
 به نام خدا

 آزاد اسالمی واحد تهران غربدانشگاه 

 (D/Aو  A/Dبدل های داده مجتمع )پروژه درس م

 

1 

 

طریق برنامه ای که در  انجام می شود. شما می توانید از MATLABشامل سه بخش می باشد که با استفاده از نرم افزار پروژه این درس شما، 

اخل دا در رخروجی حاصل  بخش انجام شد، را فراخوانی کرده و بعد از اینکه فعالیتی از سوی این Simulinkمحیط این نرم افزار می نویسید، 

m-file روژه، خش از این پر هر بمی رود د انتظارر ابتدا نوشته بودید، وارد کرده و در نهایت خروجی مورد نظر را بدست آورید. دیگری که د

 موارد زیر در گزارش کار آورده شود: 

 ورده شود. آکل کدهای نوشته شده در گزارش  وانجام شده ایی بیان کلیه فعالیت ه -

 1فرکانس  مشخص به مبدل داده شده و پاسخ گذرای سیستم را ارائه نمایید. سپس یک سیگنال سینوسی با DCیکبار ورودی  -

ر نهایت پاسخ گذرای آن ولت باشد، به عنوان ورودی داده شده و د 2.5دارای مقدار آفست  ولت که 5کیلوهرتز و دامنه پیک تا پیک 

 گیرد.  نظر قرارتوجه شود که فرکانس نمونه برداری و فرکانس سیگنال ورودی در اینجا باید مددر خروجی نمایش داده شود. 

ود. ارائه ش و محور افقی ورودی می باشد، برای هر بخشمنحنی تبدیل که در آن محور عمودی معرف کدهای دیجیتال خروجی  -

 بیشترین مقدار ورودی متغیر است. مقدار صفر تا محور افقی از دقت کنید که 

زارش ارائه گکه به عنوان خروجی کد نوشته شده شما می باشند، برای هر بخش در  DNLو  INLمنحنی های مربوط به محاسبه  -

 شود. 

کبار یه، باید با واسته شدخبرای هر بخش ارائه شود. توجه شود که کل منحنی های نتایج حاصل ز انجام این پروژه از شما انتظار می رود س اپ

 زارش شما بهگباید  یندی خاص برای بدست آمدن خروجی ها نباشد. در نهایتاجرای برنامه در خروجی ظاهر شوند و نیازی به گذراندن فرا

ل زیپ شده برای ایفکه معرف هر بخش از این پروژه می باشند، به صورت یک  3تا  1به همراه سه پوشه به شماره  pdfو  wordصورت فایل 

 ید ارسال شود شامل موارد زیر است: پس کل فایل هایی که بااینجانب ارسال گردد. 

 که شامل فایل های متلب مربوط به بخش اول باشد. 1وشه با نام پ -1

 باشد. ومدکه شامل فایل های متلب مربوط به بخش  2وشه با نام پ -2

 باشد. ومسکه شامل فایل های متلب مربوط به بخش  3وشه با نام پ -3

4- Report.docx شامل گزارش( به صورت فایل و کدها پروژه  بخشهر سهWord) 

5- Report.pdf( به صورت فایل و کدها پروژه  بخشهر سه شامل گزارشPDF) 

ارسال  S.h.pishgar@gmail.comبه آدرس ایمیل  ADC-Projectبا عنوان  1397مردادماه  5پس از تهیه این فایل، آن را تا تاریخ 

نمره  نمایید. الزم به ذکر است تاخیر در ارسال پروژه یا کپی برداری از دیگران یا تشابه بیش از حد با پروژه های دیگران تاثیر منفی بر روی

 مان ارائه حضوری پروژه در صورت نیاز متعاقبا اعالم خواهد شد. زنهایی شما خواهد داشت. 
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ولت باشد.  5برابر  EFRVفرض کنید مقدار  بیت می باشد. Nبا وضوح شکل زیر معرف یک مبدل آنالوگ به دیجیتال خطی لوله ای  بخش اول:

 آنچه در صورت سوال خواسته شده است، منحنی های مربوطه را ارائه نمایید.  در این صورت به مانند

 

دهی شده به  خازنی وزن آرایهمبدل دیجیتال به آنالوگ با با استفاده از توزیع بار شکل زیر معرف یک مبدل آنالوگ به دیجیتال  :مود بخش

ولت باشد. در  5برابر  REFVفرض کنید مقدار  بیت می باشد. Nا وضوح بتقریب متوالی مورد اسفاده در مبدل آنالوگ به دیجیتال صورت باینری 

 آنچه در صورت سوال خواسته شده است، منحنی های مربوطه را ارائه نمایید.  این صورت به مانند

 

لت باشد. در این و 5برابر  REFVفرض کنید مقدار می باشد.  2سیگما دلتای درجه شکل زیر معرف یک مبدل آنالوگ به دیجیتال  :سومبخش 

 آنچه در صورت سوال خواسته شده است، منحنی های مربوطه را ارائه نمایید.  صورت به مانند

 

 

 




