
زمان پیوسته  با عناصر  الکترونیکی  3یا  2پروژه ساخت  مدوالتور  دلتا سیگمای درجه  -1 فرصت برای  پروژه های درس: حدکثر:توجه

  22/11/93تا  ، FPAAو یا  OPAMP, BJTمجزا مانند

و تدوین نتایج  2012تا  2013اعمال اصالحات پیشنهادی برای  یک مقاله منتشره در سال های  و شبیه سازیمطالعه ، باز  مهندسی و  -3

 30/11/93صفحه ای  قابل ارسال به داوری  تا  2بصورت  یک یاداشت 
 دکتر نجفی اقدم ،با آرزوی موفقیت شما  

.. بیتی ....را برای مدوالتور پایین گذر  .. OSR<1024>8بر حسب نرخ فرانمونه برداری DRمنحنی  Del-Sigبا استفاده از  کد مطلب مناسب و ابزار -1

پاسخ های نهایی را در قالب  ارایه شود. FFدر حالت  ضرایب  مدوالتور   DR= 80...  محاسبه و رسم گردد؟ ساختار  الزم رسم و برای  هدف .....درجه .

 ارایه نمایید. یک فایل ورد ذخیره و همراه با توضیحات  خالصه
********************.********************************************************** 

کامل پاسخ دهید پاسخ های نهایی را در قالب یک فایل  ساختار زیر را در نظر بگیرید و به سواالت زیر بصورتنوعی درجه سوم مدوالتور -2

 ورد ذخیره و همراه با توضیحات  خالصه هر   شکل یا جدول  با نام خود  و لحظه تحویل  ذخیره و تحویل نمایید:

با فرض نرخ را  Del-Sig ار  درجه سوم زمان گسسته با استفاده از ابز نحوه استخراج پارامتر های طراحی یک مدوالتور طلب برای الف( کد م

توان ، مکان ریشه ها و طیف   NTF, STF, Hرابطه و  دیاگرام بد توابع   بنویسید و شبیه سازی نمایید)  1000فرانمونه برداری بزرگتر از 

 ( رسم شود خروجی

با فرض کوانتایزر تک را در این حالت   SNRحداکثر   نمایید؟ اجرا   قسمت الف را مجددا  .............ب(  با فرض نرخ فرا نمونه برداری  معادل 

 محاسبه کنید؟بیتی 

  را همراه با  ضرایب  رسم کنید؟مدوالتور  طراحی شده قسمت ب  FF , FBج( دو نوع تحقق 

 انجام دهید؟  Del-Sigشف معکوس  و به کمک  قسمت  الف را با استفاده از  فیلتر چبید( 

 دبی مقایسه کنید؟ 3-و نتایج  را برای ورودی  انجام دهید؟ Del-Sigه( قسمت  الف را بدون استفاده از  

 ساختار  مطلوب  قسمت ب را تبدیل به حالت زمان پیوسته  شکل زیر نموده و در  محیط  سیمولینک شبیه سازی  و گزارش نمایید؟و( 

10به ازای  تغییرات ورودی از    را   "و" ساختار  بند  SNR  منحنی فایل کدی  بنویسید کهز(  
لگاریتمی رسم  ، بصورتمحاسبه  1تا    6-

 نماید؟

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

شبیه سازی نمایید بطوریکه طیف  برای  مدوالتور  حالت ب  فیلتر مناسب  یک دهی را  پیشنهاد نموده و در محیط مطلب یا سیمولینکط( 

 خروجی مدوالتور و خروجی  فیلتر یک دهی را در مراحل مختلف بام مقایسه نمایید؟

 
 می باشد. آزمون نمره این  60% از 10 الی  2 متوسط نمره هر بخش

 دقیقه 120مدت  10/93/ 22 – (نمره 60 - ازکتاب ب - دوم کامپیوتری)قسمت آزمون پایانی – (1)دادههای لدبطراحی م–دانشگاه صنعتی سهند 
 "بسمه تعالی  "
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