
 

 

 
 توریي تجسیِ ٍ تحلیل ساخت کاهپیَتر آًالَگ

 صَرت حضَری ٍ هْلت تحَیل تا قثل از شرٍع جلسِ اهتحاى پایاى ترمارائِ پرٍشُ تِ

 

2جًاب َمگه مؼادلٍ دیفراوسیل (1

0( ) ( ) ( )y t y t x t   آيریذ. را بذست 

2جًاب خصًصی مؼادلٍ دیفراوسیل (2

0( ) ( ) ( )y t y t x t   را برای( )x t ٍصًرت شکل زیر بذست آيریذ. برای ایه کار ب

)تًاویذمی )x t ٍصًرت مجمًع دي تابغ پلٍ در وظر بگیریذ.را ب 
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)ی مؼادلٍ دیفراوسیل را بٍ ازایجًاب خصًص (3 )x t 0شکل باال يT   بذست آيریذ. جًاب مؼادلٍ دیفراوسیل در ایه حالت

 تر است یا جًاب خصًصی مؼادلٍ دیفراوسیل؟بٍ جًاب َمگه مؼادلٍ وسدیک

2ًتیجِ ایٌکِ سیستوی تا هعادلِ دیفراًسیل

0( ) ( ) ( )y t y t x t   در صَرتی کِ ٍرٍدی آى یک ،

 تَاًد جَاب پایدار تَلید کٌد. چقدر جالة!اغتشاش ًاچیس ٍ یا در ٍاقغ ًَیس هحیط تاشد، هی

)تًاویذصًرت اوتگرالی بىًیسیذ. میجای مشتقی بٍگیری از مؼادلٍ دیفراوسیل، مؼادلٍ را بٍبا ديبار اوتگرال (4 )x t dt را برابر

( )z t فرض کىیذ. وگران( )z t صًرتتًاوذ بٍوباشیذ. وًیس محیط می( )z t .ویس بٍ سیستم يارد شًد 

 ر طراحی کىیذ.گی، یک مقايمت ي یک خازن، یک مذار اوتگرال(op-amp)کىىذٌ ػملیاتی با استفادٌ از یک تقًیت (5

4اگر (6

0 2 1 ( z)0 H    ،گیر مرحلٍرا رسم کىیذ. مقادیر مقايمت ي خازن مذار اوتگرال 4مؼادلٍ اوتگرالی مرحلٍ  مذارباشذ 

 را ویس مشخص کىیذ. 5 

 گیری کىیذ.آن را اوذازٌسازی کردٌ ي فرکاوس َای ػملیاتی مًجًد در بازار، مذار را پیادٌکىىذبا استفادٌ از تقًیت (7

تَاًید فرکاًس اسیالتَر را کیلَّرتس دارید. تا تغییر اًدکی هی 01حاال شوا یک اسیالتَر در فرکاًس 

 ل تغییر ٍ تٌظین کٌید. در صَرت توایل ایي کار را اًجام دّید.قات
 کامپیًتر آوالًگ چیست؟ تًضیح دَیذ. (8
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