
قوچان نوین های فناوری مهندس اه دانش - ١ مخابرات اول سری های تمرین

حالتهای چه در شود؟ مدوله پیام توسط حامل نال سی باید مخابرات های سیستم اغلب در چرا -١
نیست؟ مدوالسیون از استفاده به لزوم کنید م ر ف

با و اختصار به را بلوک هر وظیفه و کرده رسم را دیجیتال مخابرات سیستم ی بلوک دیاگرام -٢
دهید. توضی مثال ی

دهید. توضی میشود؟ گیرنده و فرستنده آنتن طول کاهش باعث مدوالسیون از استفاده ونه چ -٣
چیست؟ دیجیتال و آنالوگ مخابرات میان اصل تفاوت -۴

ببرید. نام را گیرنده هر مهم وظایف از مورد دو -۵
(فرستنده باشد صفر مخابرات کانال ی ورودی اگر ببرید. نام را کانال ی مخرب عوامل -۶

چرا؟ رود؟ م بین از کانال مخرب عامل کدام نقش باشد)، خاموش
آورید. بدست را شده داده نالهای سی فوریه تبدیل -٧
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بنویسید شناسید م که نال سی دو مجموع صورت به آنرا و کرده رسم را نال سی (ابتدا Λ(t).Π(t) ز)
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نمایید تعیین را x(t) = ٢sinc( t
٢) ورودی به h(t) = sinc(۴t) ضربه پاس با LTI سیستم خروج -٨

کنید. رسم آنرا و
آورید. بدست وجود) صورت (در را زیر رالهای انت حاصل ریل قضیه از استفاده با -٩∫∞
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τ
) فوریه تبدیل درس در -١٠

تحقیق فوق مثال برای را آن صحت و نوشته را X(f) و x̃(t) فوریه سری ضرایب رابطه آوردیم. بدست
بنویسید. نیز را x̃(t) فوریه تبدیل نمایید.

١١-مطلوبست:
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بنویسید. الندا تاب دو تفریق صورت به را عبارت حاصل A > B > ٠ حالت برای قبل، بند در ب)
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