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     ها ستمیوس ها گنالیس ، مارآاحتماالت و نیاز: پیش

 

 یها ستمیتر در رابطه با س قیعم ییشناآ و یدر حالت کل یمخابرات یها ستمیبا اصول عملکرد س یمقدمات ییشناآ: هدف

 . نالوگآ یمخابرات

 

 دهیا ستمیس به یابیعوامل مخرب کانال در ممانعت از دست یومعرف یبا مدل ساده مخابرات ییاشنا: سرفصل مطالب درس

 یدو دهنه ها یبررس، انها توسط متعادل کننده ها یجبران ساز یکانالهاوروشها یخط ریوغ یاعوجاج خط، امیال انتفال پ

در انتشار  فیرابطه تضع، به توان هرنقطه ازان یابیدست یبل جهت سادگ یبر حسب دس یگسترده مخابرات ستمیس کی

، لبرتیه لیها و تبد لتریف ،یماهواره ا یبودجه خط ارتباط یبررس، انها سهیو مقا میس یو ب میباس یدر کانال ها گنالیس

و  یمخابرات یتصادف یگنالهایس یامار یدر بررس یتصادف یها ندیفرا یریبه کارگ، توان فیط یوچگال یتوابع همبستگ

 یتصادف یگنالهایس یخاص به کار رفته در معرف یتصادف یها ندیبا فرا ییاشنا، انها یضرور یامارگان ها یمعرف

 یمعرف، یخط یها ستمیها از س ندیها وعبور فرا ندیو جمع اثار در فرا ونیمدوالس، انها یامارگان ها نییوتع یمخابرات

، زیباند معادل نو یو پهنا زیودرجه حرارت معادل نو دیسف زینو، ان یابیو مدل توان قابل دست یحرارت زیامارگان نو زوینو

، هیانالوگ نسبت به انتقال باند پا ونیمدوالس یایمزا، زیبه نو گنالیو محاسبه نسبت س زیبا نو هیباند پا گنالیانتقال س

ساخت ،  VSB) و (SSB  یتک باند کنار ونیمدوالس، از انها کیوکاربرد هر DSB-SC)  و (AM دامنه ونیمدوالس

 یها ونیمدوالس، دامنه به روش سنکرون و پوش (ونیدمدوالس) یاشکار ساز، مختلف یدامنه به روش ها یمدوالتورها

 ونیعملکرد مدوالس، دامنه یها ونیعملکرد مدوالس، FM و PM یساخت و اشکارساز، FMو PM فاز و فرکانس

 تالیجید یها ونیبا مدوالس ییاشنا، فرکانس
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