تاًك عَال شثكِ عيار ٍ تيغين

 .1هفاّين سيز را تعزيف كٌيذ:
فزكاًظ ()Frequency
طَل هَج ()Wavelength
داهٌِ هَج ()Amplitude
پٌْاي تاًذ ()Bandwidth
پٌْاي تاًذ هطلك
تفاٍت پٌْاي تاًذ هَثز ٍ پٌْاي تاًذ هطلك
طيف ()Spectrum
هَلفِ  DCدر عيگٌال
 .2هْوتزيي هَاًع اًتمال را ًام تثزيذ (عِ هَرد) ٍ تَضيح دّيذ
 .3اًَاع ًَيش را ًام تثزيذ ٍ تَضيح دّيذ.
 .4هحذٍدُ ٍ ًام طيف ّاي فزكاًغي (عكظ اعاليذ صفحِ  2اعاليذ عزي )2
 .5هذّاي اًتشار هَج ()ground Wave, Sky Wave, Line of Sight
 .6اهَاج سهيٌي ( )ground Waveچِ ٍيضگي دارًذ؟ چِ تاًذّايي اهَاج سهيٌي ّغتٌذ؟
 .7اهَاج  Ionosphericچِ ٍيضگي دارًذ؟ چِ تاًذّايي ّ Ionosphericغتٌذ؟
 .8اهَاج  )Line-of-Sight( LoSچِ ٍيضگي دارًذ؟ چِ تاًذّايي فزكاًغي ّ LoSغتٌذ؟
 .9تاًذ فزكاًغي  ISMچِ كارتزدي دارد؟ عِ هحذٍدُ فزكاًغي آًزا تياى كٌيذ.
 .11ارتثاط طَل هَج تا اًذاسُ آًتي چگًَِ اعت؟
 3 .11هحذٍدُ اًتشار عيگٌال (اًتمال ،تشخيص ،تذاخل)
 .12عيگٌال كذگذاري شذُ  NRZ, NRZ-I, Manchester, Differential Manchesterرا تزاي دادُ  11001010را
رعن كٌيذ.
 .13اگز در تغْين عاسي تِ رٍػ  ،CDMAچْار كارتز  A,B,C,Dتا ّChip Sequenceاي سيز داشتِ تاشين
در صَرتيكِ رٍي خط كذّاي سيز ٍجَد داشتِ تاشذ ،تيتي كِ ّزيك
اس كارتزّا دريافت هيكٌذ را تذعت آٍريذ (لغوت الف ٍ ب اسّن
هغتمل ّغتٌذ):
الف)-2 0 0 0 +2 +2 0 -2( :
ب)+1 +3 -1 -1 -3 -1 -1 -1( :

 .14پاراهتزّاي هحيطي تاثيزگذار تز هَج
هحَ شذگي ()Fading

هذل Free Path Loss
جذب ( )Absorptionيا Shadowing

اًعكاط ()Reflection
چٌذ هغيزي ()Multipath
پزاكٌذگي ()Scattering
شكغت ()Refraction
تفزق ()Diffraction
ًغثت عيگٌال تِ ًَيش ()SNR
 .15اًَاع ًَيش ٍ تعزيف ّزيك (گزهاييّ ،وشٌَايي ٍ )...
 .16هفَْم تغْين عاسي ( ٍ ) Multiplexingاًَاع آى ( .)SDM, FDM, TDM, CDM,
 .17هفَْم هذٍالعيَى چيغت؟ تَضيح هذٍالعيَى FSK, ASK, PSK (BPSk,QPSK), QAM

 .18تكٌَلَصي طيف گغتزدُ ( )Spread Spectrumيعٌي چِ؟ كارتزد يا هشايا؟ هعاية
 FHSS ٍ DSSS .19تَضيح دّيذ (هشيت ،عية ،كارتزد )
 .21هحاعثِ حذاكثز فاصلِ هجاس تيي آًتي فزعتٌذُ ٍ گيزًذُ در اًتشار LOS
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-- --------------------------------- .22عٌاصز پزٍتكل Station, BSS, AP, DS, IBSS :802.11
RTS, CTS, DIFS,PIFS, DIFS .23

 .24پزٍتكل ( CSMA/CAيا )MACA
 .25هشكل  Exposed Terminal ٍ Hidden Terminalچيغت؟ تِ چِ هٌجز هي شَد؟ راُ حل هماتلِ؟
 .26تاًذ فزكاًغي  ٍ )5G ٍ 2.4G( 802.11كاًالْاي آى
 .27تمغين تٌذي شثكِ تيغين ()Infrastructured ٍ Ad hoc
------------------------------------------- .28هفاّين هزتثط تا هذار ٍ هاَّارُ
 ،Inclination, elevation, footprint,كوزتٌذ Van-Alen

 .29اًَاع هاَّارُ تز اعاط هذار ٍ ٍيضگي ٍ كارتزد ّزيك (( )LEO, MEO,GEO, HEOحذٍد فاصلِ)
 Routing .31در هاَّارُ
 .31اًَاع  Handoverدر ارتثاط هاَّارُ اي.

---------------------------------- .32اجشاي اصلي عيغتن  )MS, BS, MSC,LR( GSMتِ ّوزاُ تَضيح
 .33سيزعيغتن ّاي  GSMتِ ّوزاُ تَضيح ٍ ٍظايف ّزيك ()RSS, NSS, OSS
ٍ .34ظيفِ يا كاركزد ّز يك اس اجشاي سيز در عيغتن  GSMچيغت ٍ ّزيك در كذام سيز عيغتن لزار هي گيزًذ؟
HLR, VLR, MSC, GMSC, BTS, BSC

 .35اجشاي سيز عيغتن  ،OSSرا ًاهثزدُ ٍ ٍظيفِ ّزيك را تياى كٌيذ ()AUC, EIR, OMC

