نام درس :مخابرات 1
شرح مختصري از درس:
آشنایی با مبانی مخابرات و ارسال و دریافت سیگنال ،بررسی مدوالسیونهای آنالوگ دامنه و فاز و فرکانس،
معرفی و بررسی اجمالی مدوالسیونهای پالسی
سیالبس درس:
معرفی اجزای اساسی یک سیستم مخابراتی +بررسی اجمالی محدودیتهای سیستمهای مخابراتی +آشنایی با
سیر تکاملی علم مخابرات ( 2جلسه)
یادآوری مبانی تجزیه و تحلیل شامل یافتن پاسخ سیستم  LTIدر دو حوزه زمانی و فرکانسی +مروری بر سری و
تبدیل فوریه و طیف سیگنال و تبدیل هیلبرت +بررسی مساله اعوجاج و انواع آن در سیستمهای خطی (3
جلسه)
بررسی اجمالی انواع فیلترهای مورد نیاز در سیستمهای مخابراتی +بررسی تلفات توان در مسیر انتقال سیگنال+
تکرارکنندههای مخابراتی +محاسبه تابع خود بستگی و همبستگی سیگنالهای انرژی و توانی و رابطه آن با طیف
( 2جلسه)
یادآوری مبانی احتماالت مهندسی مورد نیاز در تحلیل سیستمهای مخابراتی +مروری بر مدلهای احتمال پر
کاربرد در مخابرات +معرفی فرآیندهای تصادفی ایستان و ارگادیک و بررسی خواص آنها ( 3جلسه)
تجزیه و تحلیل سیستمهای  LTIبا ورودی تصادفی +بررسی اجمالی مساله نویز در مخابرات و انواع آن +انتقال
سیگنال باند پایه آنالوگ و پالسی در حضور نویز ( 3جلسه)
آنالیز سیگنال و سیستمهای میانگذر +معرفی انواع مدوالسیونهای دامنه و بررسی خواص آن +بررسی بلوک
دیاگرام مدوالتور  AMو گیرنده آن ( 3جلسه)
معرفی انواع مدوالسیونهای فاز و فرکانس و بررسی خواص آن +محاسبه طیف در مدوالسیون فازی سیگنالهای
خاص +بررسی بلوک دیاگرام مدوالتور  FMو  PMو گیرندههای آن +مسایل خاص در مدوالسیون فرکانس (4
جلسه)

معرفی سیستمهای مخابرات آنالوگ از منظر کاربردی  +بررسی اجمالی گیرندههای مخابراتی +مرور اجمالی بر
سیستمهای مخابراتی با دسترسی چندگانه +بررسی  PLLو مدارات آن ( 4جلسه)
بررسی نویز ،تداخل و اعوجاج در مدوالسیونهای آنالوگ مختلف +محاسبه سیگنال به نویز در سیستمهای
مختلف مخابرات آنالوگ +مقایسه مدوالسیونهای آنالوگ مختلف از منظر سیگنال به نویز و پهنای باند مورد نیاز
و غیره ( 4جلسه)
نمونهبرداری سیگنال آنالوگ +معرفی مدوالسیونهای پالسی  PAMو  PDMو  PPMو خواص آن ( 2جلسه)
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