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 دانشگاه تهران 

  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

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

  (مطالعه موردی)ششم فصل   - 6تمرین شماره 

 با آپلود در وبسایتشب  12ساعت  دی 02 شنبهچهار: تحویل -دی  21 شنبهسهارائه: 

 

 از آن اجباری و تحویل بقیه اختیاری است. نمره 50نمره دارد. تحویل  75این سری تمرین  توجه:

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

 :سواالت کوتاه (نمره 3هر قسمت   = نمره 45)( 1

 به چه معناست؟ PCI expressدر  (Bandwidth scalabilityپهنای باند ) الف( مقیاس پذیری

های یکسان باشند. این مشکل در باس های موازی این است که طول خطوط موازی و مدل کانال آنها باید کامالًیکی از مشکالت باسب( 

  شود؟چطور حل می PCIeسریال چند خطی مانند 

 شود؟ه میئ( اراeye maskماسک چشم )دو  PCIe فرستندهچرا در توصیف مشخصات ج( 

تفاوت  PPM200کند. اگر فرستنده و گیرنده های مرجع فرستنده و گیرنده را حل میمشکل تفاوت فرکانس ،PCIeبافر االستیک در د( 

 رعت دارد(س Gbps5/2برابر با  PCIeفرکانس داشته باشند به ازاء هر چند بیت یک بیت باید اضافه یا کم شود؟ )هر خط 

و  Base، کلمه 1000یا  100می باشد. اعداد  1000Base-Tیا  100Base-Tدر داخل ساختمانهای دانشگاه به شکل   LANشبکهه( 

 هر یک به چه معنی هستند؟ Tحرف 

گنال تواند مطابق شکل زیر از سیمی Echoسیگنال کند ( کار میbidirectionalکه بصورت دوطرفه ) Ethernetدر یک زوج سیم و( 

 تر باشد. چرا چنین است؟دریافت شده از طرف مقابل قوی

 

 وجود ندارد؟ FEXTشود، چرا مشکل که دو زوج سیم دارد و به شکل زیر استفاده می 100Base-Tدر یک خط ز( 

 

شود. استفاده از تعداد سطوحی سطحی استفاده می 10پنج سطحی یا  PAMگیگابیت به ترتیب از  10یک گیگابیت یا  Ethernetدر ح( 

 توان به این سطوح تصویر کرد(؟پذیر است )چطور بیتها را مینیستند چطور امکان 2که توانی از 

و در فرکانس نایکوئیست چه  DCشود. این فیلتر در در فرستنده استفاده می Z0.75+0.25-1یک گیگابیت از فیلتر  Ethernetدر ط( 

  کند؟ان تقویت یا تضعیف دارد؟ بر این اساس این فیلتر چه کمکی میمیز

 را در این طراحی حساب کنید.  نشعاباتایک گیگابیت به فیلترهای زیر نیاز است. مجموع  Ethernetدر یک طراحی نمونه برای یک  ی(
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 الزم باشد؟ Echoو  NEXTردن اثر برای از بین ب نشعابادر مسئله قبل به نظر شما چه عاملی باعث می شود تعداد زیادی  ک(

 )از اطالعات جدول زیر استفاده کنید(.  بیان کنید 10GBase-Tخط   در یک نحوه محاسبه نرخ کل داده رال( 

 

و هم  بیتیک گیگاخط هم در   NEXTدر حالی که  گیگابیت الزم شده است10در خط فقط  FEXTچرا کنسل کردن به نظر شما م( 

فرکانس باعث این تمایز  در حوزه NEXTو  FEXTبیت کنسل می شود؟ )در واقع باید توضیح دهید که چه تفاوتی بین گیگا 10در خط 

 .شده است(

شکل موج خروجی چه  …1 0 1 0 1 0.…که در شکل زیر نشان داده شده، به ازای رشته بیت ورودی  MLT-3در سیگنالینگ ن( 

 فرکانسی )یا دوره تناوبی( خواهد داشت. 

 

 50شود؟ با نوشتن روابط میزان انعکاس را نشان دهید. خطوط را چرا گرفتن انشعاب از یک خط سریال پرسرعت سبب انعکاس میس( 

 اهم فرض کنید.

