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  מכללה טכנולוגית חיל חימוש  

ברקוביץ יוסף : ערך   

  
  מסננים  , רעש מגברים, סוגי אפנון ' מערכות תקשורת א

   1  מספרתרגיל
  
  

  1שאלה 
  :משודר  באמצעות  אות  נושא                                             :אות  המידע

  
  .DSB -ו , SSBבשיטת  , AMבשיטת   :תדרים  של  האותות  כאשר  הם  משודרים הספקטרום  את רטט  ש . א
  נצילות  והספק, רוחב  הסרט:  מהבחינות  הבאות DSB -   וAM , SSBהשווה  בין  שיטות  שב וח  .ב

 
  
   2שאלה 

  

  : י המשוואה הבאה"עמיוצג   AMממשדר אות  המשודר  
  
 הנושאהספק  גל    ואתחשב  את  רוחב  הפס , רטט  את  צורת  האות  הנתוןש.  א

 .Ω1האנטנה  הינה נצילות  השידור  כאשר  התנגדות  חשב את   .ב
 
  

   3שאלה 

  

  .AM מתואר  ספקטרום  התדרים  של  אותיור  אב
    

  

                                                                                                         
                                                                                                     

 
 

                                                                                     
  :חשב  את

  מקדם  האיפנון  ואת  רוחב  הפס  של  האות   .א
 .ים וזמני המחזור  מתחשלחשובים ערכים   על השרטוט ציין.  רטט  את  האות  המאופנן  בתלות  בזמןש  .ב
 נצילות אות השידור   .ג
  

    4שאלה 

  

   1MHzגל  הנושא  ה ותדר   2KHzוא תדר המעטפת ה בו AM   בציור  מתואר  אות  מאופנן 
  

  .רטט  את  ספקטרום  התדרים  של  האות  המאופנןש  .א
  חשב  את נצילות   השידור  .ב

  xAM(t)רשום  את  משוואת  האות  המאופנן   .ג
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v5.2

3

v15

650

  
   5שאלה 

  

מתוארים  ספקטרום  המתח  של  האות  המאפנן 
)( fx

  וספקטרום  המתח  של  גל  הנושא 
)( fc

   איפנון  תנופה בגל .  
  

האות  המאופנןמשוואת רשום  את  . א
)(txAMבתלות  בזמן    .  

רטט  את  האות ש. ב
)(txAM , בתלות  בזמן  

  

  : חשב את Ω8א והאנטנה  העומס נתון  ש
 

  רוחב  הפס  של  האות  המאופנן .1
 הספק  הגל  הנושא .2

  נצילות  השידור .3

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  
  

  6שאלה 
  

   c(t) = 20 cos 2π*30*106 t.   m(t) = 5cos 2π5*103 t :  FM  נתון גל נושא ואות מאפנן
  
   Am , Ac , fc , fm , β , ∆f:  רשום את ערכם של המשתנים הבאים  .א
  .    אם המשתנים  שבשאלה FM - רשום את משוואת אפנון ה  .ב
 Kf = 5kHz/v .שרטט את ספקטרום התדרים המתקבל כתוצאה מהאפנון  .ג
  BW.חשב את רוחב הסרט    .ד

  
  

  7שאלה 
  

  FM    . XFM(t) = 50 cos (100*π*106 t + 2 sin( 4*π*103 t)אפנן  של מוצא הת נתון או
  .m(t) = 0.2 cos( 4*π*103 t (:  ונתון אות מידע

  
  .  Ac ,  Am ,  fc ,  fm ,  mf ,  ∆f :רשום את ערכם של הגדלים הבאים  .א
  .  ושרטט את פונקצית המעבר של אאפנן kfחשב את ערכו של     .ב
  . התדר הרגעירשום את משוואת  .ג
 .שרטט את הספקטרום קבע את ערכי התדר והעוצמה של הרכיבים ומדוד את רוחב הסרט  .ד
  

  8שאלה 
  

  על ידי אות מידע FMגל זה מאפננים בשיטת  .  V10ומשרעת של  ,  מגהרץ10נתון גל נושא בתדירות של  
   .Kω = 15π103 rad/v לאפנן מקדם אפנון .   V1ומשרעת  של 7.5kHz  מסוג סינוס טהור שתדירותו  

  ) .mf)  βחשב את מקדם האפנון  .  א
  רשום את משוואת אפנון התדר בעזרת הנתונים הקיימים.  ב
 .השתמש בכלל של  קרסון . חשב את רוחב הסרט .  ג
  .J4(β) עד   Jο(β)רשום את חמשת המקדמים הספקטרליים הראשונים .  ד
  .צמה של כל רכיבשרטט את הספקטרום ורשום את התדר והעו.  ה
  
  
  

)(kHzf

)( fx
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  9שאלה 

  
  :הסבר  בקצרה  את  תפקידי  המסננים  הבאים  ושרטט  את  עקומי  היענות  הכללי  האידיאלי  שלהם

  LPF –מסנן  מעביר  נמוכים  .1
 HPF –מסנן  מעביר  גבוהים  .2
 BPF –מסנן  מעביר  פס  .3
 BSF –מסנן  חוסם  פס  .4
  

