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دیجیتال+ بررسی اجمالی فرآیندهای تصادفی و مبانی احتماالت مورد نیاز در مخابرات آشنایی با مبانی مخابرات 

 های مختلف+ تئوری اطالعات و کدینگ و به کارگیری آن در مخابرات دیجیتالدیجیتال+ بررسی مدوالسیون

 فصل: سر

های اساسی هیم بنیادی مخابرات شامل منبع تولید اطالعات+ مدل کانال+ محدودیتایادآوری مف .1

پهنای باند و غیره+ بررسی اجمالی  نویز، تداخل، اعوجاج، محدودیتعیف، ضهای مخابراتی همانند تسیستم

  های مخابراتیکانال

در مخابرات دیجیتال+ معرفی روابط حدی+  بررسی توابع توزیع مورد نیازمروری بر مبانی احتماالت+  .2

 بررسی فرآیندهای تصادفی ایستان+ مدل کردن نویز کانال و انواع آن

دیجیتال در باند پایه+ بررسی احتمال خطا+ محاسبه چگالی طیف توان+ تکرار کننده دیجیتال+ مخابرات  .3

PAM سازیزماندیجیتال با پهنای باند محدود+ هم 

بررسی احتمال خطا+ +  .…,PAM, BPSK, QPSK, FSKهای دیجیتال مانند یونبررسی انواع مدوالس .4

 های فوقمحاسبه پگالی طیف توان و پهنای باند مورد نیاز سیستم

 های کانال+مدلسازی داده+ کدینگ منبع+ فشردهنگاه اجمالی به تئوری اطالعات+ اطالعات و آنتروپی+  .5

 ظرفیت کانال

(+ Cyclic Codes(+ کدهای حلقوی )LBCاجمالی کدهای بلوکی خطی )کدینگ کانال شامل بررسی  .6

 ( همانند کد کانولوشنالTrellisکدهای مبتنی بر درختواره )

های با ( برای کانالTrellis Coded Modulationطراحی مدوالسیون کد شده بر مبنای درختواره ) .7

 محدودیت پهنای باند

سیستم مخابرات طیف گسترده و + MPEGمعرفی چند سیستم مخابراتی شامل سیستم کدینگ تصاویر  .8

 و غیره MIMOو  OFDMحامله چند کاربره همانند -های مخابراتی چندانواع آن+ سیستم
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