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 دانشگاه تهران 

  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

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

  (بازیابی کالک و داده) پنجمفصل   - 5تمرین شماره 

 دی ظهر با آپلود در وبسایت یا تحویل سر کالس 11 شنبهدو: تحویل -دی  2 شنبهارائه: 

 

 

125نمره دارد. نمره شما در ضریب  108این تمرین  توجه:

108
اختیاری است. بنابراین با آن نمره از  25 که رسدمی 125ضرب شده و به  

 ( را خواهید گرفت و مازاد بر آن، نمره ارفاقی خواهد بود.100نمره، نمره کامل ) 86پاسخ به حدوداً 

 

اید بیان کنید که هر یک از موارد زیر در کدام نمره( با مطالبی که از این درس و دروس گذشته خود یاد گرفته 1.5نمره= هر مورد  15( )1

قرار  )بدون کالک( ، و آسنکرون)کالک نهان( ، پلزیوکرون)کالک ارسال( ، مزوکرون)کالک مشترک( زنی از چهار گروه سنکرونگروه کالک

ها در زیر آمده است، البته در پاسخ به سواالت نیازی به دانستن درگاهمه بیان کنید. شکل برخی گیرد. دلیل خود را فقط در چند کلمی

 ندارید.  درگاهشکل 

نمره  0.5نمره جواب درست و  1نمره شامل  1.5گیرید. هر مورد مورد پاسخ صحیح دهید نمره کامل را می 10مورد است که اگر به  11)

 است.( خیلی کوتاه دلیل

 )چهار پین دارد شامل یک پین تغذیه، یک پین زمین، و دو پین داده تفاضلی( 2نسخه  USB گاهدرالف( 

 گیگابیت )در کالس توضیح داده شده است( 1اترنت  درگاهب( 

 )در کالس توضیح داده شده است( PCIج(  ارتباط 

 با حافظه و وسایل جانبی از طریق خطوط آدرس و داده AVRد( ارتباط میکرو 

 پینی است شامل یک پین داده ارسال، یک پین داده دریافت، و مابقی سیگنال کنترلی(. 9کامپیوتر ) RS-232 درگاهه( 

پین دارد شامل یک پین داده، یک پین کالک، یک پین تغذیه، یک پین زمین، و دو پین  6برای اتصال کیبورد و ماوس ) PS2 درگاهو( 

 بال استفاده(

پین تغذیه، تعدادی پین زمین، و  1پینی شامل سه جفت پین داده تقاضلی، یک جفت پین کالک تفاضلی،  19)نوع  HDMI درگاهز( 

 مابقی سیگنال کنترلی(.

پین داده  8پین دارد شامل  25شد )برای اتصال به پرینتر استفاده میدر گذشته کامپیوترهای رومیزی که  (پارالل پورتدرگاه موازی )ح( 

 شوند، مابقی پینها سیگنال کنترلی هستند.(که با لبه آن، داده ها به پرینتر منتقل می strobeن و یک پین سیگنال پین زمی 9و 

 )در کالس توضیح داده شده است( PCI Expressط( ارتباط 

پینی آن  4یوتر )نوع ( برای اتصال به دوربینهای فیلمبرداری برای انتقال سرعت باالی فیلم به کامپIEEE1394) Firewire درگاهی( 

 باشد(.دارای دو پین داده تفاضلی ارسال و دو پین داده تفاضلی دریافت می

 Readو سیگنال  chip selectخط داده و  16)ارتباط شامل  ARMرنگی قابل لمس با یک پردازنده  LCDک( ارتباط یک صفحه نمایش 

 است و چندین سیگنال کنترلی دیگر(. Writeو 

 

    

 Firewire درگاه USB2 درگاه HDMI درگاه PS-2 درگاه

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

یک سیستم بازیابی کالک و داده در زیر آمده است. نحوه کار آنرا خالصه توضیح دهید )زمان الف( ( ج 3ب +  4الف +  3=  نمره 10( )2

 وارد شدن دو حلقه و عملکرد هر یک(.

بین فرستنده و گیرنده اختالف فرکانس باشد، زمان سوئیچ  100ppmفازه داشته باشیم و حدودا  5باشد و کالک  1Gbpsاگر نرخ داده ب( 

 از یک فاز به یک فاز دیگر چقدر است؟
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ورات، انتخابگر فاز را برای ما فراهم آورد، بر اساس این دست "دیر"و  "زود"بنگ بنگ استفاده کرده باشیم و سیگنالهای  PDاگر از ج( 

(phase selector .باید چه عملی انجام دهد ) 

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

 2.5Gbpsبا معماری کالک نهان و شامل چهار زوج سیم داده  10Gbpsای برای یک رابط سریال دو حلقه CDRنمره( یک ساختار  8) (3

داشته باشد. انتخاب حلقه قفل فاز با شماست.  100MHz)حلقه قفل فرکانس( مشترک با فرکانس مرجع  PLLباینری ارائه دهید که یک 

 معماری نهایی را رسم کنید.

