Problemă A+PSK
Se consideră o transmisie A+PSK pe un canal cu banda de frecvenţe de [200, 3800]Hz, cu
caracteristica atenuari vs. frecvenţă a(f) = -17 dB şi densitatea spectrală de putere a zgomotului de -50
dBm/kHz.
a) Dacă puterea medie emisă este de -6dBm, iar factorul de exces de bandă RC este α ≥ 0.2
determinaţi debitul binar maxim care se poate transmite a.î. pe ≤1·10-6. Se mai ştie că pe(10
dB)│2-PSK =1·10-6. Analizaţi mai multe variante. La ce valoare este limitată BER?
b) Desenaţi schema bloc a emiţătorului transmisiei de la a) specificând toţi parametrii blocurilor
componente şi indicaţi modalitatea de realizare a unei constelaţii invariante la rotaţii de k·90º a
purtătorului local.
c) Care trebuie să fie atenuarea filtrului trece-jos de la emisie pentru a face ca primul lob exterior
benzii utile, pentru semnalul de la a) să aibă un nivel mai mic de -42 dBm şi la ce frecvenţă
trebuie asigurată această atenuare?
d) Daţi schema bloc a receptorului modulaţiei folosite la a) indicând parametrii blocurilor
componente
e) Dacă purtătorul local este sincronizat cu o rotaţie de 90º, în condiţiile de mai sus, care este
numărul maxim de erori de bit ce apar după demodularea primelor 100 de simboluri de la
începutul transmisiei?
f) Dacă se transmit fazorii (3,1) şi (1, 1), iar canalul inserează un salt de fază de +100º de grade
pe durata celui de al doilea fazor, care este numărul de biţi eronaţi la ieşirea receptorului?
g) Explicaţi apariţia rotaţiilor de k·90º la sincronizarea purtătorului local?
h) Care este distanţa minimă (în volţi) dintre doi fazori din constelaţia de la a), dacă impedanţa
caracteristică a canalului este Zc = 600 Ω?
i) Care este valoarea SNR pentru care se poate sigura acelaşi debit binar ca la a) cu aceeaşi limită
a pe dacă se foloseşte modulaţia DPSK?
j) Indicaţi o modalitate posibilă de dublare a debitului binar pe canalul de la a) cu condiţia
păstrării limite a pe.
k) Care ar fi distanţa minimă dintre fazorii constelaţiei propuse la j)? Justificaţi prin calcul.
l) Ce modificări trebuie făcute în schema emiţătorului pentru a implementa această modificare?
m) Dar în schema receptorului?

