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

  INLmax, MPDWA STDEM, RDEM, MTF, Hybrid-DSM, NSDEM, Noise-Shaping Enhanced-DSM  

Scale coefficients for optimum dynamic range,  , Noise Budget, Intersymbol Interference in Feedback DACS, 

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

 مي شود؟  برای  تشخیص احتمال ناپایداری  مدوالتور چیست؟ تحلیل ناپایداری  چگونه انجام

 پایین گذر  ناپایدار باشد به چه روش یا روش هایي  4اگر یک مدوالتور دلتا سیگمای درجه 

 ****.**************************************(5)نمره مي توان آن را پایدار نمود؟

(5نمره) ؟محاسبه نمایید ذکر شرایط بصورت تحلیلي با تقریب خطي مدلنویز کوانتیزاسیون را با   طیف توان  -3

 تک حلقه ای Lدلتا سیگمای درجه با فرض اینكه خروجي یک مدوالتور  -4

 با تقریب خطي نویز  پایین گذر  OSR>> 1با نرخ فرانمونه برداری   

  (52 نمره)  بصورت زیر  بیان شده باشد: E(z)کوانتیزاسون 

1( ) ( ) (1 ) ( )L LV z z U z z E z     
  آن را محاسبه نمایید؟ H(z),STF,NTF ابعوالف( ت

 را بصورت تحلیلي محایبه نمایید؟ INBب( رابطه تابع توان مجموع نویز کوانتیزاسیون داخل باند 

 د؟یینما بهیمحا يلیتحل بصورت را  DR , ENOB   رنج دینامیكي مدوالتور  رابطهج( 

 ( را بصورت تحلیلي  Lد( افزایش رنج دینامیكي را به ازای  یک واحد افزایش درجه )

 محاسبه کنید؟ در حالت واقعي در چه شرایطي این رابطه برقرار است؟

 با محاسبه ضرایب الزم  ارایه دهید؟ L=2ان را به ازای  FB , FFنوع پیاده سازی دو  ه( 

 بنویسید؟ SNR (OSR=64,L=2)محاسبه منحني و( کد مطلب  الزم و کامل را برای 

 نگ خروجي انتگرال یرا برای متوازن نمودن حداکثر سوی FBو(  ضرایب پیاده سازی نوع 

 گیر ها مجددا محاسبه نمایید؟

 به کنید؟در ساختار روبرو محاس ضرایب را    L=2  یازا بهز( برای تبدیل به زمان پیوسته 

 مقادیر مقاومت ها و خازن ها را محاسبه کنید  active-RCح( برلي پیاده سازی بصورت  

 

   روبرو را محاسبه کنید؟  معادل مدوالتور  H(z,td)الف(تابع  انتقال ( 5

 چه اتفاقي خواهد افتد؟  ب( اگر میزان تاخیر حلقه زیاد باشد 

 ب تاخیر را پیشنهاد و مخر ج( اصالح مناسب مدار برای جبران اثرات 

  (10 نمره) را محاسبه نمایید؟ ضرایب الزم  

 

  (7 نمره) جدول زیر را تكمیل نمایید؟ -6

 

 در مدار شكل گیرنده روبرو رابطه خروجي دیجیتال را    -7

 و طیف تقریبي  آن را بصورت نمادین رسم کنید؟ محاسبه 

 (8)نمره 

 

 

 دقیقه 081مدت  01/49/ 32 –طراحی مبدلهای دادهدرس  پایان ترمآزمون   –دانشگاه صنعتی سهند 
 مجاز نیست، وقت تمدید نمی گردد.و اتصال به اینترنت ماشین حساب دیگران    گوشی، ،جزوه کتاب، لطفاً سواالت را کامل حل کنید و مرتب بنویسید: استفاده از  -0 تاکید:

L درجه OSR B  (bit) SNR(max)معایب و ویژگی مهم تقریبی 

1 128 1   

1 16 1   

2 64 1   

3 128 1   

3 16 4   

3 128 4   

 "بسمه تعالی " 
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 بیتي دلتا سیگما درجه سه با خروجي مدوالتور تکمبتني بر وگ یک  مبدل دیجیتال به آنال کليساختار   -8

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

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

 (7)نمره یک روش مناسب برای رفع خطای مزبور پیشنهاد و پیاده سازی نمایید؟  18-22ضمن پاسخ به سوال ( 9

 

     آن یها کیهارمون و  هرتز50 شهر برق زینو حذف امكان و ریز مشخصات یبرا  يبیدوش ریگ انتگرال روش به يتیب 18 تالیجید   به آنالوگ        مبدل کی( 10