  10שאלה 
  

    )האותות  מסוג  קוסינוס( fm = 200kHz   ,   Am = 1v  ,   Kf = 100kHz/v ,  fc =10MHz  :  נתון אות  מאפנן
  .רשום את משוואת האות המאפנן  )א
  .רשום את משוואת התדר הרגעי  )ב
  .(f∆)חשב את ערכה של סטיית התדר   )ג
  .חשב את התדר המרבי והתדר המזערי   )ד
  .00  הנח  כי  האות  מתחיל  בפאזה . t = 625nsecחשב את התדר עבור  הזמן    )ה
    .10.01MHz  - חשב את הזמן בו התדר שמאופנן שווה ל  )ו
  

  11שאלה 
  

  :  פעמים בשניה בין התדירויות100 משתנה    100MHz  עם גל נושא בתדר   FMאות מאופנן 
99.999MHz100.001   -   לMHz .  

  .  של אות המידע  fmמהי תדירות  .  א
   . f∆חשב את סטיית התדר  .  ב
  ).mf)  βם האפנון  חשב את גור.  ג
  

  12שאלה 
  
  :  רטט  ותכנן  גלאי  מעטפת  למקלט  המכוון  לתחנה  שספקטרום  המשדר  שלה  נראה  כךש.  א

                                                                                                                           
                             ( ) ( ) ( )tktktktX AM 2972cos3032cos3002cos2)( ⋅+⋅+⋅= πππ    

  
   רטט  את  התאור  בזמן  של  האות  המאופנן  ומתחתיו  את  התאור  בזמן  של  האות  ממוצא   ש.  ב

  .הגלאי     
  
  .   הסבר  את  הצורך  של  הדרגות  הבאות  FM ,במקלט  .   ג
   (AGC )בקרת  עוצמה  אוטומטית  .  1     

   (AFC)ר  אוטומטית   בקרת  תד. 2     
   )  (PRE-EMPHASISקדם  הבלט  .  3     
   )  (DE-EMPHASISפוג  הבלט  .  4     

  
  

   13  שאלה
  

  : נתונים  הבאיםהנתונה  מערכת  תקשורת בעלת  
  SNR in =18 dB יחס  אות  לרעש   Ps in = - 84dbm ,  הספק  אות בכניסה     

המתקבל  במוצא  המערכת  כשהכניסה  )  הפנימי(הרעש העצמי   G = 25dBהגבר  הספק  של  הערכת  
   Na =120 µW:  מקוצרת

  
    של  המערכתNFחשב  את  סיפרת  הרעש  
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   14שאלה 

  
הספק  האות  המגיע  .  המתואמים  זה  לזה, )ר"ת(נתונה  מערכת  הכוללת  אנטנה  ומגבר  לתדר  רדיו 

   .−dBm 94לאנטנה  הוא  

MHzBW:   רוחב  הפס -האנטנה  :נתוני  המערכת  CT:  טמפרטורת  הסביבה , =100 °= 10  

MHzBW :   רוחב  הפס -המגבר   dBG:  ההגבר, =5 dBNF: ספרת  הרעש , =30 3=  

  
  : חשב את

  .צא  האנטנה   ובכניסת  המגברבמו ) SNR( יחס  אות  לרעש  .  א

   למגברבכניסה , Watt-  וdBm- ב, )הספק  האות  והספק  הרעש ( ההספק  הכולל  .  ב

  .הספק  הרעש  ואת  יחס  האות  לרעש  במוצא  המגבר.  ג
  
  

    15  שאלה
  

   .MHz200 ברוחב  פס  למקלט ברת  האנטנה  מחו.  104dBm-  הספק  אות  המגיע  לאנטנה  הוא
  

−° פ  שבין"היה  יחס  אות  לרעש  לתחום  הטמי מה  .א C500   

  ?  מהו  ההספק  הכולל  המתפתח  באנטנה .ב
  
  

   16 שאלה 
  

  :נתונה  מערכת  תקשורת
  

                                                                                                              
             out                                                                                 in  

  
  
  
  ;חשב  את  סיפרת  הרעש  הכוללת  של  המערכת. א
  ?מהו  השינוי  ומהי  התוצאה ,  י  שינוי  מיקום  היחידות  ניתן  לשפר  את  סיפרת  הרעש  הכוללת"ע. ב

 
  

   17שאלה 
  

ספרת  הרעש   ;   AV=20dB    הגבר  המתח   : דרגת  ההגברה  במקלט  היא  בעלת  הנתונים  הבאים
NF=4dB;  בכניסת  הדרגה  נמדד  אות  כניסה  בעל  עוצמה  שלµV100  ורעש  בעוצמה  של µV10.  

  
  .ת  הגברה חשב  את  יחס  אות  לרעש  במוצא  של  דרג

  
  

   18שאלה 
  

  .PMן ו באפנ2rad  יוצר סטיית מופע בן  5Vהנח כי מתח של 
  חשב את קבוע האפנון  .א
    2Vחשב את סטיית המופע עבור   .ב
 PM –כתוב את משוואת אות ה   .ג
  
  

                      
  

 

Gp2 =15dB 
F2 =20dB 

Gp3 =28dB 
F3 =5dB 

Gp1 =40dB 
F1 =22dB 


