
 

 

 MATLABافسار با ورم 1تمریه مخابرات  

 صورت حضوری و مهلت تحویل تا قبل از شروع جلسه امتحان پایان ترمارائه پروشه به 

  

)سا با پاسخ ضشبه (multipath)کانال مخابشاتی داسای اثش چنذ مسیشی  )ch t .شاذ  تلییاو ش شا یه   بشای سااد   دس نظش بگیشیذ-

]شذ  کانال یعنیساصی، معموالً با پاسخ ضشبه گسسته ]ch n کنیم. باشذ، کاس میصوست صیش میکه سابطه آ  به 

[ ] [ ] 0.67 [ 1] 0.49 [ 2] 0.36 [ 3]ch n n n n n          
)پاسخ فشکانسی کانال، (1 )j

cH e  2سا بذست آشسیذ ش سپس| ( ) |j

cH e  افضاس دس بااص  سا با نشم[ , ]       سسام کنیاذ. باشای

 نقطه دس نظش بگیشیذ. 256سسم، دس باص  موسد نظش 

]شذ  کانال،پاسخ فشکانسی گسسته (2 ],    0,1,..., 1c k kH N  256سا به اصایN   افاضاس بذسات آشسیاذ. ساپس    با ناشم
2| [ ] |cH k افضاس سسم کنیذ.سا با نشم 

 شجود داسد؟ توضیح دهیذ. 2ش  1چه ش اهت یا تفاشتی بین پاسخ سوال  (3

-آل ن ود ، اص چه ابضاسی بشای به ود شضاعیت کاناال ش نضدیا    آل است؟ توضیح دهیذ. دس صوست ایذ آیا پاسخ کانال ایذ  (4

 کنیم؟آل استفاد  میکانال به حالت ایذ کشد  

 باشذ؟ چشا؟پاسخ فشکانسی کانال ش یه چه نوع فییتشی می (5

]پاسخ ضشبه کانال، zت ذیو (6 ]cH z .سا بذست آشسیذ 

]با استفاد  اص (7 ]cH zت ذیو ،z والیضس کانال،اک[ ]eqH z   سا بذست آشسیذ. سپس با ملاسا ه ت اذیوz  ،،معکاو[ ]eqh n  سا

]بنویسیذ. دقت شود که دس این حالت ]eqh n .عیی نیست 

]هایتعذاد جمیه (8 ]eqh n توانیذ جمالت کوچکتش اص ی  مقذاس مشخص سا صفش دس نظاش بگیشیاذ.   ملذشد نیست. بنابشاین می

]نقطه 12 ش 8، 6بشای این کاس دس سه مشحیه، تعذاد  ]eqh n .سا دس نظش بگیشیذ ش بقیه سا صفش فشض کنیذ 

 آشسیذ. بذستافضاس با نشم سه حالت ق وش کننذ  سا بشای ه ضشایب سیستم بشآینذ، حاصو اص کانال ش متعادل (9

افاضاس سسام   سه حالت ق و با نشمکننذ  سا بشای هش  سیستم بشآینذ، حاصو اص کانال ش متعادل )مجزشس انذاص ( پاسخ فشکانسی (11

 استفاد  کنیذ. fftیا  freqzتوانیذ اص دستوسهای میکاس  . بشای اینکنیذ

 گیشی کنیذ.نتیجه (11

 افضاس ض ط کشد  ش گوش دهیذ.ای دس نشمثانیه 10ی  فایو صوتی  (12

 اطالعات صوتی ض ط شذ  سا اص کانال ع وس داد  ش دشباس  گوش کنیذ. اطالعات صوتی جذیذ سا رخیش  کنیذ. (13

کننذ  ع وس دهیذ ش دشباس  به آ  گوش کنیذ. اطالعات صوتی جذیذ سا رخیش  اطالعات صوتی دسیافتی اص کانال سا اص متعادل (14

 کنیذ.

 گیشی کنیذ.یجهنت (15
کتر الرى
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