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Hazırlık Raporu 

1. Aşağıdaki dalgaların genlik spektrumlarını elle çiziniz.

a. 1 + sin(4𝜋𝜋𝜋𝜋)

Sinyalin önce euler açılımını, sonra buna bağlı olarak fouruer dönüşümünü alalım; 

1 + sin(2𝜋𝜋2𝜋𝜋) = 1 +
𝑒𝑒𝑗𝑗2𝜋𝜋2𝑡𝑡 − 𝑒𝑒−𝑗𝑗2𝜋𝜋2𝑡𝑡

2𝑗𝑗

𝛿𝛿(𝑓𝑓) +
1
2𝑗𝑗

[𝛿𝛿(𝑓𝑓 + 2) − 𝛿𝛿(𝑓𝑓 − 2)] 

Bu ifadenin genlik spektrumunun frekans ekseninde çizilmiş hali Şekil 1’de yer 

almaktadır. 

Şekil 1. Verilen ifadenin genlik spektrumu 
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b. 𝐴𝐴𝑐𝑐[1 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(4𝜋𝜋𝜋𝜋)]𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(80𝜋𝜋𝜋𝜋), burada 𝐴𝐴𝑐𝑐 pozitif sayıdır. 

 İfadeyi açarak yazalım; 

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(2𝜋𝜋40𝜋𝜋) + 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(2𝜋𝜋40𝜋𝜋)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(2𝜋𝜋2𝜋𝜋) 

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(2𝜋𝜋40𝜋𝜋) −
𝐴𝐴𝑐𝑐
2
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(2𝜋𝜋38𝜋𝜋) +

𝐴𝐴𝑐𝑐
2
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(2𝜋𝜋42𝜋𝜋) 

𝐴𝐴𝑐𝑐
2
�𝑒𝑒𝑗𝑗2𝜋𝜋40𝑡𝑡 + 𝑒𝑒−𝑗𝑗2𝜋𝜋40𝑡𝑡� −

𝐴𝐴𝑐𝑐
4𝑗𝑗
�𝑒𝑒𝑗𝑗2𝜋𝜋38𝑡𝑡 + 𝑒𝑒−𝑗𝑗2𝜋𝜋42𝑡𝑡� +

𝐴𝐴𝑐𝑐
4𝑗𝑗

(𝑒𝑒𝑗𝑗2𝜋𝜋42𝑡𝑡 + 𝑒𝑒−𝑗𝑗2𝜋𝜋38𝑡𝑡) 

𝐴𝐴𝑐𝑐
2

[𝛿𝛿(𝑓𝑓 + 40) + 𝛿𝛿(𝑓𝑓 − 40)] −
𝐴𝐴𝑐𝑐
4𝑗𝑗

[𝛿𝛿(𝑓𝑓 + 38) + 𝛿𝛿(𝑓𝑓 − 42)] +
𝐴𝐴𝑐𝑐
4𝑗𝑗

[𝛿𝛿(𝑓𝑓 + 42) + 𝛿𝛿(𝑓𝑓 − 38)] 

 Bu ifadenin genlik spektrumunun frekans ekseninde çizilmiş hali Şekil 2’de yer 

almaktadır. 

 

Şekil 2. Verilen ifadenin genlik spektrumu 
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2. Mesaj sinyali 𝑚𝑚(𝜋𝜋) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(4𝜋𝜋𝜋𝜋) olduğuna göre; 

a. |𝑀𝑀(𝑓𝑓)|’yi elinizle çizin. 

 Bildiri işareti 𝑚𝑚(𝜋𝜋) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(2𝜋𝜋2𝜋𝜋) olarak verilmiş, ifadenin foruer dönüşümünü alalım; 

𝑚𝑚(𝜋𝜋) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(2𝜋𝜋2𝜋𝜋) =
𝑒𝑒𝑗𝑗2𝜋𝜋2𝑡𝑡 − 𝑒𝑒−𝑗𝑗2𝜋𝜋2𝑡𝑡

2𝑗𝑗
 

𝑀𝑀(𝑓𝑓) =
1
2𝑗𝑗

[𝛿𝛿(𝑓𝑓 + 2) − 𝛿𝛿(𝑓𝑓 − 2)] 

 Bildiri işaretinin fouruer dönüşümü bu şekilde bulunur. Fakat 𝑀𝑀(𝑓𝑓) ifadesinin mutlak 

değerinin genlik spektrumu istenildiği için negatif genlikli değerler pozitif olur. 

Çizilen spektrum Şekil 3’te yer almaktadır. 

 

Şekil 3. Verilen ifadenin genlik spektrumu 

b. Bu mesaj, bir taşıyıcı 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(80𝜋𝜋𝜋𝜋) üzerinde DSB-AM modüle edilmişse, karşılık 

gelen geçişband modülasyonlu sinyali 𝑠𝑠𝑐𝑐(𝜋𝜋) 'yi bulun ve |𝑆𝑆𝑐𝑐(𝐹𝐹)|’yi elle çizin. 

 Müdülasyonlu işaretin modülasyon indisine bağlı genel ifadesinden yararlanarak 

verilen taşıyıcı işaretin ve bildiri işaretinin modülasyondan sonra oluşturacağı 

modülasyonlu işareti elde edelim; (𝐴𝐴0 = 1) 

𝑠𝑠𝑐𝑐(𝜋𝜋) = 𝐴𝐴0𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(2𝜋𝜋40𝜋𝜋) −
𝐴𝐴0
2
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(2𝜋𝜋38𝜋𝜋) +

𝐴𝐴0
2
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(2𝜋𝜋42𝜋𝜋) 

𝑆𝑆𝑐𝑐(𝑓𝑓) =
1
2

[𝛿𝛿(𝑓𝑓 + 40) + 𝛿𝛿(𝑓𝑓 − 40)] −
1
4𝑗𝑗

[𝛿𝛿(𝑓𝑓 + 38) − 𝛿𝛿(𝑓𝑓 − 38)] +
1
4𝑗𝑗

[𝛿𝛿(𝑓𝑓 + 42) − 𝛿𝛿(𝑓𝑓 − 42)] 
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 𝑆𝑆𝑐𝑐(𝑓𝑓) ifadesinin mutlak değerinin genlik spektrumunun çizilmesi isteniyor. Bu nedenle 

negatif genlikli ifadeler pozitif değer alırlar ve Şekil 4’teki spektrum elde edilir. 

 

Şekil 4. Verilen ifadenin genlik spektrumu 

c. Bir demodülatörün girişi olan alınan sinyal 𝑠𝑠𝑐𝑐(𝜋𝜋), aşağıdaki gibidir. 

 

 

Demodülasyondan sonra geçiş band alış sinyali temel banda dönüştürülür. Bu işlem 

basitçe: 
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LPF aşağıdaki özelliklere sahiptir: 

 

d. 𝑦𝑦(𝜋𝜋) 'yi bulun ve 𝑚𝑚(𝜋𝜋) ile karşılaştırın. Sinyali geri elde edebildiniz mi? 

Sonucunuzu yorumlayın. 
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