیٌا تِ ّواى
ضىل زٍتارُ تساسز.
 .5لازر تاضس هَج را زراطزاف ذَز هستمل اس راستای تِ ذصَصی هٌتطز وٌس.
سَالً:1وَزار ضست تزحسة ساٍیِ تزای یه تلٌسگَی ایسُآل تِ چِ صَرت است؟
 .6تا زر ًظز گزفتي تاسزُ آوَستیىی وِ اس آى اًتظار زارین،تا حس اهىاى اس ًظز اًساسُ
وَچه تاضس.
ّسف اس اًجام ایي آسهایص تزرسی رفتار ساٍیِ ٍ پاسد فزواًسی تلٌسگَی هَجَز زر اتاق سىَت
آسهایطگاُ است.

وسبیل و امکبنبت مورد نیبز:
هٌثغ تَلیس اهَاج صَتی

تلٌسگَ
هیىزٍفي
آهپلی فایز
واهپیَتز ٍ ًزم افشارCool Eidt Pro2,1

شرح آزمبیش:
اتتسا هسار را هطاتك ضىل سیز هیثٌسین.

زر ایي لسوت اس آسهایص لزار است رفتار ساٍیِای تلٌسگَی اتاق سىَت را تزرسی وٌین.اس آًجا
وِ تایس ساٍیِ را زر ّز هزحلِ  21زرجِ تغییز زّین تِ  18یا تزای اطویٌاى  21تاسُ پرص یه
صَت ته فزواًس ًیاس زاریس تِ طَریىِ هیاى آًْا تاسُ سىَت هٌاسثی لزار زاضتِ تاضس.تزای
ایي وار تِ لسوت  Generateتِ هٌَی ًزم افشار تزٍیس ٍ زر آى  Tonesرا اًتراب وٌیس ،زر
پٌجزُ ایجاز ضسُ  Sample Rateرا تزاتز44111اًتراب وٌیس ٍ تاییس وٌیس.زر پٌجزُ تؼسی

وافیست  Durationرا تیي  45-31ثاًیِ ٍ Base Frequencyهَرز ًظز را ٍارز وززُ ٍ
تاییس وٌیس ٍ تزای تَلیس سىَت تؼس اسّز تار تَلیس صَت تَسط ًزم افشار ولیس Endرٍی
ویثَرز را سزُ زر هٌَ لسوت  GenerateگشیٌِSilenceرا اًتراب وززُ زر پٌجزُ ایجاز ضسُ
 Silence Timeرا تیي  15-11ثاًیِ ٍارز وززُ تاییس وٌیس  Cool Eidt.صَت هَرز ًظز را
تا فزواًس ٍ تاسُ سهاًی هطرص تَلیس هیىٌس .ضست آهپلی فایز را زر طَل آسهایص تغییز
ًسّیسًَ.تتَن ذَز را تِ اتاق سىَت تززُ هیىزٍفي را تِ آى ٍصل وززُ زر فاصلِ هٌاسثی اس
تلٌسگَ لزار زّیسً .زمافشار  Cool Editرا اجزا وززُ زر حالت ضثط صسا لزار زازُ ٍ تؼس اس
تستِ ضسى زر اتاق فایل صَتی را تَسط واهپیَتز آسهایطگاُ وِ تِ تلٌسگَ زرٍى اتاق هتصل
است اجزا هی ضَز ٍ زر ّز تاسُ سىَت فزصت زاریس ساٍیِ تیي تلٌسگَ ٍ هیىزٍفي را تغییز
زّیس .تِ ایي تزتیة هیتَاًیس ضست هیاًگیي ضثط ضسُ تَسط هیىزٍفي را تزای ّز ساٍیِ
تسست آٍریس .ضست هزتَط تِ ّز ساٍیِ را تا استفازُ اس ًوَزار تحلیل فزواًسی زر جسٍل ٍ 1ارز
وززُ ٍ ًوَزار ضست تزحسة ساٍیِ را زر ًوَزار1رسن ًوَزُ تحلیل وٌیس  .زر لسوت تؼس ساٍیِ
هیىزٍفي ٍ تلٌسگَ را ثاتت ًگِ زاضتِ ٍ رفتار تلٌسگَ را زر فزواًسّای هرتلف تزای ضستّای
هرتلف تزرسی هیوٌین .تَسط ًزمافشار فزواًسّای هَجَز زر جسٍل 2را تا ّواى فاصلِّای
سهاًی ٍ سىَتْا تَلیس ًواییسً .زم افشار را تِ حالت ضثط لزار زازُ ،زر اتاق را تستِ ٍ فایل ضثط
ضسُ را  3تار تَسط واهپیَتز آسهایطگاُ پرص وٌیس .تار اٍل ضست آهپلی فایز را تز رٍی ضست
ون ،تار زٍم ضست هتَسط ٍ تار سَم رٍی ضست سیاز تٌظین وٌیس .ضست هیاًگیي پرص ضسُ
تَسط تلٌسگَ را زر ّز فزواًس اس رٍی ًوَزار تحلیل فزواًسی تِ زست آٍرزُ ٍ زر جسٍلّای
ًَ 4 ٍ3 ،2ضتِ ٍ ًوَزار ضست تزحسة فزواًس را تزای ضستّای ون ،هتَسط ٍ سیاز رسن
ًوَزُ تحلیل وٌیس.

خواستههبی آزمبیش:
 .1تا تَجِ تِ ًوَزار ضست تزحسة ساٍیِ تا راستا،تلٌسگَی ضوا تا تلٌسگَی ایسُآل تا چِ
حس تفاٍت زارز؟

 .2ووتزیي ٍ تیطتزیي تار صَتی تز گَش زر چِ ساٍیِای تست تِ تلٌسگَ رخ هیسّس؟ایي
هَضَع چِ استفازُ ػولی هیتَاًس زاضتِ تاضس؟
 .3تلٌسگَی ضوا تا چِ تمزیثی ذطی ػول هیىٌس؟
 .4تلٌسگَی ضوا زر وسام هحسٍزُ فزواًسی تْتز ػول وززُ است؟چزا؟
 .5تلٌسگَی هَرز آسهایص زر وسام ضستّا تْتز ػول وززُ است؟چزا؟
 .6طزاحی اوثز تلٌسگَّا تِ گًَِای است وِ زر ضستّای هَرز تحول تزای اًساى ٍ زر
فزواًسْای هؼوَلی تزای گَش تیطتزیي وارایی را زاضتِ تاضٌس.آیا زازُّای ضوا ًیش
ایي هَضَع را تاییس هیىٌس؟
 .7تِ ًظز ضوا ػَاهل ایجاز ذطا زر ایي آسهایص چیست؟راّىارّای ذَز را تزای رفغ ایي
ػَاهل تیاى وٌیس؟

فعبلیت ویژه:
ًَع تلٌسگَی هَجَز زر آسهایطگاُ را تؼییي وززُ ٍ زر هَرز ًحَُی ػولىزز ایي تلٌسگَّا
تَضیح زّیس.