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

 داریم. را برمی S2و  S1و  S0برابر، از سیگنال داده ورودی به ترتیب نمونه های  3فرانمونه بردار  PDب( با یک  4الف+ 4نمره =  8( )4

پریود بیت جاری )و نه قبلی  S2و  S1و  S0وسط پریود داده دریافتی باشد فقط بر اساس  S1الف( سیگنال دیر و زود را برای اینکه نمونه 

 یا بعدی( تعیین کنید.

اند یا خیر. چگونه با تشخیص ودهوسط پریود داده ب 2Sتا  0Sهای ب( فرض کنید به طریقی بتوانیم تشخیص دهیم که هر یک از نمونه

 ( برای مقایسه فرکانس کالک و داده ورودی بسازیم؟ FDتوانیم یک کشف کننده فرکانس )توالی تغییر این حاالت می

 )در هر یک از دو قسمت الف و ب، رسم مدار الزم نیست. کافی است که ایده را توضیح دهید.(

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

 د(2.5ج+4ب+3الف+2.5نمره= 12)( 5

 دارد. را برمی S9تا  S1نمونه  9برابر داریم که در هر پریود بیت داده ورودی،  9بردار یک آشکارساز فرانمونه

 ها چیست؟ )الف( شرط کشف لبه داده توسط این نمونه

 )ب( شرط کالک دیر یا زود چیست؟ 

ها توضیح دهید )مشخصه آشکارساز فاز یا منحنی خروجی بر حسب اختالف فاز روی نمونه )ج( نحوه استخراج مقدار اختالف فاز را نیز از

 ورودی را رسم کنید(. 

 را کشف کرد.توان وجود آنها باشیم، چگونه می)د( اگر نگران اثر نویز فرکانس باال روی نمونه

 ح دهید.رسم مدار در هیچیک از قسمتهای مساله الزم نیست. فقط ایده را توضی توجه:

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

طرح کنیم بر این اساس که با اندازه گیری شیب )مشتق( سیگنال ورودی و  آشکارساز فازخواهیم یک ب( می 5الف +  3نمره =  8( )6

 بودن آن( تشخیص دهد کالک نسبت به داده دیر یا زود است.  -1یا  1مقدار مطلق داده ورودی )

 توان تشخیص داد که شیب مثبت است یا منفی. چطور با داشتن دو نمونه آنالوگ نزدیک به هم از سیگنال ورودی میالف( 

 توان سیگنالهای دیر و زود را ساخت.بودن مقدار بیت ورودی می -1یا  1ب( چطور با داشتن مثبت یا منفی بودن شیب و نیز 

 را توضیح دهید و رسم مدار الزم نیست.()در هر یک از دو قسمت الف و ب کافی است ایده 

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

  د(2.5ج+2ب+2.5الف+ 4نمره= 11)( 7

، یا 5و  0( را دریافت کرده آنها را به نسبت Qو  Iدرجه ) 90( ارائه دهید که دو فاز سینوسی با فواصل PI)الف( یک ساختار درونیاب فاز )

 ی باینری استفاده کنید... ترکیب کند. از منابع جریان وزن دهی شده، یا .3و  2، یا 4و  1

 درجه( را نیز تولید کند.  180تا  90)ب( مداری را به آن اضافه کنید که ربع دوم مثلثاتی )زوایای 

 های تولید شده در قسمت الف چند درجه است؟ )ج( دقت زاویه
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 رسم کنید. 4به  1درجه و با نسبت ترکیب  90با فواصل )د( پاسخ مدار قسمت الف را به دو ورودی مربعی 

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

 کنیم: را بررسی می PIج( در این مساله طراحی یک درونیاب فاز یا  3ب +  3الف +  6نمره =  12( )8

پلکسر، دو خروجی متوالی )ورودی و خروجی یکی ک مالتیاند. با یفازمختلف از کالک تولید شده 5اینورتر،  5با یک نوسانساز حلقوی با 

بصورت  0به  9، ...، و 7به  2، 8به  1، 9به  0پلکسرهای دیگری به نسبت کنیم. سپس این دو را با مالتیاینورتر( را انتخاب می 5از این 

 کنیم. جریانی ترکیب می

م فاصله دارند )ابتدا با دقت، اختالف فاز ورودی و خروجی یک اینورتر الف( تعیین کنید که فازهای خروجی بطور متوسط چه مقدار با ه

 در این نوسانساز حلقوی را پیدا کنید(.

