
 

 

 بسمه تعالی

 DACتولید شکل موج سینوسی توسط : مسوزمایش آ

  هدف کلی:

و نمایش آن بر روی های سینوسی با فرکانس و دامنه مختلف تولید شکل موجهدف از انجام این آزمایش     

 است.اسیلوسکوپ 

  هدف:ویژگی های جزئی 

خاب برای انت ی( متصل به دیپ سوییچدو بیتیک ورودی ) ی(،یک بیتیک ورودی کالک )مورد نظر ماژول     

 .دارد DACبرای مقداردهی به  ی(بیت 8) و یک خروجیسینوسی مختلف شکل موج  چهار حالت

، گذاشته شده استبرای طراحی این ماژول در ابتدا نیاز است توسط کد متلبی که در ضمیمه در اختیارتان 

های آن به صورت نمونه از آن گرفته شود و سپس نمونه 64تولید و  هرتز 500شکل موج سینوسی با فرکانس 

  ، ذخیره شوند.آدرس 64با در یک حافظه  FPGAده و در داخل شبیتی تبدیل  8عددهای 

 TEXTدر فایل  و برای استفاده به روش گفته شده تولید شده از قبل این مقادیرِ نمونه ،برای راحتی شما

 .کنیداستفاده های حافظه برای پر کردن خانهتوانید از آن می اند،ضمیمه گذاشته شده

 رسم شوند خروجی همانند شکل زیر خواهد شد. TEXTهای موجود در فایل صورتی که نمونهدر 

 

نمونه  از این  64 که است. از آنجاییهای یک دوره تناوب از موج سینوسی قابل مشاهده در این شکل، نمونه

 گرفته شده است، فاصله زمانی بین ارسال دو نمونه برابر است با: هرتز 500با فرکانس شکل موج 



 

 

فاصله بین دو نمونه =
طول زمان یک تناوب 

تعداد نمونه ها
=

1
𝑓⁄

𝑁
=

1

𝑓 × 𝑁
=

1

500 ∗ 64
=

1

32000
= 31.25 𝜇𝑠 

1) لوهرتزکی 32 با ونه برداری برابربنابراین فرکانس نم

31.25 𝜇𝑠
 50)               رد وبرای فرکانس ب پس. است (

و شکل اعمال گردد  DACو به خروجی  ای گرفته شودکالک طول بکشد تا نمونه 1563مگاهرتز( باید حدود 

 ، یعنی:شودهرتز ایجاد  500موج با فرکانس 

𝑁𝐶 =
50𝑀𝐻𝑧

32𝑘𝐻𝑧
= 1562.5 ≅ 1563 

: برای تولید فرکانس نکته
1

2
 .شودبرابر  دوارسال دو نمونه،  ست زمان بینا برابر، فقط کافی  

است. با استفاده از  هرتز 500فرکانس موج سینوسی با  یک دورهبرای  های داده شده در فایل،نمونهمقادیر 

 :های مختلفِ زیر تولید نماییدشکل موج سینوسی را در حالت این موج سینوسی،

  هرتز. 500فرکانس موج سینوسی با : 1حالت 

  هرتز. 250موج سینوسی با فرکانس  :2حالت 

  هرتز. 125موج سینوسی با فرکانس  :3حالت 

  3 حالتموج سینوسی با دامنه ی نصف ولی فرکانس برابر  :4حالت. 

 باید نمایش داده شود. متناوبدر نهایت شکل موج سینوسی بر روی اسیلوسکوپ به صورت 

 و پاسخ هر کدام را بنویسید: طی کردهمراحل زیر را جهت انجام این آزمایش 

  1مرحله 
 .جزئیات آن را توضیح دهیدرا نوشته و  آزمایشکد مربوط به این -1

 های گرفته شده از شکل موج سینوسی بیشتر باشد چه مزایا و معایبی دارد.بررسی کنید اگر تعداد نمونه -2

  2مرحله 
 .نمایش دهید 1را برای حالت پاسخ شبیه سازی  ISEافزار در نرم Test benchبا نوشتن یک 

 3مرحله 
 FPGAمنابع  از این مقدار استفاده شدنارائه دهید و دلیلی برای سنتز را برای این طراحی گزارش ی نتیجه 

 را گزارش کنید.

  4مرحله 
 نویسید.ب افزاری بر روی برد آزمایشگاهسازی سختاین طراحی را جهت پیاده UCF کد

 

 موفق باشید.


