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Soru 1. Aşağıdaki terimleri kısaca açıklayınız. 

 a) Modülasyon b) Bildiri işareti c) Taşıyıcı d) Modülatör e) Demodülatör 

Soru 2. Modülasyon yapmakla ulaşılmak istenilen amaçlar nelerdir? 

Soru 3. Fb(f) bildiri işaretinin çift yanlı spektrumunu, AGS(f) ise alçak geçiren süzgecin çift yanlı 
spektrumunu göstermektedir. Aşağıdaki blok şeması verilen sistemin çıkışındaki işaretin çift yanlı frekans 
spektrumunu elde ediniz. Elde ettiğiniz spektruma bakarak, bu sistemin ne olarak çalıştığını belirtiniz.  

Yrd.Doç.Dr. Birol SOYSAL 
CEVAPLAR 

Cevap 1. 
a) Modülasyon: Taşıyıcı işaretinin belli parametrelerinin bildiri işaretine bağlı olarak değiştirilmesi 

işlemidir. 
b) Bildiri işareti: Bir haberleşme sistemi üzerinden, bir noktadan başka bir noktaya iletilmek 

istenen işarettir. 
c) Taşıyıcı: Bildiri işareti tarafından modüle edilen yüksek frekanslı sinüzoidal veya darbe dizisi 

şeklindeki işarettir 
d) Modülatör: Modülasyon işlemini gerçekleştiren devredir. 
e) Demodülatör: Alıcıda demodülasyon işlemini gerçekleştiren devredir. 

 
Cevap 2. Modülasyon yapmakla ulaşılmak istenen amaçlar: 

a) Anten boyutlarını küçültmek, 
b) Girişimin engellenmesi, 
c) Tüm frekans bölgesinden yararlanmak, 
d) Çoğullama yapmak, 
e) İletim ortamına uymak, 
f) Verici ve alıcı yapımını kolaylaştırmak. 
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Cevap 3. Soruda genlik verilmediği için modülasyonlu işaretlerin spektrumu ölçekli çizilmemiştir. 
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Elde edilen son spektrum ile bildiri işaretinin spektrumu karşılaştırıldığında, bildiri işaretinin yüksek frekanslı bileşenlerinin alçak 
frekanslara, alçak frekanslı bileşenlerinin ise yüksek frekanslara kaydırılmış olduğu görülmektedir. Bu noktadan hareketle, sistemin bir 
şifreleme yaptığı söylenebilir. 


