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TSKS10 Teorifrågor
Vad innebär det att en signal är strikt bandbegränsad? Approximativt bandbegränsad?
En signal är strikt bandbegränsad om |X(f)| = 0 utanför ett intervall [−B,B]. En signal är approxima-
tivt bandbegränsad om |X(f)| ≈ 0 utanför ett intervall [−B,B]. I båda fallen ovan säges signalen bo i
frekvensbandet [−B,B].

Vad innebär det att en signal är strikt tidsbegränsad? Approximativt tidsbegränsad?
En signal är strikt tidsbegränsad om x(t) = 0 utanför ett intervall [−T/2, T/2]. En signal är approxima-
tivt tidsbegränsad om x(t) ≈ 0 utanför ett intervall [−T/2, T/2]. I båda fallen ovan säges signalen bo i
tidsintervallet [−T/2, T/2].

Definiera energin av en signal.
Energin för en signal x(t) definieras enligt

Ex(t) =

∫ ∞
−∞

x(t)2dt =

∫ ∞
−∞
|X(f)|2df

där sista likheten kommer från Parsevals teorem.

Definiera Fouriertransformen X(f) av en tidskontinuerlig signal x(t), samt dess invers.
Fouriertransformen X(f) av en signal x(t) definieras enligt

X(f) =

∫ ∞
−∞

x(t)e−j2πftdt

och dess invers enligt

x(t) =

∫ ∞
−∞

X(f)ej2πftdf.

Definiera Fouriertransformen X[F ] av en tidsdiskret signal x[n], samt dess invers.
Fouriertransformen X[F ] av samplena x[n] = x(nTs) definieras enligt

X[F ] =

∞∑
n=−∞

x[n]e−j2πFn

och dess invers enligt

x[n] =

∫ 1
2

− 1
2

X[F ]ej2πFndF.

Ge två exempel på kvantitativa bandbreddsmått.
En andel η av den totala energin ska befinna sig inom bandbredden Bη,∫ Bη

−Bη |X(f)|2df∫∞
−∞ |X(f)|2df

= η

där Bη väljs så liten som möjligt.

Den minsta möjliga bandbredd Beff som uppfyller

|X(f)| ≥ max{|X(f)|}√
2

,∀|f | ≤ Beff .
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Om en signal x(t) trunkeras till ett ändligt intervall [−T/2, T/2], vad händer då med X(f)?
Förklara med hjälp av figurer.
Att trunkera en signal x(t) till x̂(t) innebär att x̂(t) = x(t)w(t) där w(t) definieras enligt

w(t) =

{
1,−T/2 ≤ t ≤ T/2,
0, för övrigt.

I frekvensdomänen motsvarar detta X̂(f) = X(f) ∗W (F ) = X(f) ∗ T sinc(Tf), det vill säga en faltning med
en sinc-funktion. Faltningen kommer att innebära en utsmetning av X(f) i frekvensdomänen med storleks-
ordning 1/T . Det vill säga, om X(f) är bandbegränsad till [−B,B] kommer X̂(f) att vara approximativt
bandbegränsad till [−1/T −B,B + 1/T ].

Formulera samplingsteoremet, och de en formel för rekonstruktion.
Om X(f) är strikt bandbegränsad till [−B,B] kan x(t) återskapas från dess sampel omm sampel tas med
frekvens fs > 2B.

Rekonstruktion kan ske med hjälp av pulsamplitudsmodellering (PAM)

x(t) =

∞∑
n=−∞

x[n]p(t− nTs)

där x[n] = x(nTs) och Ts = 1/fs är tiden mellan sampel. Ifall pulsfunktionen p(t) väljs till p(t) = sinc(t/Ts)
fås ideal konstruktion av x(t),

x(t) =

∞∑
n=−∞

x[t]sinc
(
t

Ts
− n

)
.

Vad är dimensionalitet? Vilken dimensionalitet har en signal som bor i [−T/2, T/2]x[−B,B] och
varför?
En signal som bor i [−T/2, T/2]x[−B,B] har dimensionalitet 2BT + 1 eftersom det krävs så många sampel i
tidsdomänen (med avstånd 1/(2B)) för att representera signalen. Alternativt att det krävs så många sampel
i frekvensdomänen (med avstånd 1/T ).

