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    مخابرات دیجیتال نیاز: پیش

 

 . اریثابت و س میسیمخابرات ب ی, شبکه هامیسیبا مخابرات ب ییآشنا: هدف

 

 : سرفصل مطالب درس

های مخابرات با سیم و بیسیم، معرفی های انتقال سیگنال، شبکه: معرفی روشاریو س میسیبر مخابرات ب یو مرور خچهیتار

 های فرکانسی مخابرات بیسیمهای مخابرات سیار، طیفمخابرات بیسیم سیار، مروری بر توسعه تدریجی نسل

: انتشار سیگنال و مدل فضای آزاد، مدل انتشار دو و چند مسیری، پدیده میسیافت انتشار ب یل هادو م گنالینتشار سا

 تجربی و نیمه تجربی افت انتشارهای فیدینگ و سایه، پدیده داپلر و تاثیر آن در فیدینگ، مدل

-کوتا و زمان-ها و مشخصات کانال چند مسیره، مشخصات فیدینگ زمانهای کانال چند مسیره: مدلمشخصات و مدل

بلند، توزیع و پروفایل توان کانال فیدینگ، همدوسی زمان و فرکانس کانال فیدینگ، عبور از سطح و نرخ قطعی کانال 

 سازی کانال فیدینگفیدینگ، مدل گسسته و شبیه

کیب، روش های تردایورسیتی: انواع دایورسیتی: فضا، زمان، فرکانس و ...، شرایط الزم برای تحقق دایورسیتی و روش

 (EG)، روش ترکیب بهره یکسان (MRC)ترکیب انتخابی، روش ترکیب حداکثر نسبت 

ای، مسئله تداخل در ساختار بندی خوشههای سلولی: اصول طراحی سلولی، روش تکرار فرکانس و گروهطراحی سیستم

 های ترافیکیدلهای سلولی، ترافیک سنجی و مهای مقابله با آن، کنترل توان در سیستمسلولی و روش

های دیجیتالی و مدل فضای سیگنال، های دسترسی چندگانه: مشخصات مدوالسیونهای دیجیتال و سیستممدوالسیون

های دسترسی چندگانه ، تکنیک(FSK, MSK, GMSK)، مدوالسیون فرکانس (PSK, QAM)فاز -مدوالسیون دامنه
(FDMA, TDMA, CDMA, SDMA)  

 ۲، آشنایی با نسل ۳سیر تحول مخابرات سلولی تا نسل  مخابرات سیار: مروری بر ۴و  ۳، ۲، ۱نسل  هایمروری بر فناوری

های ، مروری بر مشخصات شبکهGSMهای ارتباطی شبکه ، پروتوکلGSM، شرح اجزاء شبکه (GSM)مخابرات سیار 

GPRS-EDGEهای ، مروری بر فناوریWiMAX  وHSPA و  ۳، آشنایی با نسلLTE 
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