
 اصول سیستم های مخابراتی

 

یار گروه مهندسی مخابرات(دانش) هنگامه کشاورز مدرس:   

مدرس ساعات تعیین شده برای مشاوره در برنامه هفتگیساعات مشاوره :    

 

 سرفصل درس

  آشنایی با اجزای یک سیستم مخابرات آنالوگ 
 Elements of communication systems 

  مروری بر تجزیه و تحلیل سیگنالها 

 Signals and spectra 

 سیگنال، فیلترها، همبستگی و چگالی طیفیعوجاج اپاسخ سیستمهای خطی،   :انتقال و فیلتر کردن سیگنالها 

 Signal transmission and filtering:  Response of LTI systems, Signal distortion in transmission, Filters and 

Filtering, Correlation and spectral density 

  مدوالسیونCW مدوالیسون دامنه، دمدوالسیون و تبدیل فرکانسیمیان گذرسیگنالها و سیستمهای  :خطی ، 

 Linear CW modulation:  Bandpass signals and systems, Double-sideband amplitude 

modulation, Frequency conversion and demodulation 

  مدوالسیونCW غیر خطی : مدوالسین فرکانس و فاز، اعوجاج و پهنای باند انتقال 

 Exponential CW modulation: Phase and frequency modulation, Transmission bandwidth and 

distortion  

  سیستمهای مخابراتی پیوسته : گیرنده های مدوالسیونCWسیستمهای ادغام ، 

 Analog communication systems: Receivers for CW modulation, Multiplexing systems 
 

 پایهانواع نویز، نویز در انتقال سیگنال باند پایه، نویز در انتقال پالس باند : سیستمهای ارتباطینویز در ، 

 Random signals and noise: Noise, Baseband signal transmission with noise, Baseband pulse 

transmission with noise  

 نویز در مدوالسیون  ون پیوسته: نویز میان گذر،ینویز در مدوالسCW خطی، نویز در مدوالسیون پالس پیوسته 

 Noise in analog modulation systems: Bandpass noise, Linear CW modulation with noise, Analog 

pulse modulation with noise 
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 نحوه ارزیابی

 04% (8 میان ترم )شفاهی و کتبی( به عالوه نمرات کالسی نمره( پایان ترم 12) %01 و نمره( 

 می شود. محسوب در نمره میان ترم یا پایان ترم نمره(  2) %11تا سقف کالسی  کوییزهای هنمر 

 .حل تمرینات تعیین شده  برای فهم بهتر درس و موفقیت در امتحانات توصیه می شود اما فاقد نمره می باشد  

 .حضور و غیاب دانشجویان نمره مثبت خواهد داشت 

  امتحانی، به صفحه درس در سایت برای مشاهده اطالعیه های کالس درس یا حل تمرین و دریافت نمونه سواالتVU  به

 آدرس زیر مراجعه کنید و در طول ترم نیز هر هفته این صفحه را چک نمایید:

vu.usb.ac.ir (Communication systems I) 

ID: student 

Password: password 

 


