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Soru 1. Sayısal haberleşme sistemlerinin analog haberleşme sistemlerine göre üstünlüklerini maddeler 

halinde yazınız. (10 puan) 

Soru 2. Bir kablosuz haberleşme sistemi için tahsis edilen bant genişliği 20  olarak verilmektedir. 

a) Kablosuz sistemlerde işaret gürültü oranı  30 dB’nin üzerine çıkamayacağına göre, bu sistem ile 

bir saniyede iletilebilecek data miktarını hesaplayınız. (15 puan) 

b) Bu sistemin kanal kapasitesinin 15  olabilmesi için işaret gürültü oranı kaç dB olmalıdır? 

(15 puan) 

Soru 3. Zaman paylaşımlı çoklama sisteminin şemasını çizerek çalışmasını anlatınız. Çoklanacak bildiri 

işaretlerinin bant genişliklerinin farklı olması durumunda olası çoklama çözümlerini irdeleyiniz. (30 puan) 

Soru 4. Dengeli modülatör kullanılarak Tek Yan Bant modülasyonunun nasıl gerçekleştirilebileceğini şekil 
çizerek açıklayınız. Gerekli bağıntıları elde ediniz. (30 puan) 

BAŞARILAR. 
 

Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL 
CEVAPLAR 

Cevap 1. Sayısal haberleşme sistemlerinin üstünlükleri şöyle sıralanabilir: 

- Sayısal haberleşmenin uygulama alanları analog haberleşmeye göre büyük bir hızla artmaktadır. 

Sayısal TV yayıncılığını buna örnek olarak gösterebilriz. 

- Sayısal haberleşme sistemleri kanalın bozucu etkilerinden daha az etkilenir. 

- Sayısal devre elemanlarında meydana gelen gelişmeler, sayısal devre tasarımının kolaylığı ve sayısal 

işaret işleme yöntemleri ve işlemcilerinin kullanımı ile sayısal haberleşmeye ilgiyi arttırmaktadır. 

- Sayısal sistemlerde işaret yeniden üretildiği için, analog sistemlerde olduğu gibi, işaret 

kuvvetlendirilirken gürültünün de kuvvetlendirilmesi söz konusu değildir. 

- Sayısal sistemlerde şifreleme daha kolay olduğu için daha güvenli haberleşme mümkündür. 

Cevap 2. 20  olarak verilmektedir. 

a) Kanal kapasitesi log 1  ifadesi ile verilir. 30  olduğuna göre,  

10log   

30 10 log 10 / 1000 bulunur. 

2010 log 1 1000 199.35  olarak elde edilir. 

b) 15  olabilmesi için  kaç dB olmalıdır? 

log 1 log 1 2 1 2 1  

2 1 0.682  

10 log 0.682 1.66  olarak elde edilir. 
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Cevap 3. Darbe modülasyonlu sistemlerde, darbelerin süresi örnekleme periyoduna göre oldukça kısadır. İki 

darbe arasındaki süre boşuna tüketilmiş olmaktadır. Çünkü bu sürede hiçbir bilgi gönderilmemektedir. Bu 

boşa tüketilen zaman içerisinde başka bildiri işaretlerine ait örnekler iletilebilir. Değişik birçok işaretten 

alınan örnek değerlerinin birlikte gönderilmesini sağlayan bu yöntem Zaman Paylaşımlı Çoklama olarak 

adlandırılır. Farklı bildiri işaretlerine ait darbelerin birbirleri arasına yerleştirilme işlemi aşağıdaki şekilde 

görüldüğü gibi ya bir dönmeli anahtar, ya da bir komütatör ile gerçekleştirilir. Haberleşme sistemlerinde 

doğal olarak elektronik anahtarlama devreleri kullanılır. 

 

 

 

 

 

Zaman paylaşımlı çoklama sistemi 

Verici ve alıcıdaki anahtarlar birbirleriyle senkron çalışmak zorundadırlar. Anahtarlar tam bir dönme 

periyodunu T süresinde yaparlar. Bu yolla her işaretten T süresinde bir örnek alınmış olur. Alıcıda her bir 

işarete ait darbe dizisi bir AGS’den geçirilerek darbe genlik modülasyonlu işaret demodüle edilmiş olur. 

Çoklanacak olan bildiri işaretlerinin bant genişliklerinin farklı olması durumunda iki çözüm mevcuttur. 

- Örnekleme frekansının bant genişliği en yüksek olan bildiri işaretine göre seçilmesi: Bu durumda 

yavaş değişen işaretlerden gereksiz yere örnekler gönderileceğinden bant genişliğinin verimsiz 

kullanılması söz konusu olacaktır. Böyle bir işareti göndermek için gerekecek bant genişliği de çok 

büyük olacaktır. 

- Dar bantlı işaretlerin önce kendi aralarında çoklamaya tabi tutulması, elde edilen çoklanmış 

işaretlerin geniş bantlı işaretlerle çoklamaya tabi tutulması: Bu durumda yavaş değişen işaretlerden 

gereksiz yere örnekler gönderilmeyecek, sonuçta elde edilen çoklanmış işaretin iletilmesi için gerekli 

olan bant genişliği düşük olacaktır. 

Cevap 4. Aşağıdaki şekilde iki adet dengeli modülatör kullanılarak Tek Yan Bant (TYB) modülasyonlu 

işaretin elde edilmesi görülmektedir. Bildiri işaretinin dengeli modülatör yardımıyla taşıyıcısı bastırılmış 

genlik modülasyonuna (BTGM) tabi tutulması ve bildiri işaretinin Hilbert dönüşümünün, fazı 90o kaymış 

taşıyıcı ile BTGM’ye tabi tutulması sonucunda elde edilen işaretlerin toplamı TYB modülasyonlu işareti 

oluşturmaktadır. Yani, 
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Dengeli modülatör kullanılarak TYB modülasyonlu işaretin elde edilmesi 

 

Bu ifade çok kolaylıkla elde edilebilir. Birinci dengeli modülatör çıkışındaki işaret 

   

ve ikinci dengeli modülatör çıkışındaki işaret 

   

olacaktır. Sistemin çıkışındaki işaret ise bu iki modülatör çıkışındaki işaretlerin toplamı olacaktır. 

  

Bu eşitliğin sağındaki (+) işareti alt yan bandın alındığını, (-) işareti ise üst yan bandın alındığını 

göstermektedir. 
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