داًشگاُ تيي الوللي اهام خويٌي
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ًيوسال دٍم 86-87

ًام ٍ ًام خاًَادگي:

اهتحاى پایاى تزم هخاتزات 1

هذت  2ساعت

شوارُی داًشجَیي:

توجه -2 :نام ،نام خانوادگی و شوارهی دانشجویی خود را روی توام بزگهها و پیشنویس بنویسیذ .پیشنویس را هوزاه
پاسخناهه تحویل دهیذ.
 -3کلیهی پاسخها را تویش و خوانا در هحلهای تعیین شذه بنویسیذ .بزگهها را به هیچ وجه اس هن جذا نکنیذ.
 -4کلیهی پاسخها بایذ هوزاه با استذالل باشذ .آنچه در کتاب یا کالس اثبات شذه نیاس به استذالل نذارد.
هوفق باشیذ.

 -5نوودارهای خواسته شذه را با دقت و هوزاه با انذاسه گذاری رسن نواییذ.
مسأله  - 1در یک گيزًذُی سَپزّتزٍدایي فزکاًس هحلي تا فزهَل  f LO  f c  f IFتعييي هيشَد.

الف) (ً 4وزُ) تا فزض  1/ 6  f c  2 / 6MHz ٍ f IF  2MHzهحذٍدُی فزکاًس تصَیز را تعييي کٌيذ.
ب) (ً 3وزُ) آیا تقَیت کٌٌذُی RFدر ایي گيزًذُ ًياس تِ تٌظين دارد؟ چزا؟ اگز ًياس تِ تٌظين ًذارد ،فزکاًس هزکشی ٍ پٌْای
تاًذ آى را تعييي کٌيذ.
ج) (ً 3وزُ) فزکاًس تصَیز چيست؟ هختصزاً شزح دّيذ.
Psb
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مسأله  - 2الف) (ً 8وزُ) ًسثتّای ( sbتَاى تاًذ کٌاری تِ تَاى کل) ٍ
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Amax
ST
لحظِای) را تزای دٍ ًَع هذٍالسيَى  AMتا ضزیة هذٍالسيَى  DSB ٍ تعييي کٌيذ .تَاى سيگٌال پيغام را  S xتگيزیذ.

(تَاى تاًذ کٌاری تِ تَاى تيشيٌِی

ب) (ً 2وزُ) ایي دٍ ًَع هذٍالسيَى را تا فزض    1تزای  ،AMاس ًظز دٍ ًسثت تاال هقایسِ کٌيذ .کذاهيک تْتز است.
مسأله ً 8( - 3وزُ) تزای ّزیک اس هذٍالسيَىّای سیز هْوتزیي هشیت ٍ هْوتزیي عية را ًام تثزیذ.
الف)  :FMهشیت:

عية:

ب)  :AMهشیت:

عية:

ج)  :SSBهشیت:

عية:

د) پالسي :هشیت:

عية:

مسأله  - 4سيگٌال تلفٌي

کِ طيف آى در شکل سیز رسن شذُ است تَسط یک سيستن رهش کٌٌذُ تِ سيگٌال تلفٌي دیگز

کِ قاتل فْن ًيست تثذیل هيگزدد .سيستن رهش کٌٌذُ (تلَک دیاگزام سیز) اس یک ًوًَِ تزدار ایذُآل ،یک ٍاحذ تغييز
عالهت ٍ یک فيلتز پایييگذر ایذُآل تشکيل هيشَد.
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سيگٌالّای )  x  (tخزٍجي ًوًَِ تزدار ٍ )  y  (tخزٍجي ٍاحذ تغييز عالهت تِ فزم سیز است.
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فزکاًس ًوًَِ تزداری هساٍی تا آٌّگ ًایکَیست ،یعٌي  f s  8  1 T sاست .پٌْای تاًذ فيلتز پایيي گذر  ٍ 4داهٌِی آى در
تاًذ عثَر  H (f )  1 8است.
الف) (ً 15وزُ) تا تحليل در حَسُی فزکاًس ،طيف سيگٌال خزٍجي

را تذست آٍریذ ٍ تا دقت رسن ٍ اًذاسُ گذاری

ًوایيذ.
ب) (ً 3وزُ) تَضيح دّيذ کِ چزا سيگٌال تذست آهذُ قاتل فْن ًيست.
ج) (ً 6وزُ) تا ًظز تِ تغييز شکل طيف خزٍجي ًسثت تِ ٍرٍدی ،یک سيستن هعکَس (سيستن کشف رهش) تزای ایي سيستن
پيشٌْاد کٌيذ.
مسأله  - 5یک هذٍالتَر  FMپْي تاًذ تَسط تلَک دیاگزام سیز ساختِ شذُ است .در ایي ساختار اتتذا یک هذٍالتَر FM