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

شد، اگر در یک لحظه خاص، نمونه برداری با 250ppmاتصال دارند  PCIeفرکانس کالک دو سیستم که از طریق  تفاوتنمره( اگر  5( )2

 2.5Gbpsکشد تا نمونه برداری کامال از پریود بیت مربوطه خارج شود؟ سرعت خط را در وسط پریود داده انجام شود، چند بیت طول می

 فرض کنید.

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

شود. در این صوتی تصویری استفاده می هایبرای ارسال صدا و تصویر بین دستگاه HDMI استانداردنمره(  4ه = هر قسمت نمر 12( )3

 4096دقتی برابر با  4Kاستاندارد، سه کانال داده و یک کانال کالک در نظر گرفته شده است. از طرفی جدیدترین استاندارد تصویری بنام 

 پیکسل دارد.  2160پیکسل در 

 بیتی، حداقل چه نرخ داده خالصی نیاز است؟  24فریم بر ثانیه و دقت رنگ  60، برای مشاهده تصاویر با 4Kالف( در استاندارد 

ین شود. بر انیز استفاده می 8b/10bرا باینری در نظر بگیرید و فرض کنید که از کدگذاری  HDMIب( مدوالسیون مورد استفاده در 

باید برای انتقال این داده خام داشته  HDMIو نیز حداقل پهنای باندی را که هر کانال داده در  4Kاساس نرخ داده خام کل برای تصویر 

 باشد بدست آورید. 

 سرعت داشته باشد، چه درصدی از این نرخ HDMI ،10.2Gbpsج( بر اساس محاسبات نرخ داده خام، اگر جدیدترین نسخه استاندارد 

  مورد ذکر کنید. 2ربردهایی داشته باشد؟ تواند چه کاشود؟ مابقی آن میداده اشغال می
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------------------------------------- 

 لوک دیاگرام فیلتر مربوطه را رسم کنید. را از روی کانال دریافتی حذف کنیم. ب NEXTخواهیم نویز فرض کنید مینمره(  8( )4

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

 webcam 15ایم. است به کامپیوتر متصل کرده 480Mbpsبا سرعت  USB2 درگاهرا از طریق  webcamفرض کنید یک نمره(  5) (5

روی  8b/10bکند. اگر کدینگ ( رنگ به کامپیوتر ارسال می16به توان  2)برابر با  65536و با  480در  640فریم در ثانیه با رزولوشن 

 480Mbpsسیگنالهای کنترلی الزم داشته باشیم، چند درصد از پهنای باند  باالسری بابت تشخیص خطا و %10داده سوار شود و نیز 

 (.USB2وجود دارد و نه در  USB3در  8b/10bشود؟ )در واقعیت، کدینگ اشغال می

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

 نمره 75نمرات: جمع 

 باشیدموفق 
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 های اضافی تمرین

 

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

 سواالت کوتاه: -

 اهمیتی ندارد؟  100Mbps ،FEXT( چرا در اترنت لفا)

 کدامیک قویترند؟ چرا؟  NEXTو  FEXT)ب( از بین 

 روی چه نوع رابطهای سریال اهمیت دارد؟ چرا؟  Echo( کنسل کردن سیگنال ج)

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

می باشد  USB HUBدارد نیاز به  USB درگاهاستفاده می کنند به لپ تاپی که کمبود  USBبرای اتصال چندین وسیله جانبی که از  -

برای اتصال به وسایل جانبی دارد. بر اساس مطالبی که  USB درگاهو چندین  PCبرای اتصال به  USB درگاهای است که یک که وسیله

ها را به هم و به کامپیوتر وصل کند USB( سرعت باال آموختید بیان کنید که چرا یک سیم چند سر که همه busدر مورد باس های )

 کان پذیر نیست؟این امکان فراهم باشد، از لحاظ سرعت ام tri stateحتی اگر به کمک خروجی های 

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

ناشی از  FEXTروند. برای کنسل کردن اثر متری می 10از یک فرستنده به گیرنده در فاصله  PAM4با مدوالسیون  1Gbpsدو خط  -

 شود.کم می 2ریافتی کانال عبور داده شده از نمونه های د FIRاز یک  1بیتهای دریافتی کانال  ،در گیرنده ،2روی کانال  1کانال 

 برای حرکت سیگنال روی سیم، حساب کنید چند انشعاب برای این فیلتر الزم است. km/s 180000الف( با احتساب سرعت 

 است؟ چرا؟ CTLE، یا Tx FIR ،Rx FIR ،DFEب( طرح این مدار مشابه کدامیک از فیلترهای 

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


