
 دکتر نجفی اقدم ،با آرزوی موفقیت شما 

  و  تک بیتی پایین گذر  2 درجهمدوالتور برای  OSR23=بر حسب نرخ فرانمونه برداری DRمنحنی  Del-Sigبا استفاده از  کد مطلب مناسب و ابزار -1

پاسخ های نهایی را در قالب یک فایل ورد ذخیره و  محاسبه و رسم گردد؟ ( Hinf) بهینه شده از  نظر مکان صفر ها و حداکثر گین  خارج باند بیتی  5

 ارایه نمایید. همراه با توضیحات  خالصه
.****************************************************************************** 

را در نظر بگیرید و به سواالت زیر بصورت کامل پاسخ  مدوالتور دلتا سیگمای پایین گذر با ترکیب فیدبک فورم سوممدوالتور نوعی درجه   -3

و دهید پاسخ های نهایی را در قالب یک فایل ورد ذخیره و همراه با توضیحات  خالصه هر   شکل یا جدول  با نام خود  و لحظه تحویل  ذخیره 

 تحویل نمایید:

 
 .بنویسید  Del-Sig استفاده ازدون ب  گسستهزمان بیتی 4وم سنحوه استخراج پارامتر های طراحی یک مدوالتور درجه  طلب برای الف( کد م

مانند دستورات فیلتر چپی شف معکوس استفاده شود ولی در صورتی که  دانش و تمرین  حتما از کدهای  مطلب NTF)توجه: برای محاسبه 

 (استفاده کنید DelSigاز ابزار های   RealizeNTFنداشته باشید، می توانید از تابع  FBکافی برای  بخش پیاده سازی تابع مذکور با حالت 

  .دیسیبنو    Del-Sig  از استفاده بدون  وستهیپ زمانبرای    سوم درجه مدوالتور همان یطراح یها پارامتر استخراج نحوه  یبرا مطلب کدب( 

، مکان ریشه   NTF, STF, Hبد توابع   رابطه و  دیاگرام  شبیه سازی نمایید)گسسته و پیوسته)با سیمولینک(  ( با کد مطلب هر دو حالت ج

 ( شودرسم  توان خروجیها و طیف 

 محاسبه کنید؟ زمان گسسته حالتهر را در SNR   یمنحنو  SNRحداکثر  (  د

  رسم کنید؟را ضرایب  با   بیتی  4با فرض کوانتایزر   وستهیپ زمانمدوالتور    FF( نوع تحقق ه

 (  نموده و  با رسم ساختار  آنرا شبیه سازی  نمایید؟ fs/4را تبدیل به حالت میانگذر ربعی ) "ه"ساختار  بند  ( و

را  پیشنهاد نموده و در محیط مطلب یا سیمولینک  یک الگوریتم مناسب  برای تطبیق دینامیکی عناصر فیدبک   الفمدوالتور  حالت برای  ( ز

 ؟م مقایسه نماییدهبارا  % عدم تطابق 3 خطای در دو حالت بدون خطای عدم تطابق و باشبیه سازی نمایید بطوریکه طیف خروجی مدوالتور 

************************************************************.************************ 

 فیط کهیبطور دیینما یساز هیشب نکیمولیس ای مطلب طیمح در و نموده شنهادیپ  را یده کی  مناسب لتریف  الف حالت  مدوالتور  یبراح( 

  (شرفتهیپ یها مبدل انیدانشجو  ژهیو)د؟یینما سهیمقا بام مختلف مراحل در را یده کی لتریف  یخروج و مدوالتور یخروج 

 ای مطلب طیمح در و نموده شنهادیپ  را  دبکیف عناصر یکینامید قیتطب یبرا  مناسب تمیالگور کی  "و" حالت  مدوالتور  یبراط( 

 باهم را  تطابق عدم% 3 یخطا با و تطابق عدم یخطا بدون حالت دو در مدوالتور یخروج فیط کهیبطور دیینما یساز هیشب  نکیمولیس

 . (شرفتهیپ یها مبدل انیدانشجو  ژهیو) د؟یینما سهیمقا

 دقیقه 08مدت  11/94/ 44 – (دوم کامپیوتری)قسمت دومآزمون  – (1&2)دادههای لدبطراحی م–دانشگاه صنعتی سهند 

 برای دانشجویان درس مبدل پیشرفته( 118) 

 "بسمه تعالی  "

V(n) 

V(n) 