Vad är skillnaden mellan en lågpass- (basband) signal och en smalbandig (passband/bandpass)
signal?
En lågpassignal bor i frekvensbandet [−B,B], det vill säga att den befinner sig kring f = 0. En smalbandig
signal (bandpassignal) bor i frekvensbanden ±[B − fc, fc + B], det vill säga att den befinner sig kring en
bärfrekvens fc och symmetriskt kring −fc.

Hur fungerar direkt modulation (nedblandning)? Rita relevanta diagram.
Direkt modulation innebär att en smalbandig signal m(t) som befinner sig kring en bärfrekvens fc flyttas ner
i frekvensdomänen genom multiplikation av en cosinus (med amplitud 2).

Låt M(f) befinna sig kring fc med bandbredd B och för enkelhets skull vara en rektangulär funktion (m(t)
en sinc-funktion),

M(f) =

{
1,−B − fc ≤ f ≤ fc +B

0, annars

och låt x(t) = LP{2 cos(2πfct)m(t)}

I frekvensdomänen motsvarar produkten med 2 cos(2πfct) en faltning med två diracer vid fc Hz respektive
−fc Hz. Amplituden 2 amplitudskalar faltningen och cancellerar den division med 2 som kommer från att
cos(t) = (ejt + e−jt)/2.

Faltningen med diracerna innebär attM(f) skiftas i frekvensdomänen med ±fc. De signaler som låg centrera-
de kring ±fc har nu summerats upp till en signal vid nollfrekvensen och två dummysignaler vid frekvenserna
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±2fc. Dummysignalerna filtreras bort med ett lågpassfilter med spärrfrekvens B Hz. x(t)s fouriertransform
ser därför ut enligt

X(f) =

{
1, |f | ≤ B
0, annars

och signalen har modulerats ned.

Beskriv hur I/Q modulering/demodulering fungerar och rita tillhörande blockdiagram. Inklu-
dera alla väsentliga komponenter.
I/Q-modulering handlar om att representera en signal x(t) i dess I- respektive Q-komponenter. Signalen
definieras som en funktion av xI(t) (I-komponenten) och xQ(t) (Q-komponenten) enligt

x(t) = xI(t) cos(2πfct)− xQ(t) sin(2πfct)

där respektive komponent definieras enligt

xI(t) = HLP
B/2

{
2x(t) cos(2πfct)

}
xQ(t) = −HLP

B/2

{
2x(t) sin(2πfct)

}
och där HLP

B/2 är ett lågpassfilter med skärfrekvens B/2. En fördel med I/Q-representationen är att den
bandbredd som I- och Q-komponenten kräver är B/2 att jämföra med den ursprungliga bandbredden B.

Definiera envelopp och fas för en smalbandig signal.
Enveloppen för en smalbandig signal definieras enligt

x̄(t) =
√
xI(t)2 + xQ(t)2

och fasen så att

xI(t) = x̄(t) cos(φx(t))

xQ(t) = x̄(t) sin(φx(t)).

Vad har en liten tidsfördröjning för effekt på I och Q komponenten för en smalbandig singal?
Beskriv eller härled relevanta samband.
Då x(t) kan formuleras som

x(t) = x̄(t) cos(2πfct+ φx(t))

ger en liten tidsförskjutning τ

x(t− τ) = x̄(t− τ) cos(2πfc(t− τ) + φx(t− τ)).

Både x̄(t) och φx(t) varierar i takt med 1/B medan cos(2πfct . . .) varierar i takt med 1/fc. Eftersom 1/fc �
1/B kan approximationerna

x̄(t− τ) ≈ x̄(t)

φx(t− τ) ≈ φx(t)

göras. Då fås

x(t− τ) ≈ x̄(t) cos(2πfc(t− τ) + φx(t))

= x̄(t) cos(2πfct+ φx(t)− 2πfcτ)

där tidsförskjutningen approximativt övergår till ett fasskifte om −2πfcτ .
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Vad är nyttan med I/Q-representationen och varför används den i praktiken?
Det krävs endast en cos- och sin-funktion för att kunna modulera och demodulera signalerna. Lågpassfiltret
ser även till att x(t)s bandbredd halveras och det räcker därmed att sampla I- och Q-komponenten parallellt
med fs > 2B/2 = B istället för fs > 2B.