کند. تعیین کنید که نسبت کند و نه سینوسی، دامنه خروجی با تغییر نسبت ترکیب، تغییر میفوق خطی عمل می PIب( با توجه به اینکه 

 بیشترین دامنه به کمترین دامنه چقدر است. 

(. 8به  1به نسبت  9به  0کند اندازه تغییرات فاز را در پله اول حساب کنید )تغییر از نسبت فوق خطی عمل می PIج( با توجه به اینکه 

 آیا این پله کمترین تغییر را دارد یا بیشترین؟ 

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

سازد. گیگاهرتز در خروجی خود می 1یک فرکانس  1000مگاهرتز و با ضرب در  1با کالک مرجع  PLLیک ب(  4الف +  4نمره =  8) (9

ز بیرون مانند یک ولت ا 1/0کیلوهرتز با دامنه  1ولت است. یک سیگنال سینوسی  1برابر  VCOیا ولتاژ کنترل ورودی  CVدر اینحالت 

ای فرکانس خروجی را ولت تغییر در ولتاژ کنترل مقدار قابل مالحظه 1/0(. با فرض اینکه /NVشود )ولتاژ نویز به ولتاژ کنترل اضافه می

 ماند. گیگاهرتز می 1تواند جابجا کند، اما خروجی همچنان روی می

 الف( این پدیده را توجیه کنید. 

 ( را رسم کنید.FVب( شکل موج خروجی فیلتر )ولتاژ 

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

طراحی کنیم. المانهای  DLL( برای استفاده در یک VCDLخواهیم خط تاخیر کنترل شده با ولتاژ )نمره( در این مساله می 8) (10

تغییر  100psتا  30psنظیم با ولتاژ بسته شده و بدین ترتیب تاخیر آنها بین تاخیر، اینورتر هستند که در خروجی آنها یک خازن قابل ت

داشته باشد، حداقل چه تعداد المان تاخیر الزم داریم تا این  2GHzتا  1GHzمقداری بین  DLLکند. اگر کالک اعمال شده به این می

DLL  .بتواند به کالک دریافتی قفل کند 

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

 ( ب 4الف +  4=  نمره 8( )11

 چرا استفاده از پایان دهی سلفی در توزیع کالک روی تراشه، باعث کاهش مصرف توان درایورهای کالک می شود؟الف( 

 بصورت شهودی آنرا توجیه کنید. )از کالک مرجع به خروجی( چه شکلی دارد )باال، پایین، یا میان گذر(؟ PLL( جیتر انتقالی یک ب
------------------------------------- 

 نمره 108جمع نمرات: 

 شیخایی -موفق باشید 
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 سواالت اضافی جهت تمرین شما )بدون نمره(:

 

( را /2و  0سینوسی )فازهای  Qو  I( سینوسی طراحی کنیم. این درونیاب، سیگنالهای PIدر این مساله می خواهیم یک درونیاب ) -

خواهیم { را تحویل می دهد. مدار شکل را برای درونیاب خطی در کالس دیدیم. میk/8 , k=0,1,2,3,4دریافت کرده یکی از پنج فاز }

 این مدار را طوری اصالح کنیم که مقصود مورد نظر را برآورده کند. 

   بدست آورید. K=1,2الف( مقادیر جریانهای هر زوج تفاضلی را به ازای 

 ب( مدار را رسم کنید که طرح شما را پیاده سازی کند. )توجه: نیاز به پیاده سازی در چهار ربع مثلثاتی وجود ندارد(.

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

طراحی کنیم. المانهای تاخیر، اینورتر  DLL( برای استفاده در یک VCDLخواهیم خط تاخیر کنترل شده با ولتاژ )این مساله میدر  -

تغییر می کند. اگر  150psتا  50psهستند که در خروجی آنها یک خازن قابل تنظیم با ولتاژ بسته شده و بدین ترتیب تاخیر آنها بین 

بتواند به  DLLتا این  داشته باشد، حداقل چه تعداد المان تاخیر الزم داریم 3GHzتا  1GHzمقداری بین  DLLکالک اعمال شده به این 

 را نیز در نظر بگیرید. PVTتغییر تاخیر ناشی از تغییرات  %20±کالک دریافتی قفل کند. در محاسبات خود 

 


