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 دانشگاه بين المللي امام خميني

  1مخابرات سري اول تمرين هاي كامپيوتري درس 

  16/1/92: موعد تحويل

در هريك از تمرين هاي زير،  نتايج شبيه سازي و برنامه مورد استفاده را به همراه توضيح : تذكر

نام آن شماره مختصري در مورد نتايج و سوال هاي مطرح شده در قالب يك فايل فشرده شده كه 

  .دانشجويتان است به آدرس عنوان شده ارسال نماييد

)پالس مستطيلي -سوال اول )
t

rect
T

اعمال مي  Bبه عنوان ورودي به يك فيلتر پايين گذر ايده آل با پهناي باندبا دامنه واحد  

1Bفرض مي كنيم كه در اين مساله . گردد KHz=باشد .  

3BTخروجي فيلتر را براي هر يك از حاالت ) الف =،12BT =،30BT 100BTو=   .رسم نماييد =

حداقل تا دو رقم (را در شكل موج هاي خروجي بر حسب درصد   (overshoot)در هر يك از حاالت فوق ميزان فراجهش ) ب

  .تعيين نماييد) معني دار

به صورت   Raised-cosineمراحل فوق را براي پالس ) ج
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  .تكرار نماييد

  .نتايج دو حالت را با هم مقايسه و اختالف موجود را توجيه نماييد) د

)سيگنال تصادفي دريافتي در گيرنده يك سيستم مخابراتي با رابطه   -سوال دوم ) cos(2 100 )X t A tπ= × + Φ  توصيف

و 4متغير تصادفي نرمال با ميانگين صفر و واريانس  Aمتغيرهاي تصادفي مستقل از هم و با توزيع  Φو Aمي شود كه در آن 

Φ  0,2)متغير تصادفي يكنواخت در بازه )π مي باشند.  

) توابع نمونه فرآيند(بار توليد تصادفي دامنه و فاز سيگنال فوق طبق توزيع داده شده، شكل سيگنال هاي تصادفي  10با  )الف

)براي بازه زماني حاصل را   .رسم نماييد ثانيه −(1,1



2 

 

 هب و هدواز توابع نمونه را محاسبه نمهر يك  rmsتوان لحظه اي و توان متوسط و مقدار ، dcمقدار  با استفاده از كدنويسي، ) ب

  .دييامن مسر يا هليم تروص

در اين حالت با استفاده از كد نويسي، . فرض كنيد كه احتمال دريافت هر يك از سيگنال هاي فوق در گيرنده با هم برابر باشد )ج

  .ميانگين آماري و نيز توان متوسط آماري سيگنال تصادفي فوق را محاسبه و بر حسب زمان رسم نماييد

  را محاسبه نماييد) ج(و ) ب(بندهاي  نتايج) د

خود همبستگي (با فرض يكسان بودن احتمال وقوع هر يك از  ده سيگنال هاي فوق، مقدار شباهت نمونه هاي سيگنال ) ه

)را براي شيفت هاي زماني مختلف در بازه ) سيگنال 0.5,0.5)τ =   .ثانيه محاسبه و رسم نماييد −

  چه شباهتي مي بينيد؟) ب و ج(و بندهاي ) ه(ر بند از مقايسه مقادي) و

***********************************************************************  

  :تمرين هاي نوشتاري تحويلي

  :فصل نهم مرجع درسي تمرين هاي

1,9-1  1,9 -8  1,9-10  2,9-1 2,9-13 2,9 -14 3,9-7  

  

  

  با آرزوي تعطيالتي خوش براي شما                                                                               

 


