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سازی در زمانهای مخابرات طیف گسترده، تحلیل همآشنایی با مخابرات طیف گسترده، بررسی انواع سیستم

 های مختلفساز گیرنده به روشزمانطراحی همکننده،  سیستم طیف گسترده، بررسی خواص کدهای گسترده

 سر فصل:

 .AJهای مخابراتی با امنیت باال آشنایی با سیستمهای طیف گسترده و مزایای آن+ ای بر سیستممقدمه .1

& LPE. ( انواع نویز ارادی +Jammer) +( 3پارامترهای مهم ارزیابی سیستم طیف گسترده )جلسه 

بط حوزه نوشتن روا(+ BPSK-DS-S^2معرفی بلوکی فرستنده و گیرنده طیف گسترده دنباله مستقیم ) .2

 جلسه( 2زمان+ محاسبه طیف توان )

-MSK-DS( و  )BPSK-DS-S^2معرفی بلوکی فرستنده و گیرنده طیف گسترده دنباله مستقیم ) .3

S^2( نوشتن روابط حوزه زمان+ محاسبه طیف توان +)جلسه( 2 

روابط ریاضی بیانگر های باینری برای طیف گسترده+ روابط ریاضی برای طراحی یک سری+ سری .4

 جلسه( 2وجی یک شیفت رجیستر از روی سر بندی آن )خر

+ بررسی خواص (Maximal-Length Sequences = m-Seqهای با طول بیشینه )بررسی سری .5

m-Seq های مولد + چند جملهm-Seq  انواع مدارات تولید کننده +m-Seq  + طیف توان و

 (جلسه 3ها. ) m-Seqهمبستگی جزیی 

و مدارات مولد  GOLDهای مطلوب در مخابرات طیف گسترده+ آشنایی با سری بررسی خواص سری .6

 جلسه( 2معرفی اجمالی کدهای با مولد غیر خطی )آن+ 

(+ نوشتن روابط حوزه زمان+ FH-S^2معرفی بلوکی فرستنده و گیرنده طیف گسترده پرش فرکانسی ) .7

 جلسه( 2محاسبه طیف توان )

های مختلف یافتن فاز اولیه کد دریافتی+ تحلیل روش ه درگیرنده + معرفی روشسازی اولیزمانهم .8

 جلسه( 3های فوق )سازی روشزمانمحاسبه متوسط زمان همموازی+ -جستجوی سری، موازی و سری

 جلسه( 2سازی)زمانساز+ کاهش زمان متوسط همزمانافزایش دقت همسازی+ زمانهای همبهبود روش .9

سازی زمانهای خاص همهای کاهش آن+ روشطور کلی و روشسازی بهزمانزمان همبررسی متوسط  .10

 جلسه( 2های مخابراتی )زمانی در دیگر سیستمزمانی مخابرات طیف گسترده با هممقایسه هم



های مختلف گیری فاز کد دریافتی در انواع سیستمرههای طیف گسترده+ زمان ماندن در سیستمهم .11

رگیرنده کننده د فاز کد گستردههای کوهرنت و غیر کوهرنت رهگیری عرفی انواع روشطیف گسترده+ م

 جلسه( 2)

  Noncoherent Delay-Lock Tracking Loop     های رهگیریبررسی روش .12

 Tau-Dither Noncoherent Tracking Loop 

Double-Dither Noncoherent Tracking Loop + 

 جلسه( 3های رهگیری )اده روی عملکرد روشهای کاهش اثر مدوالسیون دروش

ها با تلفیق این سیستم+ Jammerدارای  های مختلف طیف گسترده در محیطبررسی عملکرد سیستم .13

 جلسه( 2های مخابرات طیف گسترده )+ محاسبه سیگنال به نویز در سیستمFECهای کدینگ روش

 2و ... ) CDMAو مخابرات سیار و  GPSهای مختلف همانند کاربردهای طیف گسترده در سیستم .14

 جلسه(

ارائه کاربردهای و مباحث روز حوزه مخابرات طیف گسترده به کمک ارائه مقاالت مجالت معتبر دو سال  .15

 اخیر با همکاری دانشجویان
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