
 

 

گیریشوکپالساندازه

ضَز تا یک  زارای یک جزم هزجغ است ٍ ٍقتی تَسط یک هَج ضَکی تحزیک هیضَک پالس یک تزاًسسیَسز 

ی  پیَست ضسُ است کِ ٌّگاهی کِ تِ ٍاسطِ یک کزیستال پیشٍالکتزیک تِ جزم هزجغزّس.  ًَساى هیزا تِ ضزتِ پاسد هی

اًزصی هَج ضَکی  زر ًتیجِی ًَساى ٍ  کٌس. ایي ٍلتاص هتٌاسة تا زاهٌِ ضَز تَلیس یک ٍلتاص هی حزکت جزم هزجغ فطززُ هی

 ّاست ٍلی تا ایي ٍجَز یک اذتالف اصلی زارًس.  است. اصَل کار ضثیِ ضتاب سٌج

زر ایي  ی اس ّز فزکاًستاالتزتسیار  ی ضَز، جزم تا زاهٌِ هی ٌّگاهی کِ فزکاًس طثیؼی یک جزم تحزیک

 تسیار کوتزارتؼاضات را زر فزکاًس گیزی  اًساسُ هؼوَالً ضرص ،گیزی ارتؼاضات کٌس. تزای اًساسُ فزکاًس ضزٍع تِ ًَساى هی

ضسُ  1تیَى تِ صَرت هکاًیکی ٍ الکتزیکی هتز کٌس. اس سَی زیگز، ضَک پالس اس فزکاًس رسًٍاًس تزاًسسیَسز هتَقف هی

یک سٌسَر زر فزکاًس رسًٍاًس جزم ػول کٌس )جایی کِ سیگٌال تِ زست آهسُ قَیتز است(. ایي هَضَع  هٌحصزاًتا  است

 ّای ارتؼاضی ًزهال هاضیي ٍاکٌص ًطاى ًسّس.  ای کِ تِ فزکاًس ِ گًَِتطلثس  ( هیاّ ضَک قطّا )ف تسیار حساس تِ ضَک

ّای  س. هَجٌک سًس تَلیس یک هَج ضَکی هی ی ذزاب رٍی حلقِ ضزتِ هی یک هحسٍزُتِ سهاًی کِ یک ساچوِ 

ًگار، ایي  ضًَس. زر صفحِ یک ًَساى ی ًسثتاً تاال ضزٍع ٍ تِ سزػت هیزا هی ضَکی گذرا یا تا ػوز کَتاُ ّستٌس کِ تا زاهٌِ

ٌّگاهی کِ  .ًگاُ کٌیس( 1)تِ ضکل  ضًَس هیجوغ  ،ستِ تَلیسی ضافتضًَس ٍ تا هَج پیَ تِ ٍضَح زیسُ هی اغلةاهَاج گذرا 

 است ٍاضح است کِ تیزیٌگ ذزاب ضسُ است.  bsf2فَاصل تیي اهَاج گذرا ثاتت تَزُ ٍ هزتثط تا 
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ضَز. اًزصی تَلیسی  تؼییي هی ،هطرصی پیک زر اسپکتزام فزکاًسی تا هحتَی اًزصی زر ّز فزکاًس  زاهٌِ

ی پاییي تَزُ  زارای زاهٌِ bsf ءجشتٌاتزایي تَسط اجشای تیزیٌگ زر هقایسِ تا اًزصی فزکاًس ضافت قاتل چطن پَضی است. 

ی اطزاف فزکاًس  ًاحیِزر تَاًین  ها هی. (ًطاى زازُ ضسُ است 2طَر کِ زر ضکل  ّواى) گن ذَاّس ضسًَیشّا ٍ زر هیاى 

زّس. ّز ضَک  ّای گذرای تَلیسی تَسط تیزیٌگ را ًطاى هی یک سیگٌال سهاًی ثثت کٌین کِ تِ ٍضَح سیگٌال ،رسًٍاًس

اس رٍی  ضَز ٍ تاسُ سهاًی آى سهاى تیي گذر یک تال ٍ تال زیگز یک رٍیساز تکی است ٍلی تا یک ًزخ هطرص تکزار هی

ّای تْتز تؼزیف ضسُ(  گیزی )تَلیس پیک ضًَس( ٍ پَش زیسُ هیّای هٌفی ت است. سیگٌال تِ کوک تصحیح )زاهٌِ ذزاتی

 (.3ضکل ) ضَز پززاسش هی

 

 گن ضسُ زر ًَیش اسپکتزام bpf( 2ضکل 

 

 ٍ اًَلَج band pass ،rectifying( ًوایص اثزات زر سیگٌال پس اس 3ضکل 



 

 

قاتل ی فزکاًسی  ّا را زر زاهٌِ پَش هَرز استفازُ زر آًالیش ارتؼاضات، تا زستکاری کززى سیگٌال، ضَک تکٌیک

ّای  ت. تزاًسسیَسز ٍ زستگاُّاس ترصص آى زر تطریص ضَک، SPMی قَت اصلی  کٌس. ًقطِ گیزی هی زیسى ٍ اًساسُ

ّای ضَک  ًسل ماًس. توا ٍی زاهٌِ سهاًی طزاحی ضسُّا تِ صَرت هستقین اس ر گیزی هقسار ضَک تززاری تزای اًساسُ زازُ

را تِ ها ( carpet  dBcّا )هقسار  سیگٌال تیي پیک 3هیشاى( ٍ dBmّا )هاکشیون هقسار  هتزّا تاسذَاًی هقسار پیک پالس

ایي کار اس تَاًس تِ صَرت هستقین تِ اطالػات ضزایط تیزیٌگ تزجوِ ضَز کِ زر  زّس. ایي زٍ هقسار زر کٌار ّوسیگز هی هی