Beskriv pulsamplitudsmodulering i tidsdomänen. Rita relevanta figurer.
Pulsamplitudsmodulering (PAM) innebär att en signal x(t) beskrivs med hjälp av dess sampel x[n] = x(nTs)
och en puls p(t)

x(t) =

∞∑
n=−∞

x[n]p(t− nTs).

Om pulsen väljs till p(t) = sinc(t/Ts), x(t) är BB till [−B,B] och samplas med fs > 2B fås ideal konstruktion
av signalen.

Beskriv pulsamplitudsmodulering i frekvensdomänen. Rita relevanta figurer.
I frekvensdomänen fås

X(f) = X[fTs]P (f)

det vill säga en skalning av X[F ] med Ts multiplicerat med transformen av pulståget p(t). Ifall p(t) är samma
sinc-funktion som ovan fås en rektangulärfunktion som endast tar med signalen centrerad kring f = 0.

Ge Poisson’s summationsformel och illustrera med en figur vad som händer i frekvensdomänen.
Poisson’s summationsformel ger ett förhållande mellan X(f) och X[F ] enligt

X[F ] =
1

Ts

∞∑
n=−∞

X

(
F − n
Ts

)
.

Det som händer i frekvensdomänen är att X(f) skalas med en faktor 1/Ts för att sedan repeteras med period
1. Ifall X(f) har innehåll utanför B och samplas med Nyquistfrekvensen uppstår vikning.

Vad är vikning? När uppstår vikning och hur kan det undvikas? Förklara med hjälp av figurer.
Vikning uppstår när en signal inte är strikt bandbegränsad till [−B,B] men ändå samplas med fs > 2B. Det
som sker i frekvensdomänen är att de periodiska signalerna överlappar och ideal rekonstruktion inte längre
blir möjligt. Vikning undviks genom att lågpassfiltrera signalen till området [−B,B] för att sedan samplas.

Hur snabbt måste man sampla för att undvika vikning och varför?
För en signal som är bandbegränsad till [−B,B] räcker det att sampla signalen med sampelfrekvensen fs >
2B. Eftersom signalens fouriertransform är periodisk med period fs kommer delarna inte att överlappa och
vikning undviks

Beskriv vad ideal rekonstruktion är.
Ideal rekonstruktion uppstår då en signal är strikt bandbegränsad till [−B,B] och samplas med fs > 2B för
att därefter rekonstrueras med pulsamplitudsmodulering där p(t) = sinc(t/Ts). x(t) rekonstrueras då som

x(t) =

∞∑
n=−∞

x[n]sinc
(
t

Ts
− n

)
.

Rita en enkel modell för digital signalbehandling av analoga signaler. Inkludera alla väsentliga
komponenter.
Låt x(t) vara insignalen. Först passerar x(t) genom ett filter h(t) för att bli y(t). Därefter samplas y(t) med
sampelfrekvensen fs till y[n]. y[n] passerar genom filtret g[n] för att bli q[n] som sedan pulsamplitudsmodu-
leras till z(t) med symbolintervall Ts.

h(t) är ett förfilter som lågpassfiltrerar signalen till [−B,B] så att samplingen kan ske utan vikning. g[n] är
det filter som hanterar signalen.
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Rita en enkel modell för en kommunikationslänk där pulsamplitudsmodulering används. Inklu-
dera alla väsentliga komponenter.
Låt x[n] vara insignalen. Först pulsamplitudsmoduleras signalen med pulsen p(t) och symbolintervall Ts till
x(t). x(t) passerar genom ett filter h(t) och därefter ett filter γ(t) för att sedan samplas med fs = 1/Ts.

h(t) representerar kanalens förändring av signalen. Filtret γ(t) hanterar det brus som kanalen tillför signalen.

Formulera Nyquist-kriteriet för amplitudmodulering, i tidsdomänen.
Nyquist-kriteriet för amplitudmodulering i tidsdomänen är att z[n] endast ska bero på x[n] och inte x[m],
m 6= n. Låt r[n] vara den effektiva pulsformen

r[n] = (h ? γ ? p)[n]

då ges kriteriet av att

r[n] =

{
A,n = 0

0, n 6= 0

där A är en nollskild konstant.

