
 

 

  

 دانشگاه بين المللي امام خميني

  2مخابرات سري اول تمرين هاي كامپيوتري درس 

  16/1/92: موعد تحويل

در هريك از تمرين هاي زير،  نتايج شبيه سازي و برنامه مورد استفاده را به همراه توضيح مختصري در  :تذكر

ان است به آدرس نام آن شماره دانشجويتايل فشرده شده كه و سوال هاي مطرح شده در قالب يك فمورد نتايج 

  .ماييدعنوان شده ارسال ن

با احتمال هاي به  fو  a ،b ،c ،dيك منبع گسسته زمان بدون حافظه در نظر مي گيريم كه سمبل هاي خروجي آن  -تمرين اول

  :سمبل را در نظر مي گيريم 10000يك دنباله خروجي از منبع فوق شامل . مي باشند 25/0و  15/0، 1/0، 3/0، 2/0ترتيب 

تابعي بنويسيد كه خروجي يك منبع بودن گسسته بدون حافظه دلخواه با اندازه الفباي داده شده را براي تعداد مشخصي از ) الف

  .سمبل ها توليد كند

هيستوگرام وقوع هريك از سمبل ها حالت در نظر بگيريد و 5با استفاده از تابع فوق خروجي منبع مطرح شده در باال را براي ) ب

  .رسم نماييد

كه تنها  10000براي هر يك از حاالت بند قبل خروجي هاي منبع فوق را بررسي كرده و احتمال وقوع دنباله هاي به طول ) ج

  .را بدست آوريد )cccc…c( cو  نيز )  a)aaaaa…a شامل سمبل

تعداد اين دنباله ها و نيز احتمال وقوع آنها را در هر يك از حاالت . محتمل ترين دنباله هاي خروجي، دنباله هاي نوعي هستند) د

  .بدست آوريد) ب(بند 

  .و نتايج خود را شرح دهيدمشاهدات . آنتروپي منبع فوق را محاسبه و نتابج خود را با بند قبل مقايسه نماييد) ه

كدينگ هافمن به عنوان يكي از كدينگ هاي مورد استفاده در كدگذاري  در اين تمرين هدف شبيه سازي و بررسي - دوم تمرين

  .منابع است



 

 

 دگذاريمال هاي وقوع هريك از سمبل ها، كو نيز احت بدون حافظه تابعي بنويسيد كه با گرفتن تعداد سمبل هاي الفباي منبع) الف

  . كدينگ هافمن توليد نمايد بر اساس منبع را

  .آوردن رشته باينري متناظر با منبع تمرين قبل استفاده نماييداز اين تابع براي بدست ) ب

  .مقايسه نماييد تمرين قبل )ه(و با نتيجه بند  نموده محاسبه با استفاده از برنامه نويسيطول متوسط را ) ج

تكرار  تايي با هم كد نماييم 3را به صورت  آنها ،جاي كد كردن تك تك سمبل هاب را براي حالتي كه )ج(و  )ب(بندهاي  ) د

  .كنيد

  .است PCMدر اين تمرين هدف بررسي كدگذاري شكل موج هاي آنالوگ مبتني بر روش  - مسوتمرين 

قرار داده و با استفاده از فايل ضميمه شده نتايج  MATLABرا در دايركتوري  "MyVoice"به نام  صوتيك فايل ) الف 

  . را بررسي و مشاهدات خود را در قالب شكل هاي موجود ارايه دهيد PCMاستفاده از روش 

  را انجام مي دهند؟ هر يك از بخش هاي فايل شبيه سازي چه عملي) ب

توان نويز نسبت توان سيگنال به با تغيير برنامه فوق و يا نوشتن يك برنامه جديد، برنامه اي بنويسيد كه در خروجي ) ج

محاسبه و نمايش  256و  128، 64تعدا سطوح كوتنيزاسيون  به ازاي استفاده شده، را براي فايل صوتي (SQNR) كوتنيزاسيون

   .دهد

  :تمرين هاي تحويلي نوشتاري

  56، 53، 52، 49، 46، 45فصل ششم مرجع درسي تمرين هاي شماره 

  

  

 با آرزوي تعطيالتي خوش براي شما                                                                                 


