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 دانشگاه تهران 

  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 مدرس: صمد شیخایی   - 1397-98 اولنیمسال   -رابطهای سریال پرسرعت درس 

  ها در رابطهای سریال(فصل اول )کانال  - 1تمرین شماره 

  شب 12وبسایت تا یا آپلود در  صندوق پستیدر  بعدازظهر 2ساعت مهر  82 شنبه: تحویل - مهر 21 شنبهارائه: 

 

 دهید، ساعت و روز تحویل را باالی برگه بنویسید.در صورتیکه تمرین خود را در صندوق پستی )باکس( اینجانب قرار می

 

 مورد به صورت کوتاه پاسخ دهید.  11از بین موارد زیر، به نمره(  4نمره =  هر مورد  44)( 1

و در فاصله بین دو سیم در برخی جاهای برد بیشتر  کنند.داریم که یک سیگنال تفاضلی را منتقل می PCBیک زوج سیم روی یک الف( 

 کند؟مدل چه تغییری میدر هر حالت شود. از حالت عادی آنها میجاهایی کمتر 

د. در جایی دیگر از خط، خط شورسد. به مدل، یک ...... فشرده اضافه میمی Viaبه یک  PCBب( جاهای خالی را پر کنید: یک سیم روی 

بریم. دارد. فرکانس را باال می LCمدل خط انتقال  PCBکند. یک سیم روی شود. خط خاصیت ........ )سلفی یا خازنی؟( پیدا میضخیم می

 شود.بریم، مدل به ....... تبدیل میشود. باز هم فرکانس را باالتر میمدل ابتدا به ....... تبدیل می

گذر دو سیگنال فرکانس باال از روی یک شکاف در صفحه زمین زیرین آنها باعث افزایش همشنوایی بین آنها  PCBر یک ج( چگونه د

 شود؟می

 دهی برای آن طرح کنید.اهم است. یک پایان 40و  60د( امپدانس مشخصه یک زوج خط انتقال تفاضلی، در مد زوج و فرد به ترتیب 

 روابط سرعت انتشار موج و امپدانس مشخصه را بدست آورید. آل،ه( برای یک خط انتقال ایده

 =/و  =2/نشان دهید برای یک خط انتقال داریم: و( 

 ز( چهار تفاوت بین خطوط باس قدیمی و جدید را نام ببرید.

 شود؟این کار انجام میاضافه کردن خطوط زمین بین خطوط پرسرعت سیگنال باعث باال رفتن خازن خط می شود. بر این اساس چرا ح( 

 چیست؟ اثر آن روی شکل موج چیست؟ Dispersionمنظور از ط( 

 پاسخ یک خط انتقال کم تلفات را به پله رسم کنید و علت شکل خاص آن را بیان کنید.ی( 

 دارد؟تلفات مقاومت پوستی و دی الکتریک، هر یک در چه فرکانسهایی مهمترند؟ هر یک با فرکانس، چه تغییراتی ک( 

 را بنویسید. NEXTسه مشخصه همشنوایی ل( 

 دهی را ذکر کنید )با شکل(. کدامیک برای سرعت باال مناسب است؟انواع مختلف پایانم( 

 دهی، یک شرط روی زمان صعود و نزول سیگنال داریم. این شرط از کجا آمده است؟در حالت بدون پایانن( 

 هایی ممکن است دیده شود. چرا چنین است؟نعکاسدهی دو طرفه، باز هم ادر حالت پایان( س

بیشتر به شکل میانگذر است، یعنی عالوه بر اینکه در فرکانسهای پایین مقدار آن کم است در فرکانسهای باال  FEXTفرکانسی  پاسخ( ع

بیشتر شبیه باالگذر است، یعنی فقط در فرکانسهای پایین مقدار آن کم است و در فرکانسهای  NEXTنیز مقدار کمی دارد. اما پاسخ فرکانس 

 باال مقدار آن بیشتر می شود و افت چندانی ندارد. این دو موضوع را توجیه کنید.

----------------------------------------- 

و با ثابت نگه داشتن فواصل  dامپدانس زوج و فرد بر حسب فاصله  ست،که یک زوج خط تفاضلی استریپالین ا نمره( در شکل زیر 8( )2

 داده شده است. آمده، دیگر که مقدار آنها در شکل 

 الف( بیان کنید که کدامیک امپدانس زوج و کدامیک فرد هستند؟ 

 روند؟ ب( چرا در نهایت هر دو به سمت یک مقدار می
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----------------------------------------- 

ای اهم در نظر بگیرید. دیاگرام شبکه 75اهم و مقاومت بار  25اهم، با مقاومت منبع  50( یک خط انتقال با امپدانس مشخصه نمره 10( )3

ولت به ورودی تا دو رفت و برگشت کامل را   1های مختلف( را برای اعمال یک موج مربعی با دامنه )دیاگرام زمانی نشان دهنده انعکاس

 محاسبه و رسم کنید.

----------------------------------------- 

اند. اهم به هم بسته شده 60و  50های و با امپدانس 0.5nsو  1nsبه ترتیب با طولهای  T2و  T1نمره( فرض کنید دو خط انتقال  10)( 4

 رسم کنید.  1.25nsولت به خط اعمال شود، شکل موج نقاط مختلف خط را در لحظه  2د و یک پله اهم باش 50اگر مقاومت منبع و بار 

 
----------------------------------------- 

همچنین فرض کنید دو است.  1ns، فرض کنید زمان طی کردن هر یک از خطوط انتقال توسط موج ارسالی، نمره( در شکل زیر 40( )5

 بسته شده است. BVو  AVاهم به نقاط  50داخلی  منبع با مقاومت

 ns1.5 را در زمان وط انتقال باالییولتاژ در طول خطشود. دامنه اعمال می BVو  AVولت به دو نقطه  1)الف( دو پالس یکسان با دامنه 

 رسم کنید.

رسم  ns2تا  0را بر حسب زمان از  CVشکل موج اعمال می شود.  BVو  AVولت به دو نقطه  -1ولت و  1دو پالس تفاضلی با دامنه )ب( 

 مقادیر اولیه و نهایی و ثابت زمانی را روی شکل نشان دهید. کنید.

چقدر خواهد بود. همچنین جریان مقاومت  CV(، ولتاژ =t) ، محاسبه کنید که در نهایت"ب")ج( در مورد مساله ذکر شده در قسمت 

 اهم انتهای خط انتقال باالیی چقدر است. 50

فرض شود، دامنه ولتاژ در طول خطوط انتقال باالیی را در زمان  6dB، اگر تضعیف خطوط "الف")د( در مورد مساله ذکر شده در قسمت 

1.5ns .رسم کنید 

 
----------------------------------------- 

 نمره اضافه( 12)شامل  نمره 112جمع:   -موفق باشید


