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 دانشگاه تهران 

  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

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

  (، مدارات فرستنده گیرندهدر رابطهای سریال نویز) و سوم دومفصل   - 2تمرین شماره 

  شب 12تا ا آپلود در وبسایت ب آبان 52 جمعه: تحویل - آبان 81 جمعهارائه: 

 

 

توان با زیاد کردن دامنه سیگنال فرستنده، در هر یک از موارد زیر یک منبع نویز تعیین شده است. تعیین کنید که آیا می نمره( 15)( 1

 بر نویز مورد نظر غلبه کرد یا خیر، با ذکر دلیل.

 کند. ایجاد میای، نویز تغذیه )الف( نوسان سیگنال خروجی فرستنده، بخاطر کشیدن جریان لحظه 

 شود.)ب( نویز قطعات، به خروجی اضافه می 

 کنند.)ج( مدارات دیجیتال دیگر در فرستنده، نویز تغذیه ایجاد می 

 شود.)د( در مسیر سیگنال از فرستنده به گیرنده، نویزهای محیط به سیگنال افزوده می 

 دهند.ک باس می)ه( نویز ناشی از نوسان خط مجاور که با خط مورد نظر تشکیل ی 

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

و همشنوایی  ISI، جیتر  10psجیترهای زیر وجود دارد: جیتر سینوسی با دامنه  2Gbpsیک رابط سریال با فرکانس  براینمره(  10( )2

دارد )جیتر اوج تا اوج آن را محاسبه  40%( duty cycle، جیتر ناشی از عدم تقارن کالک که چرخه کار )100psبا مقدار اوج تا اوج  جمعاً

 عرض چشم چه مقدار است.  =10BER-10محاسبه کنید که برای  ؛ ps5و  ps3کنید(، و دو منبع اتفاقی جیتر با انحراف معیارهای 

 

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

باید  10Gbpsگیگاهرتز باشد. برای رسیدن به نرخ داده  3نانومتر  180کنید حداکثر کالک قابل ساخت در تکنولوژی  فرضنمره(  8( )3

از  10psبرای اینکه خرابی چرخه کار کالک بیشتر از در این معماری، از کدام معماری از بین تمام نرخ، نیم نرخ، و ربع نرخ استفاده کرد؟ 

 فاصله داشته باشد؟ %50تواند چند درصد از کثر چرخه کار میرا خراب نکند، حدا عرض چشم

------------------------------------ 
 (شوداستفاده می -1برای ارسال بیت صفر از : در این مساله توجهنمره( ) 02( )4

 SBR={0.1  0.6  0.2  -0.07  -0.03} زیر مفروض است: SBRبرای یک خط انتقال، 

 مطلوبست:

 و رشته بیتی که آن را به وجود می آورد )ارسال از چپ به راست(.احتمال وقوع آن،  ،ارتفاع بدترین چشمنمره(  4)الف( 

 ضخامت نوار باالیی چشم و نیزارتفاع بهترین چشم )بازترین حالت( نمره(  4ب( )

باشد و همچنین سیگمای آفست گیرنده  ppmV40فوق را بر حسب ولت فرض کنیم و حساسیت گیرنده  SBRاگر اعداد نمره(  3)( ج

10mV باشد حاشیه باز بودن چشم چقدر است؟ 

را ارسال کنیم، شکل موج دریافتی در حالت دائمی در گیرنده را محاسبه  [..… 0 0 1 0 0 1 0 0 1 .…]اگر رشته بیت نمره(  4)( د

 کنید.
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 را رسم کنید. Data 1 CDF نمره( 5) (و

 حاسبه می شود(ساده حساب کنید که حدودا عرض چشم چقدر است؟ )بر حسب پریود بیت م تقریبهایبا  نمره، تمرین اضافی( 5)( ز

------------------------------------ 
یم یک انتگرالگیر در شود. می خواهدر گیرنده برای حذف نویزهای فرکانس باال از یک انتگرالگیر استفاده میکه  دانیممینمره(  8( )5

 (لچقفل ) عمولی،م CML، همانند د و در فاز دومشوبگنجانیم که در فاز اول به جای تقویت، انتگرالگیری انجام  CMLگر مقایسهداخل 

 . مدار مربوطه را رسم کنید.صورت گیرد

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

 زیر،  شکلدر  نمره( 10( )6

 نده را بدست آورید.سوئینگ ولتاژ اوج تا اوج سمت گیرسپس  است رسم کنید. Din+=1جریان شاخه ها را در حالتیکه نمره(  6)الف( 

یا جریان ورودی و اگر خط انتقال تضعیف داشته باشد آنگاه سوئینگ ابتدا و انتهای خط یکی نخواهند بود. در اینصورت آنمره(  4)( ب

 یح دهید.توض خروجی خط یکی است؟ اگر نیست، این تفاوت جریان کجا رفته است؟

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

ث شارژ شدن خازن ها چطور باعبا خازن انجام شود، پشت سر هم آمدن صفرها و یکفرستنده و گیرنده ( اگر جداسازی )الف نمره( 10( )7

 شود؟ نحوه شارژ شدن و نحوه ایجاد خطا را توضیح دهید.و ایجاد خطا می

VTT

Z0

      
 

اهم  50راشه را روی اهم داریم. چطور با استفاده از آن، یک مقاومت قابل تنظیم روی ت 100یک مقاومت دقیق خارج تراشه با مقدار  )ب(

 کنیم. بلوک دیاگرام ساده این کار را رسم کنید و مختصراً توضیح دهید.تنظیم می
------------------------------------ 

 به سواالت زیر مختصر پاسخ دهید. (نمره 4، هر مورد نمره 24( )3

 کنید.  بیان 1قطبی طرح کنید. مقادیر جریانها در هر خط را در دو حالت صفر و  دوالف( یک سیگنالینگ جریانی تفاضلی و  

 نید. فقط طبقه آخر را نشان دهید.ب( یک مدار درایور ساده برای این فرستنده طرح ک

 برای گیرنده نیز اولین طبقه آنرا را با مدارات یا بلوکهای مداری ساده نشان دهید. ج(

 پلکسر در فرستنده نیست؟( چرا در کانالهای بد )تضعیف زیاد( احتماالً نیازی به استفاده از مالتید

 ( چرا در چنین کانالهایی نیاز به کنترل نرخ لبه است؟ه

 تنده حساستر از گیرنده است؟( چرا عدم تقارن چرخه کار در فرسو

------------------------------------ 
 نمره اضافه( 5نمره )شامل  105جمع نمرات: 

 موفق باشید

 


