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 پیشنیاز درس

می باشد. شناسیدروس آمار و احتمال  و تجزیه و تحلیل سیستمها )سیگنال و سیستم( در دوره کارپیشنیاز این درس،   

 

 سرفصل درس

 مقدّمه 

 Introduction 

 آنالیز سیگنالهای تصادفی و معین 

 Deterministic and random signal analysis 

  روشهای مدوالسین رقمی 

 Digital modulation schemes 

  برای کانالهایی با نویز سفید گوسیگیرنده های بهینه 

 Optimum receivers for AWGN channels 

 مخابرات رقمی در کانالهای باند محدود 

 Digital communications through band-limited channels 

 )کانالهای محو کننده )فیدینگ 

 Fading channels: Characterization and signaling 
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 نحوه ارزیابی

نمره(، 10) % 50،  پایان ترم نمره( 6) % 30  ،نمره( 4) %20پروژه تحقیقاتی  به عالوه نمرات کالسی   میان ترم 

 

 پروژه تحقیقاتی

د انتخاب ه را که به آن عالقمند هستنیک موضوع دلخوا ،درسیاز مطالب تدریس شده یا مطالب فصول پایانی کتاب باید انشجویان د   

پیدا کرده و آن را مطالعه کنند. پروژه های در رابطه با موضوع مورد نظر  به بعد( 5201)چاپ  جدید می توانند یک مقاله کنند. سپس

 مک شبیهنوآوری بصورت تئوری یا به ک د شد. دانشجویانی که بتوانند یکندر کالس ارائه خواه ی ترمپایانهفته های تحقیقاتی در 

دریافت خواهند کرد. )حداکثر یک نمره( هند نمره مثبت بیشتریپروژه تحقیقاتی خود ارائه ددر سازی   
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