 ضَز. زٍر ٍ قطز زاذلی تیزیٌگ ًیش استفازُ هی

چیست؟شوکپالسروش

استفازُ اس قطز ٍ زٍر  تا ّای تجزتی را گستزش زاز. زازُ ضَک پالستکٌَلَصی ، SPMسالیاى پیص ضزکت 

ایي اهز کارتز را هطرص گززیس کِ  dBi. تا ایي اطالػات یک هقسار آهستِ زست ّای تست تیزیٌگ،  یٌگ زر آسهایطگاُتیز

 dBm پاراهتز .(4ضکل  )تسٍى تَجِ تِ زٍر ٍ قطز تیزیٌگ، ی آالرم تِ کارگیزز ساسز کِ یک ضاذص استاًسارز ضسُ قازر هی

گیزی است.  ی سهاًی اًساسُ گیزی ضسُ تزای قَیتزیي پالس تطریص زازُ ضسُ زر طَل تاسُ تیطتزیي هقسار یا هقسار اًساسُ

تشرگ ٍ اذتالف سیاز تیي  dBmکَچک است. یک  dBm  ٍdBcهازاهی کِ سطَح تیزیٌگ تسٍى ػیة است، اذتالف تیي 

dBm  ٍdBc ِگاُ است. اجشاء چزذطی ٍ راُی ذزاتی سطح یا ٍرٍز جسن ذارجی تیي  ًتیج 

 

 هحسٍزُ/ هقیاس؛ SP( تزرسی رٍش 4ضکل 

                                                           
3
Level 



 

 

گیزی  قاتل اًساسُ dBcسیگٌال هاًیتَر ضسُ تِ صَرت  تَسط ، ضزایط رٍاًکاری تیزیٌگSPMتِ زلیل حساسیت 

تغییز  ،تزاًسسیَسزی  ضَز. سیگٌال فیلتز ضسُ گیزی هی اًساسُضَک پالس زر سیگٌال هَج سهاًی تزاًسسیَسز  dBcاست. 

ی  زّس. ٌّگاهی کِ فیلن رٍغي زر تیزیٌگ ضرین است، اًساسُ فطار رٍی سطح تواس اجشاء غلتطی تیزیٌگ را تاستاب هی

ضَز، افشایص  ٍقتی کِ فیلن رٍغي کن هیى ضَک پالس (. هیشا5ضَک پالس کَچک ٍ تسٍى پیک ضاذص است )ضکل 

ّای قَی زر  ضَز پالس (. ذزاتی تاػث هی5ضَز )ضکل  تزام زیسُ ًویچٌاى ّیچ پیک هطرصی زر اسپکویاتس ٍلی ّ هی

 (.5ّای سهاًی ًاهٌظن ایجاز ضَز )ضکل  تاسُ

 

 ّا ٍ هؼاًی آىSP( اطالػات ذَاًسُ ضسُ اس رٍش 5ضکل 

تطاتق زّین. ّوچٌیي  SPMّا را تا اسپکتزام  تَاًین ایي فزکاًس ّای تیزیٌگ، هی فزکاًستا هطرص کززى 

اسپکتزام افقی تز تِ سیستن هؼزفی ضَز. هحَر  تَاًس تزای تطریص الگَی زقیق ػالئن زیگز هاًٌس ًاتاالًسی یا لقی ًیش هی

 است. SD(Shock distribution Unit)زر هقیاس حَر ػوَزی زر هقیاس ّزتش ٍ ه

 SDتَاًس تاػث ایجاز یک  هی ًَرسَز. یک ذزاتی استفازُ ض SPM، تایس تِ ّوزاُ هقازیز SPMزاهٌِ زر اسپکتزام 

رٍز.  اصَالً تزای تطریص الگَ تِ کار هی SPMکٌس. اسپکتزام  کوتزی تَلیس هی SDضسیستز قسیوی تاال ضسُ ٍ یک ذزاتی 

ّای تلٌس ٍ اٍل هیاًگیي( زر  اذتالف تیي پیک) زلتاتِ صَرت کوی تیاى ًطسُ است کِ  اهااست  ضٌاذتِ ضسُایي هَضَع 

 یک اسپکتزام هزتَط تِ ٍضؼیت تیزیٌگ است. 



 

 

 

 کاغذ 5آسیاباس یک  4ًوسی غلتک dBm  ٍdBc ًوایص SPM هتساٍل ( ًوَزار6ضکل 

ضست  yهحَر  زّس. تاسُ سهاًی را ًطاى هی xهحَر زّس.  هَقؼیت تیزیٌگ را ًطاى هیSPهتساٍل  ًوَزار 6ضکل

 طَر کِ پیطتز تَضیح زازُ ضس، سطح آالرم ّواىتقسین کززُ است. سثش  -سرز -قزهشسیگٌال را تِ کس ٍضؼیت قسرت 

ٍ هتؼاقة آى  baselineکِ  ریشی ضسُ است تزًاهِ PCافشار  اتشار یا ًزم زاذلضَز کِ  تؼزیف هی RPMقطز ضافت یا تَسط 

ّا  تَاًین تثیٌین. سپس آى هی ی سثش رًگ زر ًاحیِ 2002ّا را تا حسٍز هارس  زازُ ضَز. ًَاحی سثش، سرز ٍ قزهش تؼزیف هی

( dBm-dBcتیٌین ) یک زلتای تشرگ را هی گستزشضًَس. ػالٍُ تز ایي ها  هی ٍارزقزهش  پس اس آىتِ زاذل هٌاطق سرز ٍ 

 ذزاتی تیزیٌگ زر حال پیطزٍی است.زّس  کِ ًطاى هی
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