Întrebări şi probleme la Complemente A+PSK şi Parametrii canalelor radio
I. Complemente la modulaţia A+PSK
1. Care este avantajul utilizării constelaţiilor QAM pătrate neuniforme (f = 2 sau f = 4) faţă de
constelaţiile uniforme (f = 1) în ipoteza aceleiaşi puteri medii emise pe canale radio care includ
amplificatoare finale neliniare? Dar dezavantajul major al utilizării acestor constelaţii?
2. Se consideră o constelaţie 16 QAM neuniformă cu f = 2.
a) Dacă se impune ca ea să aibă aceeaşi putere medie ca şi constelaţia 16 QAM uniformă, determinaţi
raportul pe-unif/pe-neunif ştiind că pentru o constelaţie QAM pe = K ⋅
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b) Determinaţi valorile PAPR ale celor două constelaţii.
3. a) Comparaţi valorile PAPR ale constelaţiilor 16-QAM pătrate uniforme şi 16-QAM circulară de tipul
I.
b) Ce alt parametru influenţează în mod esenţial valoare pe? Calculaţi valorile acestui parametru pentru
cele două constelaţii.
4. Se consideră un demodulator QAM care utilizează transformata Hilbert a semnalului recepţionat pe
care s-au modulat coordonatele Ik şi Qk.
a) Explicaţi de ce este preferabilă această variantă, celei care utilizează filtrte TJ.
b) Dacă purtătorul local este recuperat cu un defazaj ωlt = ωct+θ(t), calculaţi valorile coordonatelor
demodulate.
5.
a) De ce nu poate fi folosită metoda “ridicării la pătrat” a semnalului modulat recepţionat pentru
extragerea informaţiei de sincronizare a purtătorului local?
b) Desenaţi schema bloc a recuperării purtătorului prin metoda “ridicării la puterea a patra”. Care este
dezavantajul acestei metode?
6. O transmisie QAM foloseşte metoda DDCR pentru recuperarea purtătorului la recepţie.
a) Explicaţi de ce apare rotaţia de +/- π.
b) Poate fi folosită această metodă pe canale cu valori scăzute al SNR ? Justificaţi.
7. Ce condiţie generală se impune metodelor de recuperare a tactului de simbol, dacă pentru recuperarea
purtătorului local se foloseşte metoda DDCR ? Justificare prin raţionament.
8. Se consideră recuperarea tactului de simbol cu metoda “energetică”.
a) Ştiind că energia se calculează folosind fe = 32·fs, este recomandabilă folosirea E(15) şi E(16), i =
0,...,31, pentru determinarea sensului de corecţie ? Argumentaţi
b) Dacă nu, indicaţi indexul eşantioanelor care ar trebui utilizate. Justificare prin raţionament.
9. Se consideră recuperarea tactului de simbol cu metoda “energetică”
a) Dacă ca pasul de fază să fie mai mic de 3º, determinaţi indecsurile eşantioanelor, E(n) şi E(m), în care
trebuie calculată energia pentru a efectua comparaţia de fază

Parametrii canalelor radio
1) Definiţi atenuarea de propagare în spaţiul liber.
2) Definiţi fadingul log-normal.
3) Definiţi timpul de coerenţă a unui canal. Relaţia aproximativă de calcul şi semnificaţia fizică.
4) Definiţi banda de coerenţa a unui canal. Relaţia aproximativă de calcul şi semnificaţia fizică.
5) Dacă se stie că un canal cu propagare multicale are dispersia întârzierilor egală cu σt= 7.11*10-4
determinaţi valoarea maximă posibilă a debitului binar dacă SNR ∈ [ 20;22] dB , BER=10-5 şi α=0.5.
6) Ce condiţii trebuie impuse unei modulaţii QAM cu α=0.5 pentru a se asigura un fading plat pe un
canal cu σt şi factor de corelaţie 0.9
7) Care sunt parametrii canalului radio care determină apariţia fadingului rapid variabil în cazul unei
transmisii cu lărgime de bandă Bs = f s (1 + α )
8) Determinaţi viteza maximă pentru un mobil, aastfel încât să se asigure un fading lent variabil în cazul
utilizării unei modulaţii QAM cu frecvenţa centrală fc şi banda Bs.
9) Care sunt limitele între care poate varia frecvenţa de simbol a unei transmisii QAM (filtrat cu exces de
bandă α, modulată pe fc) emis pe un canal cu σt, dacă receptorul mobil se deplasează cu viteza v, pentru a
asigura un fading plat lent variabil.
10)Care sunt efectele nedorite a utilizarii amplificatoarelor neliniare de radiofrecvenţă în cazul
transmisiilor cu modulaţii de amplitudine. Dar în cazul modulaţiilor de fază?
Notă: “<<” se aproximează cu 1/10, iar „>>”se aproximează cu 10*.

