بورد  YE_D03Zیکی دیگر از محصوالت شرکت مهندسی محققان یاسین
میباشد .یکی از ویژگیهای بارز این بورد استفاده از تراشههایی با نرخ عملکرد
باال میباشد .دارای دو کانال ورودی آنالوگ با رزولوشن  21بیت و نرخ نمونهبرداری



نمونه بردار با دقت و
سرعت باال

حداکثر ( 2GHzمطابق نظر مشتری) و دارای یک کانال خروجی آنالوگ با حداکثر
نرخ داده  2.85GHzو  21بیتی میباشد.

 ارائه راهنمای کاربری
 استفاده آسان


 خدمات پس از فروش
قیمت مناسب

www.yeco.ir
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. نشان داده شده است1 بلوک دیاگرام بورد در شکل
4.5-3000MHz
DI (12LVDS)

ADC CH I

4.5-3000MHz
ADC CH Q

DId(12 LVDS)
DCLKI(LVDS)
ORI(LVDS)

Analog to
Digital

DQ (12LVDS)
DQd(12 LVDS)
DCLKQ(LVDS)
ORQ(LVDS)

ADC12Dxxxx
Master Mode
SYNC I/O

RCOUT

Slave Mode
RCCLK

Select by capacitor

Microcontroller

FMC
5-3000MHz
DAC CH

P0_D(14 LVDS)

Digital to
Analog

P1_D(14 LVDS)
DCI Clock

AD9129

DCO Clock

400-2400MHz
CLKP/N

EXT Clock

0-250MHz
Oscillator
24.576MHz

Clock Source
AD9517

REFIN_P
REFIN_N

Output Clock

YE_D03Z  بلوک دیاگرام بورد:1 شکل
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دارای دو کانال ورودی آنالوگ با نرخ نمونهبرداری باال
استفاده از تراشههای  ADCبا نرخ نمونهبرداری متفاوت مطابق نظر مشتری و طبق جدول 2
دارای رزولوشن  21بیت
دارای یک کانال خروجی آنالوگ با نرخ عملکرد باال
دارای عملکرد بهینه با دو مسیر دریافت داده و به صورت DDR
استفاده از تراشه  21بیتی با حداکثر نرخ داده 2.85GHz
قابلیت سنکرون کردن تراشههای  ADCدر دو بورد YE_D03Z

استفاده از تراشههای  AD9517مختلف با محدوده  VCOمتفاوت بنا به سفارش مشتری
 : AD9517-0محدوده فرکانس  VCOبرابر  2.55GHzتا 2.95GHz
 : AD9517-1محدوده فرکانس  VCOبرابر  2.3GHzتا 2.65GHz
 : AD9517-2محدوده فرکانس  VCOبرابر  2.05GHzتا 2.33GHz

 : AD9517-3محدوده فرکانس  VCOبرابر  1.75GHzتا ( 2.25GHzبه صورت پیش فرض از این تراشه
استفاده میشود).
 : AD9517-4محدوده فرکانس  VCOبرابر  1.45GHzتا 1.8GHz

قابلیت تنظیم  VCOداخلی تراشه  AD9517در محدوده ذکر شده
قابلیت اتصال کالک خارجی به بورد به عنوان کالک ورودی تراشه ( AD9517به صورت پیش فرض از اسیالتور
با پایداری فرکانسی ( در دمای  )  40C  80Cبا فرکانس  24.576MHzبرای کالک ورودی تراشه AD9517

استفاده میشود).
کالک خروجی بورد به صورت  LVCMOSو با حداکثر فرکانس ( 250MHzامپدانس خروجی  ) 50Ωبرای
استفاده در مدارات دیگر (در صورت نیاز)
دارای میکروکنترلر برای پیکربندی تراشههای  DAC ،ADCو تراشه کالک و قابلیت ذخیره تنظیمات
www.yeco.ir
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دارای نرم افزار کاربردی برای تنظیم پارامترهای تراشههای  DAC ،ADCو تراشه کالک
از نظر الکتریکی و مکانیکی مطابق با استاندارد (ANSI/VITA 57.1) FMC

استفاده آسان
قیمت مناسب
ابعاد کوچک ()85mm*70mm

www.yeco.ir
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مشخصات کانال ورودی آنالوگ
تعداد کانال

2

رزولوشن کانال

 22بیت

محدوده ولتاژ ورودی

2 Vpp

امپدانس ورودی

 05اهم

عرض داده خروجی

DeMux Mode:

هر کانال دارای دو باس داده ،هر باس  22خط  LVDSبرای ارسال داده
Non DeMux Mode:

هر کانال دارای یک باس داده با  22خط LVDS
محدوده فرکانس نمونهبرداری

مطابق جدول 2

فرمت داده

به صورت  Two’s complementیا Offset Binary

SNR

مطابق جدول 2

SFDR

مطابق جدول 3

FPBW

Non DES Mode : 2.7 GHz
DESI/DESQ Mode : 1.25GHz
DESIQ Mode : 1.75 GHz

مشخصات کانال خروجی آنالوگ
تعداد کانال خروجی

2

رزولوشن

 21بیت

محدوده جریان خروجی

9.4-34.4mA
 Basebandبرابر 1.425GHz

در حالت
در حالت  Interpolationبرابر 1GHz
در حالت  Mix Modeبرابر 1.425-3GHz

پهنای باند سیگنال خروجی

مشخصات کالک بورد
محدوده ولتاژ کالک ورودی

ورودی
ورودی 1.7 V :REFP

محدوده فرکانس کالک ورودی

ورودی
ورودی 0-250MHz :REFP

2 Vpp max :CLKP/N

400-2400 MHz :CLKP/N

حداکثر فرکانس کالک خروجی

250MHz

امپدانس خروجی

 05اهم
مشخصات کلی
85mm*70mm

ابعاد
www.yeco.ir
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جدول  :2محدوده فرکانس نمونهبرداری تراشههای

ADC12Dxxxx

قطعه

محدوده فرکانس نمونهبرداری ()Msps

ADC12D500

200-500

ADC12D800

200-800

ADC12D1000

150-1000

ADC12D1600

150-1600

ADC12D1800

150-1800

ADC12D2000

200-2000

جدول  :2مقدار  SNRبر حسب  dBتراشههای ( ADC12Dxxxxفرکانس سیگنال ورودی )125MHz

قطعه

DES Mode

Non-DES Mode

ADC12D500

53

53.4

ADC12D800

52.1

53.2

ADC12D1000

52.2

53.2

51.6

51.5

48.8

51.6

48.6

48.6

ADC12D1600
ADC12D1800
ADC12D2000
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)125MHz  (فرکانس سیگنال ورودیADC12Dxxxx  تراشههایdBc  بر حسبSFDR  مقدار:3 جدول

7

Non-DES Mode

DES Mode

قطعه

67.3

67.3

ADC12D500

66.4

64.9

ADC12D800

64

62

ADC12D1000

63.3

62.8

66

51.9

ADC12D1800

59.4

58

ADC12D2000

www.yeco.ir

ADC12D1600

کاربردهای صنعتی
کاربردهای نظامی
کاربردهای الکترونیکی
کاربردهای پزشکی
کاربردهای آموزشی در دانشگاهها
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