
Studie stimulerende toets Embedded Signal Processing (ESP) 

Cursus code 121059, Dinsdag 16 maart 2010, 13:45h - 17:30h. 

U mag gebruiken: uw eigen aantekeningen, de uitgeprinte college sheets van Bb en ten hoogste 1 boek. 
Verder is het gebruik van een rekenmachine toegestaan, echter geen communicatie hulpmiddelen, geen 
helpdesk. 

Schrijf leesbaar, zelfs wij kunnen geen punten geven voor onleesbare kriebels. 

In totaal zijn er met deze toets 100 punten te verdienen, puntenverdeling zoals aangegeven. Er zijn vier 
opgaven op drie bladzijden. 

Lees a.U.b. de volgende regel: 

BEGIN ELKE OPGAVE OP EEN NIEUW VEL (papier) 

Opgaven: 

1. (20) Gegeven onderstaande realisatie structuur van een tralie filter: 
a (5) Stel de differentie vergelijking op. 
b (5) Bepaal de impulsresponsie. 
c (5) Bepaal de overdrachtsfunctie. 
d (5) Bepaal de frequentie responsie. 

x(n) 

2. (10) Een derde - orde Butterworth filter met afsnijfrequentie I rad! s heeft de overdrachtsfunctie: 

1 
H (s) = ----:---

(s + 1)(S2 + S + 1) 

a (5) Bepaal de cOITesponderende H(z) met behulp van de bilineaire transformatie voor een 
bemonster frequentie van 2Hz. 

b (5) Teken de bijbehorende realisatie structuur in een schema. 

3. (10) Als drie filters met impuls responsie hek) = iu(k) in cascade geplaatst worden, wat is dan de 
impulsresponsie van het totale systeem? 



4. (60) In een harddisk systeem staan de bitten opgeslagen in het magnetische domein. De bitten 
worden uitgelezen met een leeskop en het signaal van de leeskop versterken we met een breedband 
versterker. Het signaal waar we in geïnteresseerd zijn bevindt zich in een frequentie band van 10MHz 
tot IGHz en beval naast de "bitten"ook allerlei andere stoorsignalen. We willen dit signaal digitaal 
schoon filteren en equalizen ( oftewel de frequentie respons corrigeren) zodat we in het digitale domein 
de bitten van de schij f kunnen decoderen. 
Het signaal dat uit de versterker komt is 200m V RMS. Dit signaal wordt direct op de analoge ingang van 
een AD omzetter aangesloten. Het signaal van de versterker "past" precies in het ingangsbereik van de 
AD converter. 

a) (3) Wat moet de sample-rate van de ADC tenminste zijn om het signaal volledig te kunnen 
bemonsteren? 

b) (5) Het signaal waar we in geïnteresseerd zijn heeft een signaal-ruis verhouding van 33dB. Hoeveel 
bits hebben we minstens nodig voor de ADC? Welk type ADC kiest u? 

c) (2) Als de FoM ( Figure of Merit) van de ADC O.5pJ/conversie is, schat dan het vermogensverbruik 
van de ADC af. 

d) (5) Nu veroorzaakt de stuurschakeling voor de motor van de harddisk een storing van 1 Volt op een 
frequentie van 100kHz op de ingang van de AD converter. Om toch de bedoelde informatie met 33dB 
signaal ruis verhouding te bemonsteren, kiest men er voor om het AD omzetter systeem aan te passen. 
Welke specificaties van het AD omzetter systeem moeten we wijzigen en hoe? Schat weer het 
vermogens verbruik van de AD omzetter af als de FoM van de ADC nog steeds O.SpJ/conversie is. 

Men besluit echter om het 100kHz signaal weg te filteren met onderstaand hoogdoorlaat filter. Zo 
hoeven er minder wijzigingen aan de AD converter te worden doorgevoerd en kan er vermogen in de 
AD converter worden bespaard. Het filter wordt geplaatst tussen de versterker uitgang en de ingang 
van de AD converter. 

c 
-i ... _ ....... t----... 

L Vout 

Dit filter willen we integreren op het zelfde IC als dat van de versterker en de AD converter. Omdat de 
spoel voor deze frequenties niet direct gerealiseerd kan worden op het rc, implementeren we het met 
actieve componenten. 

e) (3) Welke realizatie vorm (opamp RC of gm-C) heeft uw voorkleur gezien de frequenties. Motiveer 
uw keuze. 

t) (2) We kunnen dit tweede orde hoogdoorlaat filter niet eenvoudig beschrijven met de standaard 
toestandsvergelijkingen die op het college zijn gegeven. Hoe kunt u dit filter toch actief synthetiseren? 

g) (10) Geef de actieve realisatie van dit filter, en druk alle component waarden uit in Rl, R2' L en C. 
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h) (5) Nu blijkt de ruis van het filter 4 dB te hoog te zijn, hoe kunt u het filter her-ontwerpen zodat de 
ruis aan de specificatie voldoet? Wat zijn de nieuwe componentwaarden? 

i) (5) Druk het vermogens verbruik van dit nieuwe filter (dus van opgave h) uit in het vermogens 
verbruik van het filter onder opgave (g) 

j) (10) Nu blijkt er ook nog een relatiefklein stoorsignaal van IOmV rms op 3GHz op de ingang van de 
AD omzetter te staan. Hoe kunnen we het systeem het beste ( d.w.z. Iet bijvoorbeeld op 
vermogensverbruik) aanpassen zodat we hier geen last van hebben? U kunt vrij kiezen, zowel analoog 
als digitaal. Motiveer uw keuzes. U mag er van uitgaan dat het totale ingangssignaal nog in het bereik 
van de AD converter past. 

Nu willen we het digitale signaal dat uit de AD converter komt op digitale wijze schoonfilteren van de 
resterende storing. 

k) (10) Bij analyse van het spectrum van het digitale signaal blijkt er tengevolge van interferentie 
tussen de korrel grootte van de magnetische domeinen op de harddisk en de gebruikte sample 
frequentie, er een resterend smalbandig stoorsignaal aanwezig te zijn op 1/3 van de sample frequentie. 
Teruggerekend naar de ingang van de AD converter, komt het stoorsignaal overeen met 12 mV. U mag 
er van uitgaan dat het totale ingangssignaal in het bereik van de AD converter past. 
Om dit te verwijderen heeft u de keuze tussen verschillende mogelijkheden en ontwerp strategieën. 
Wat verdient de voorkeur en waarom. Motiveer uw antwoord. Is het mogelijk om dit met een notch 
filter te doen? Geef een minimale realisatie die aan het ontwerp doel voldoet. Geeft het voordelen om 
dit in het frequentie domein te doen met behulp van de FFT? Motiveer uw antwoord, hoeveel punts 
FFT kiest u te gebruiken? 
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