
 ,INLmax  (6)نمره  توضیح دهید:  را با بیان رابطه تحلیلي یا شكل الزم مفاهیم زیر را در ارتباط با مبدلهای آنالوگ به  دیجیتال  و دیجیتال به آنالوگ-1

MPDWA, Hybrid-DSM, NSDEM, Noise-Shaping Enhanced-DSM  ،Scale coefficients for optimum dynamic range 

چه ترتیبي دارد؟ معیار یا معیار های مناسب   ناپایداری مدوالتور دلتا سیگما به چه معني است و چگونه اتفاق مي افتد؟ خروجي مدوالتور در هنگام ناپایداری -2

پایین گذر  ناپایدار باشد  4برای  تشخیص احتمال ناپایداری  مدوالتور چیست؟ تحلیل ناپایداری  چگونه انجام مي شود؟ اگر یک مدوالتور دلتا سیگمای درجه 

 (7)نمره به چه روش یا روش هایي مي توان آن را پایدار نمود؟

 (17)نمره  مدار مدوالتور زمان پیوسته روبرو مفروض است: -3

را باز سازی عناصر  ایده آل فرض با  را مدارسطح سیستمي  بلوک دیاگرامالف( 

 (؟∞Aنمایید)

را محاسبه Dout (NTF,STF,MTF)رابطه خروجيب( 

شده  فرض DWAگذر ماننددرجه یک یک الگوریتم پایین  DEM)نمایید

 ؟ ( شودمنظور  دوره تناوبنصف معادل  اضافيو برای مجموعه حلقه تاخیر

 گسسته معادل آن را پیشنهاد نمایید؟زمان  مدوالتور بلوک دیاگرامج( 

  در مدار شكل گیرنده روبرو رابطه خروجي دیجیتال را   -4

 و طیف تقریبي  آن را بصورت نمادین رسم کنید؟ محاسبه 

 (8)نمره 

 

 

 

  (15 نمره)  :است مفروض  ،  OSR=32, fs=1, B=4bit  باریز شكل مدوالتور -  -5

   د؟یکن محاسبه را  Z  حوزه در NTF,STFخروجي رابطه(الف  

 د؟یکن حساب    fs/4يربع انگذریم به آن شده لیتبد حالت  یبرا جهینت و رابطه( ب

 د؟یینما یساز ادهیپ مجددا    STF=1  و ممیاپت یها صفر با  را گذر نییپا حالت( ج

     بصورت  را NRZ-DACبا  آن پیوستهزمان  گذر نییپا حالت یساز ادهیپ (د

FF د؟یده هیارا 

 را بنویسید؟شبیه سازی مدوالتور اصلي برای  )کامل و قابل اجرا(کد متلب الزم( ه

 وستهیپ زمان  مدوالتورتحقق  درآن مكانیزه مراحل تبدیل و( کد متلب الزم برای 

 ؟بنویسید  بیضرا  با همراه را  FB     بصورت معادل

 دلتا سیگما درجه سه با خروجي مدوالتور تکمبتني بر یک  مبدل دیجیتال به آنالوگ  کليساختار   -6

 DACمزایا و معایب یک خطای شكل روبرو تشریح نمایید؟-با پیاده سازی فیدبکرا   OSR=64و  بیتي

 (11)نمره محاسبه و رسم شود  G(z)تابع مناسب نسبت به نوع مشابه  نرخ نایكویست چیست؟ دلتا سیگما

 (7)نمره یک روش مناسب برای رفع خطای مزبور پیشنهاد و پیاده سازی نمایید؟  18-22ضمن پاسخ به سوال  -7 

 
 

 
8-  

)نمره 

01)    

 

  

 

 

 دقیقه 91مدت  19/94/ 23 –دادههای لدبطراحی مدرس  جامع آزمون  –دانشگاه صنعتی سهند 
 نمی گردد.مجاز نیست، وقت تمدید و اتصال به اینترنت ماشین حساب دیگران    گوشی، ،جزوه  ،کتاباستفاده از لطفاً سواالت را کامل حل کنید و مرتب بنویسید:  -0 تاکید:

 "بسمه تعالی " 



 

 Ssهایکلید در فاز نمونه برداری مفروض است:شكل زیر  بیتي4دار مبدل تقریبات متوالي م( 9

 فاز نگهداری کلیدهای دربسته مي شوند. بعد   SHیدهایکل بوده و در فاز  نگهداریبسته 

 S1تاS4  تست مقادیر برایMSB   و تاLSB :بكار مي روند 

 عیت بسته قرار داده مي شوند؟در وض MSBکلید ها برای پیدا کردنالف( کدام 

  عیت بسته قرار داده مي شونددر وض دوم MSBکلید ها برای پیدا کردن ( کدامب

 ؟باشد MSB=1 اگر فرض شود که

  عیت بسته قرار داده مي شونددر وض دوم MSBکلید ها برای پیدا کردنکدام ج( 

  (11 نمره)  ؟باشد MSB=1 اگر فرض شود که

 

 (11نمره  :)جدول زیر را تكمیل نمایید  -11
 

دقت  دیجیتال /نوع مبدل آنالوگ  

 (bit)نوعي
 تاخیر پردازش

(Latency in Ts) 
 ) زمان تبدیل

Convertion time in Ts )  
 نیتر مهم

 یا خطا تیحدودم

روش یا روش های متداول پیاده 

 سازی مداری

      ADCموازی یا فلش 1

      ADCتقریبات متوالي 2

      ADCخط لوله ای 3

      ADCیا نهاانتگرال گیر دوگ 4

5 DT-ADC-DSMگذر تک بیتيپایین      

6 DT-ADC-DSMتیب  مولتي گذرنییپا      

7 DAC موازی      
8 DAC   بخش بندی شدهSegmented      
9 DAC   نردبانيC-2C      

11 DAC فرانمونه بردار دلتا سیگما      

 

 ، دکتر نجفی اقدم، دکتر فرجیبا آرزوی موفقیت