 (6)نمره Vin< 5v     C1 , R1, fCLK = ? ,  fin< 20Hz>0   , د؟یکن حساب هرتز 50 و هرتز 500 در شهر برق زینو حذف  زانیم  د؟یکن يطراح

 (7جدول زیر را تكمیل نمایید:) نمره   -11
 

دقت  نوع مبدل آنالوگ / دیجیتال 

 (bit)نوعي
تاخیر پردازش 

(Latency in Ts) 
 ) زمان تبدیل

Convertion time in Ts )  
 نیتر مهم

 خطایا  تیحدودم

روش یا روش های متداول پیاده 

 سازی مداری

      ADCموازی یا فلش 1

      ADCتقریبات متوالي 2

      ADCخط لوله ای 3

      ADCانتگرال گیر دوگانه ای 4

5 DT-ADC-DSMپایینگذر تک بیتي      

6 DT-ADC-DSMتیب  مولتي نگذرییپا      

7 DAC موازی      
8 DAC   شده بخش بندیSegmented      
9 DAC   نردبانيC-2C      

10 DAC فرانمونه بردار دلتا سیگما      
 

 
 ساعت بعدی توزیع می شود. آزمون کامپیوتری  هر دو درس   دو    ADC-DACبرگ مخصوص سواالت یک و دو مشترک است.   ADC-DACسوال فوق برای درس  00 :توجه

ADC-DAC  در هفته اول نیمسال بعدی خواهد بود. یک و دو 

اشد و روی سایت بار نشده باشد فاقد می باشد و مواردی که مورد تایید قرار نگرفته ب 0/00/49ات مشخص شده تا یا موضوعکالسی  ایپروژه -0 صت برای  پروژه های درس:فر

  ADC-DAC برای  ، FPAAو یا  OPAMP, BJTزمان پیوسته  با عناصر  الکترونیکی مجزا مانند 2یا   3پروژه ساخت  مدوالتور  دلتا سیگمای درجه  -2 نمره خواهد بود.

اعمال اصالحات پیشنهادی برای  یک مقاله منتشره در  و شبیه سازیمطالعه ، باز  مهندسی و :یک و دو   ADC-DACپروژه مشترک نهایی یک یا دو نفری  -9  21/00/49تا دو 

 03/03/49صفحه ای  قابل ارسال به داوری  تا  5و تدوین نتایج بصورت  یک یاداشت  3106تا  3102سال های 

 ، دکتر نجفی اقدمبا آرزوی موفقیت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (15 نمره)  :است مفروض  ،  OSR=32, fs=1, B=4bit  ربایز شكل مدوالتور -  -5
   د؟یکن محاسبه را  Z  حوزه در NTF,STFخروجي رابطه(الف  

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

 د؟یکن

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

 د؟یده هیارا FF     بصورت  را NRZ-DACبا  آن زمان پیوسته گذر نییپا حالت یساز ادهیپ (د

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

 ؟بنویسید  بیضرا  با همراه را  FB     بصورت معادل وستهیپ زمان  مدوالتورو( کد متلب الزم برای مراحل تبدیل مكانیزه آن در تحقق 

6 

 7-  



 

 

 

  

 Ssبیتي شكل زیر مفروض است: در فاز نمونه برداری کلیدهای4( مدار مبدل تقریبات متوالي 9

 ری کلیدهایفاز نگهدا دربسته مي شوند. بعد   SHیدهایکلبسته بوده و در فاز  نگهداری 

 S1تاS4  تست مقادیر برایMSB   و تاLSB :بكار مي روند 

 در وضعیت بسته قرار داده مي شوند؟ MSBالف( کدام کلید ها برای پیدا کردن

  دوم در وضعیت بسته قرار داده مي شوند MSBب( کدام کلید ها برای پیدا کردن

 ؟باشد MSB=1اگر فرض شود که 

 دوم در وضعیت بسته قرار داده مي شوند  MSBکردنج( کدام کلید ها برای پیدا 

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

 

 

 



 

 

 
  (  17   نمره: )است مفروض روبرو وستهیپ زمان مدوالتور مدار  

  ؟(  ∞ )دیینما یساز باز را آل دهیا  عناصر فرض با را مدار يستمیس سطح اگرامید بلوک( الف

 تناوب دوره نصف معادل يراضافیتاخ حلقه مجموعه یبرا  و شده فرض  DWAمانند گذر کی درجه نییپا تمیالگور کی  DEM )دیینما محاسبه راDout  ( NTF,STF,MTF )يخروج رابطه( ب

   ؟( شود منظور



 د؟یینما شنهادیپ را آن معادل گسسته زمان مدوالتور اگرامید بلوک( ج


