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 ارشد نامه کارشناسي اری جلسه دفاع از پايانزبرگ

 
ده از سطح ولتاژ مبتني بر سازی مبدل آنالوگ به ديجيتال ناهمزمان گذر کنن طراحي و شبيه :پروژه عنوان

 پيشامد برای کاربردهای اينترنت اشيا

 

 فرشته شهبازی دانشجو:خانوادگي   نام و نام

 دکتر حسين شمسي استاد راهنمای پروژه:

 استاديار -دکتر حسين حسيني نژاد (: ارزياب داخلي)مرتبه علمي

 دانشگاه شهيد رجايي -استاديار -دکتر محمد حسين مقامي (:نام دانشگاهو  مرتبه علميارزياب خارجي)

 

 چکيده)فارسي(:
هاست به  برداری آن ی روش نمونه ها بر پایه گذاری آن باشند که اساس نام می همزمان ن و غیراشامل دو گروه همزم های آنالوگ به دیجیتال مبدل

های آنالوگ به دیجیتال  گیرد ولی در مبدل می صورت برداری به صورت یکنواخت های آنالوگ به دیجیتال همزمان، نمونه طوری که در مبدل

همزمان به نام مبدل گذر از سطح مورد مطالعه  های آنالوگ به دیجیتال غیر نامه، یکی از مبدل در این پایان است. برداری غیریکنواخت همزمان نمونه غیر

های آستانه از  گیرد که ولتاژ ورودی از سطح اری هنگامی صورت میبرد سازی قرار گرفته است. در مبدل آنالوگ به دیجیتال گذر از سطح نمونه و شبیه

شود توان مصرفی  شود که باعث می ای گرفته نمی کند به عبارت دیگر هنگامی که تغییراتی در ولتاژ ورودی نباشد نمونه پیش تعیین شده عبور می

ها به صورت پراکنده هستند و توان مصرفی برای  پزشکی که سیگنال ، سنسورهای شبکه و زیستهای مرتبط با  کاهش یابد. این مبدل در سیستم

بیتی  1نامه مبدل آنالوگ به دیجیتال گذر از سطح به همراه مبدل دیجیتال به آنالوگ  در این پایان ما اهمیت قابل توجهی دارد، کاربرد دارد.

کننده بافر ورودی ریل تا  کننده از مقایسه طبقه و سپس برای بهبود عملکرد مقایسه 3ه زمان پیوسته کنند سازی شده است که در ابتدا از مقایسه شبیه

ی حالت مشترک ورودی  تر و محدوده تر و زمان انتشار تأخیر کم کننده ریل به ریل مزایایی چون پیچیدگی کم ریل استفاده شده است. مقایسه

ولت برای بخش آنالوگ و دیجیتال  8/1نانو متر در نرم افزار کیدنس انجام شده است و منبع تغذیه  181ی ها در تکنولوژ سازی شبیهای دارد.  گسترده

خروجی مدار به ازای سیگنال  ای بهره گرفته شده است. یابی چند جمله چنین برای بازیابی سیگنال، از روش درون همدر نظر گرفته شده است. 

 3کننده  میلی ولت در حالت استفاده از مقایسه 811ی پیک تا پیک میلی ولت و دامنه 011ی  ار ولتاژ اولیهکیلو هرتز با مقد 1سینوسی با فرکانس 

کننده زمان پیوسته ریل تا ریل داری مقدار  است و در حالت استفاده از مقایسه 8/014 و توان مصرفی  18/04 ، طبقه داری مقدار 

 است.  0/370 و توان مصرفی  77/08 ، 

 

 73:03ساعت   -بهمن 92: سه شنبه  زمان

 030کالس  -مکان: ساختمان شهيد فرد اسدی
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