
1 
 

 دانشگاه تهران 

  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 مدرس: صمد شیخایی   - 1396-97 اولنیمسال   -رابطهای سریال پرسرعت درس 

  (سازییکسان) چهارمفصل   - 4تمرین شماره 

  آپلود در وبسایتشب  12آذر ظهر در صندوق پستی یا  21 شنبهسه: تحویل - آذر 13 دوشنبهارائه: 

 

 

 سازها پاسخ دهید.به سواالت زیر در مورد یکسان نمره( 5 کدام= هر  نمره 25) (1

 الف( چرا یکسان سازهای گیرنده، نویز و همشنوایی را تقویت می کنند؟ کدام نمونه از آنهاست که این کار را نمی کند؟ دلیل آن چیست؟

 چرا در گیرنده چنین مشکلی وجود ندارد؟ ست؟های پایین ادهی در فرستنده معموال مستلزم تضعیف در فرکانس( چرا اوجب

سازهای فرستنده نیاز به کانال بازگشتی دارد، ولی در گیرنده چنین نیست؟ چه نوع اطالعاتی باید به چرا اعمال تنظیمات در یکسانج( 

 فرستنده ارسال شوند؟

ایم با هم مقایسه کنید. دلیل کوتاهی نیز برای هر یک ذکر ساز مختلفی را که در درس آموختهسازی، چهار یکسانپیاده د( از لحاظ سختی

 کنید.

 در مقایسه با نوع آنالوگ آن دارد؟  و مزیتی را بصورت دیجیتال ساخت؟ این نوع فیلتر چه عیبدر گیرنده  FIR( چگونه می توان ه

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

 

در یک یکسان ساز برای تنظیم ضرایب فیلتر، به چشم سیگنال دریافتی توجه می شود )شکل زیر(. شکل اول حالت فرایکسان نمره(  8) (2

فرض کنید یکسان ( نامیده می شود. under equalized( و شکل دوم حالت فرویکسان سازی شده )over equalizedی شده )ساز

یکسان سازی کافی انجام  0.2با عددی حدود  kپیاده شده باشد که   = k Z - 0.8W(z)-1فرستنده باشد و بصورت  FIRساز به کار رفته، 

 است؟ چرا؟ k>0.2ی فرا یا فرویکسان سازی شده متعلق به می دهد. آنگاه، کدامیک از حالتها

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

 

 ایده آل استفاده شود پاسخ پالس به چه شکل خواهد بود؟  tapسه  DFEپاسخ پالس داده شده شکل زیر اگر  نمره( در 6( )3

 

--------------------------------- 
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 ایم. ظر گرفتهزیر در فرستنده در ن به صورت FIRیک کانال داده شده است. برای این کانال یک یکسان ساز  SBRپاسخ نمره(  12)( 4

 الف( مقدار اوج دهی این فیلتر را حساب کنید. 

، ضرایب انشعابات این را برای دو نمونه بعد از کرسر کامال از بین ببرد ISIاستفاده کنیم که  DFEب( اگر در گیرنده بخواهیم یک فیلتر 

 را تعیین کنید.  DFEیکسان ساز 

SBR={0.003  0.06  0.58  0.28  0.1  -0.05  0.04  -0.01  0.002} 
1-0.2 Z –FIR: W(Z) = 0.8  

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

 

ده سازی کند. مدار را را پیا  = z0.1 - 2−z0.2+  1−z0.6+  0.1−W(z)−3در فرستنده طرح کنید که  FIR یک فیلترالف()نمره(  25)( 5

 .در نظر بگیرید ppV1فرض کنید و حداکثر سوئینگ را  k1رسم کنید و مقادیر جریانها را مشخص کنید. مقاومت بار را 

، در نیم پریود، GHz10 جریانها را چنان تعیین کنید که با کالکمقادیر در بار استفاده کنیم،  fF100)ب( اگر بجای مقاومت بار، از خازن 

لکه در گیرنده است بالبته یادآوری می شود که در فرستنده بجای مقاومت بار از خازن استفاده نخواهیم کرد،  تولید کند. ppV 1سوئینگ 

 فاوتی نخواهد داشت.تنحوه طراحی  انجام خواهیم داد، ولی در هر حال DFEساز رالگیر، این کار را در یکسانکه برای داشتن گیرنده انتگ

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

 

 کند.با مدوالسیون باینری داریم که روی یک کانال با تضعیف شکل زیر عبور می 5Gbpsیک خط سریال  (نمره 12)( 6

 الف( تضعیف خط در فرکانس نایکوئیست چقدر است؟ 

عیین کنید: دو انشعابه در فرستنده را ت FIRفرض کنیم، برای جبران آن، ضرایب یک فیلتر  10dBب( اگر تضعیف در نایکوئیست را 

y[n]=ax[n]+bx[n-1]  

-20dB

-40dB

1G 10G
 
--------------------------------- 

 

 سواالت مرتبط با مدوالسیون:نمره(  12) (7

ر نیاز به انجام برای این کا کانال توضیح دهید.تضعیف و چهارسطحی را بر اساس میزان  سطحی هشتمدوالسیون نحوه انتخاب بین الف( 

 محاسباتی دارید که آنها را نیز نشان دهید.

 یاز دارند؟نرا حدودا چه پهنای باندی از کانال و به روش چهارسطحی هر یک  duobinaryبه روش  Gbps5برای ارسال داده با نرخ ب( 

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

 

 نمره 100جمع نمرات: 

 شیخایی  -ید موفق باش
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 های اضافی تمرین

 

 ای ندارد.نمره ها جهت آمادگی بیشتر شما داده شده و تحویل آنهااین تمرین

ام گیرد، میزان دهی سلفی انجشکل زیر در صورتیکه با افزودن سلفهایی در خروجی بصورت سری با مقاومت بار، اوج CTLEدر مدار  -

 دهی را بصورت پارامتری محاسبه کنید. و در فرکانس نایکوئیست و بر اساس آن میزان اوج DCتقویت یا تضعیف در 

 
برای نرخ داده چهارسطحی  dB15اهم و داشتن اوج دهی  50را برای اتصال به خط انتقال  Lو  Rسری، مقدار  RLبرای یک پایاندهی  -

10Gbps  .تعیین کنید 

 


