
Podstawy Transmisji Cyfrowej

wszystkie polecenia po 10 punktów

1. Na  czym  polegają:  proces  próbkowania  i  kwantyzacji  sygnałów  audio?  Podaj  typowe
częstotliwości próbkowania dla sygnałów audio oraz przykładowe typy kwantyzatorów.

2.  Na  czym  polega  zjawisko  interferencji  międzysymbolowej  (międzyelementowej),  co  jest
powodem  jego  powstawania  oraz  w  jaki  sposób  możemy  wyeliminować  jego  wpływ  na
transmitowany sygnał?

3. Krótko opisz na czym polega generowanie sygnału w systemach wykorzystujących do transmisji
metodę DSSS i FHSS. W jaki sposób w tych systemach uzyskuje się poprawę jakości transmisji
kosztem poszerzonego pasma?

4. Mamy kanał radiowy o paśmie B kHz. Krótko opisz w jaki sposób możemy go wykorzystać do
przesłania sygnałów od N użytkowników jednocześnie.

5. Źrodło generuje dane z szybkością  40 kbit/s i przez pewien czas wysyła ten sam bajt: 10001100.
Policz potrzebną szerokość pasma kanału, jeżeli zastosujemy następujące kodery transmisyjne:
kodu unipolarnego NRZ, kodu bipolarnego RZ, kodu AMI, kodu bifazowego (Manchester).
Co, z punktu widzenia szerokości potrzebnego pasma kanału oraz kształtu obwiedni i charakteru
widma sygnału, zmieni dodanie w nadajniku układu skramblera? Odpowiedż uzasadnij.

6. Czym ograniczona jest  maksymalna przepustowość (pojemność)  kanału? Podaj  odpowiedni
wzór. Czy wzrasta ona do nieskończoności przy wzroście pasma do nieskończoności? Odpowiedź
uzasadnij.  Wyjaśnij,  dlaczego  parametr  ten  ma tak  kluczowe znaczenie  dla  każdego  systemu
transmisyjnego.

7. W systemie dysponujemy kanałem o szerokości 20 kHz. W nadajniku zastosowano modulator
16QAM.  Podaj:  efektywność  widmową  i  maksymalną  szybkość  transmisji  jaką  możemy
zaoferować użytkownikowi. Jak zmieni się ta szybkość po dodaniu przed modulator kodera FEC o
współczynniku R = 3/4?
Od czego zależy efektywność widmowa modulacji i czy można ją zwiększać bez ograniczeń?

8. W systemie ARQ zastosowano kod CRC-4 o wielomianie  generacyjnym g(x) =  x4+ x3 + x + 1.
Zdekoduj (jeżeli to możliwe) odebrany blok: 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1.
Od czego zależą możliwości korekcyjne i detekcyjne kodu blokowego (jaki parametr kodu o tym
decyduje)? Czy można stworzyć kod nadmiarowy potrafiący wykryć wszystkie możliwe błędy?

9. Na wejście kodera splotowego o parametrach: R = 1/2, L = 6, g1= 101011, g2= 111101 podano
ciąg danych 1 1 1 0. Znajdź zakodowany ciąg wyjściowy.
Co przedstawia wykres kratowy (jakie informacje można z niego odczytać)  i  do czego jest  on
wykorzystywany w systemach z kodowaniem splotowym?

10. Która para sygnałów: reprezentująca kod unipolarny z punktu a czy też kod bipolarny z punktu
b jest bardziej odporna na szum w kanale (w obu przypadkach sygnały s1(t) i s0(t) są nadawane z
tym samym prawdopodobieństwem P(0) = P(1) = 0.5)?
a) s1(t) = 1,  s0(t) = 0, 0 < t < T

b) s1(t) = 0.5,  s0(t) = - 0.5, 0 < t < T

Odpowiedź  uzasadnij  powołując  się  na  odpowiednie  wzory.  Czy  średnia  moc  nadajnika  jest
identyczna w obu przypadkach?
Podaj wartości progów decyzyjnych w odbiorniku optymalnym w układzie korelatora.