تاریک تاًذ ( ،)NBFMیک سيگٌال هذٍلِ شذُ تا ًسثت اًحزاف  ٍ D1  0/05فزکاًس هزکشی  f c1  200kHzتَليذ
هيکٌذ .پٌْای تاًذ سيگٌال پيغام  w 15 kHzاست .سيگٌال هذٍلِ شذُی پْي تاًذ )  x c (tتایذ ًسثت اًحزاف ٍ D  5

فزکاًس هزکشی  f c  86 MHzداشتِ تاشذ.
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ضزب کٌٌذُ فزکاًس
اسيالتَر هحلي

الف) (ً 4وزُ) هاکشیون اًحزاف فزکاًس سيگٌالّای  FMتاریک تاًذ ٍ پْي تاًذ ،تِ تزتية  f  ٍ f 1را هعيي کٌيذ.
ب) (ً 4وزُ) هقذار هٌاسة  nتزای ضزب کٌٌذُ فزکاًسي چقذر است؟
ج) (ً 4وزُ) دٍ هقذار هٌاسة تزای فزکاًس اسيالتَر هحلي تذست آٍریذ.
د) (ً 4وزُ) پٌْای تاًذ سيگٌالّای هذٍلِ شذُی تاریک تاًذ ٍ پْي تاًذ ،تِ تزتية  B ٍ B 1را هحاسثِ کٌيذ.
ّ) (ً 4وزُ) فزکاًس هزکشی ٍ پٌْای تاًذ فيلتز هياى گذر را تعييي کٌيذ.
مسأله  - 6هيخَاّين  15عذد سيگٌال صذا ّزکذام تا پٌْای تاًذ  w  4 kHzرا تاّن ادغام کٌين ٍ اس طزیق یک کاًال هياى
گذر ارسال ًوایين .تزای ّزیک اس دٍ رٍش سیز حذ اقل پٌْای تاًذ هَرد ًياس تزای ارسال را هحاسثِ کٌيذ.

الف) (ً 6وزُ) رٍش ّ :TDMز سيگٌال تا فزکاًس ً f s  10kHzوًَِ تزداری هيشَد ٍ تِ صَرت  PAMتِ ّوزاُ یک
پالس عالهت در ّز قاب (تزای ّوشهاًي) تا یکذیگز ادغام هيشًَذ .قطار پالس ایجاد شذُ پس اس عثَر اس یک فيلتز تاًذ پایِ

تِ صَرت  SSBهذٍلِ ٍ ارسال هيگزدد (هذٍالسيَى .)PAM/SSB
ب) (ً 4وزُ) رٍش ّ :FDMز سيگٌال تا یک فزکاًس سیز حاهل هٌاسة تِ صَرت  USSBهذٍلِ شذُ ٍ تا تاًذ هحافظ
 B g 1kHzتا یکذیگز هالتي پلکس فزکاًس هيشًَذ (سيگٌال اٍل تذٍى هذٍالسيَى در کٌار تقيِ هيًشيٌذ) .سيگٌال
حاصل هجذداً تِ صَرت  SSBهذٍلِ ٍ ارسال هيگزدد.
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شوارُی داًشجَیي:

ًام ٍ ًام خاًَادگي:

مسأله ً 18( - 7وزُ) در شکل سیز هَج پيغام )  x (tرسن شذُ است .اگز ایي هَج را تِ فَاصل ً T s  10msوًَِ
تزداری کٌين ٍ آى را تا استفادُ اس هذٍالسيَى پالس هذٍلِ کٌين ،شکل هَج پالس تذست آهذُ را در سِ حالت هذٍالسيَى
 PPM ٍ PDM ، PAMدر هحل خَد رسن کٌيذ .دقت کٌيذ کِ اٍليي ًوًَِ پيغام کِ اًذاسُی صفز دارد در شکل تِ صَرت
پالسي هزتعي تا ارتفاع ٍ پٌْای هشخص ًشاى دادُ شذُ است .تزای  ٍ  0/ 8 ،PAMتزای تثذیل تغييزات اًذاسُ تِ سهاى
در دٍ هَرد دیگز ،اًذاسُی  0/5را هعادل  1msتگيزیذ.

) x (t
1
0/ 5
t , ms

70

60

50

40

30

20

10
0 / 5

PAM

  0/ 8

5
t , ms

PDM

5
t , ms

PPM

5
t , ms

3

