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Soru 1. Şekil 1.a) ile spektrumları verilen mesaj işaretleri Şekil 1.b) ile verilen sistem ile bir kanal üzerinden 

iletilmek istenmektedir. 

a) A, B, C noktalarındaki işaretlerin çift yanlı spektrumlarını (w domeninde) çiziniz. (10 puan) 

b) Kanalın bant genişliği minimum ne kadar olmalıdır? (10 puan) 

c) Mesaj işaretlerini yeniden elde edebilecek alıcıyı blok olarak tasarlayınız. (10 puan) 

d) Bu sistemin fonksiyonel olarak nasıl bir sistem olduğunu açıklayınız. (10 puan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Şekil 1.a       Şekil 1.b 

Soru 2. 

a) -0.226325 ve 0.421225 analog değerlerini A kanununa göre sayısala çeviriniz. (10 puan) 

b) 00101001 ve 10111101 sayısal değerlerini A kanununa göre analoğa çeviriniz. (10 puan) 

 

Soru 3. Bir PCM sisteminde, güvenlik bandı da dahil olmak üzere, her biri frekans spektrumunda 4 kHz yer 

işgal eden 32 adet telefon işareti minimum örnekleme frekansı ile örneklenmekte, 256 farklı seviyeye 

kuantalanmakta, kodlanmakta ve zaman paylaşımlı çoklamaya (TDM) tabi tutulmaktadırlar. 

a) Çoklama sonunda elde edilen işaretin data hızını hesaplayınız. (20 puan) 

b) Çoklanmış işaretin, SNR = 36.123 dB olan kanaldan iletilebilmesi için kanalın bant genişliği B ne 

olmalıdır? (20 puan) 
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Cevap 1. 

a)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) C noktasındaki işaretin kanaldan iletilebilmesi için, kanalın bant genişliğinin en az işaretin bant 

genişliği kadar olması gerekir. Dolayısıyla 35000 5000 30000 /  olmalıdır. 

c) C noktasındaki işaretten mesaj işaretlerini elde edebilecek alıcı aşağıdaki şekilde verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Bu sistem, taşıyıcısı bastırılmış genlik modülasyonu yöntemi ile iki mesaj işaretinin aynı kanaldan 

iletilmesini sağlayan bir sistemdir. Yani, basit bir frekans paylaşımlı çoklayıcı (FDM) sistemidir. 

Cevap 2. 

a) x1 = -0.226325 analog değeri negatif olduğu için 1. bit 1 olacaktır. 

| |  olduğundan 2 numaralı bölgede (3. bölge) olacaktır. Dolayısıyla 1+010 olacaktır. 

0.226325 – 1/8 = 0.101325 

1/8 ile 1/4 arası 16 eşit alt bölgeye ayrılmıştır. Her birinin uzunluğu 

(1/4 – 1/8)/16 = 0.0078125 olacaktır. 
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0.101325 / 0.0078125 = 12.97 bulunur. Bu 12 numaralı alt bölgede (13. alt bölge) olduğunu 

göstermektedir. Dolayısıyla bu analog değerin sayısala çevrilmiş hali 1 01 0 1 1 0 0 olarak elde edilir. 

x2 = 0.421225 analog değeri pozitif olduğu için 1. bit 0 olacaktır. 

| |  olduğundan 1 numaralı bölgede (2. bölge) olacaktır. Dolayısıyla 0+001 olacaktır. 

0.421225 – 1/4 = 0.171225 

1/4 ile 1/2 arası 16 eşit alt bölgeye ayrılmıştır. Her birinin uzunluğu 

(1/2 – 1/4)/16 = 0.015625 olacaktır. 

0.171225 / 0.015625 = 10.96 bulunur. Bu 10 numaralı alt bölgede (11. alt bölge) olduğunu 

göstermektedir. Dolayısıyla bu analog değerin sayısala çevrilmiş hali 0 0 0 1 1 0 1 0 olarak elde edilir. 

b) 00101001 değeri; 1. bit 0 olduğu için pozitiftir, 

2-4 bitleri 010 olduğu için 2 numaralı (3. bölge) bölgededir, 

5-8 bitleri 1001 olduğu için 9 numaralı (10. alt bölge) alt bölgededir. 

Dolayısıyla bu sayısal değerin analog değer aralığı, 

10 0.203125  

9 0.1953125 olarak elde edilir. 

Benzer şekilde; 

10111101 değeri; 1. bit 1 olduğu için negatiftir, 

2-4 bitleri 011 olduğu için 3 numaralı (4. bölge) bölgededir, 

5-8 bitleri 1101 olduğu için 13 numaralı (14. alt bölge) alt bölgededir. 

Dolayısıyla bu sayısal değerin analog değer aralığı, 

13 0.11328125  

14 0.1171875 olarak elde edilir. 

Cevap 3. B = 4 kHz, M = 256, N = 32 olarak veriliyor. 

a) ö 2 2 4 10 8  ve log log 256 8  olacaktır. Dolayısıyla bir 

telefon işareti için data akısı , 

ö 8 8 10 64  olur. Çoklanmış işaretin data akısı ise, 

32 64 10 2048 2.048  olarak elde edilir. 

b) SNR = 36.123 dB ise işaret gürültü oranının oransal değeri, 

10 . 4095 olacaktır. Kanal kapasite teoremi gereğince, 

log 1 . . 170.67  olarak bulunur. 