Formulera Nyquist-kriteriet för amplitudsmodulering, i frekvensdomänen.
Enligt Poisson’s summationformel fås

R[F ] =
1

Ts

∞∑
n=−∞

R

(
F − n
Ts

)
och kravet

r[n] =

{
A,n = 0

0, n 6= 0

övergår till att
∞∑

n=−∞
R

(
F − n
Ts

)
= ATs

där det viktiga är att högerledet är konstant. Med andra ord ska R(f) repeteras med period fs och summera
upp till en konstant. Det uppstår nu tre fall gällande symboltakten Rs = 1/Ts.

1. Rs > 2B, eftersom det uppstår ett glapp mellan signalerna i frekvensdomänen är det omöjligt att
summan kan övergå till en konstant. I detta fal uppfylls inte kriteriet.

2. Rs = 2B, här kan summan övergå till en konstant om och bara om X(f) är konstant i hela inter-
vallet, det vill säga en rektangulärfunktion. Men detta innebär att x(t) är en sinc-funktion, vilket är
svårimplementerat och icke-kausal.

3. Rs < 2B, i detta fall finns det många X(f) som uppfyller kravet att summera till en konstant. Eftersom
X(f) överlappar behöver den inte vara rektangulär i intervallet.

Resultatet är att symboltakterna Rs ≤ 2B är möjliga.

Definiera DFTn och dess invers IDFTn.
Diskreta fouriertransformen X[k/(N + 1)] definieras enligt

X

[
k

N + 1

]
=

N/2∑
n=−N/2

x[n]e−j
2π
N+1kn

och dess invers enligt

x[n] =
1

N + 1

N/2∑
k=−N/2

X

[
k

N + 1

]
ej

2π
N+1kn.
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Beskriv hur en FFT kan användas för att skatta spektrum av en tidskontinuerlig signal.
Om x(t) är bandbegränsad till [−B,B] och samplas med fs > 2B fås

X[F ] =
1

Ts
X

(
F

Ts

)
för |F | ≤ 1

2

och om x[n] trunkeras till ett intervall n = −N/2, . . . , N/2 kommer spektrumen att breddas. Då fås

X

[
k

N + 1

]
≈ 1

Ts
X

(
k/(N + 1)

Ts

)
.

Vad innebär att en signal är slumpmässig?
Låt x(t) vara en deterministisk signal, då kan en slumpmässig signal y(t) skrivas som

y = x+ w

där w är slumpmässig.

Vad är en vit slumpmässig signal?
En vit slumpmässig signal är en slumpmässig signal där w kommer från ω(t) som har filtrerats och sedan
samplats. ω(t) definieras med hjälp av en variabel, spektraltätheten σ2. Vitt brus har egenskapen att E[w] = 0
för alla val av filter och sampel.

Om två sampel tas från ω(t) med filter h1(t) och h2(t) fås

E[w1w2] = σ2

∫ ∞
−∞

h1(τ)h2(τ)dτ.

För två stycken sampel som tas vid tidpunkterna t1 och t2 och observeras genom ett idealt lågpassfilter med
bandbredd B fås

E[w1w2] = 0

om |t1−t2| = n
2B . Det vill säga, om sampel tas med en heltalsmultipel av nyquistfrekvensen är de okorrelerade.

För alla andra sampel föreligger det en korrelation.

Vad är brus?
Brus är en slumpmässig term som kan tillkomma signaler. Vitt brus är ett specialfall av brus och definieras
enligt ovan. Andra slags brus som tillkommer är termiskt brus och kvantiseringsbrus.

Beskriv termist brus, var/när uppkommer det och varför?
Termiskt brus uppkommer från elektronernas slumpmässiga rörelse. För signaler under 1 THz modelleras
detta brus väl som vitt brus.

Beskriv kvantiseringsbrus, var/när uppkommer det och varför?
Kvantiseringsbrus kommer från avrundningen till en symbol. Bruset kommer från att värdet inte alltid sam-
manfaller med en symbol.

Vad innebär det att ett brus är Gaussiskt? Varför är detta ofta en bra och vanlig modell?
Gaussiskt brus innebär att det föreligger en normalfördelning bakom bruset. Detta är ofta en bra modell
eftersom bruset uppkommer som ett resultat av många små förändringar och den centrala gränsvärdessatsen
kan utnyttjas.

Definiera signal-till-brus-förhållande (SNR) i en signal. Vad är betydelsen av SNR?
SNR för en signal y(t) som definieras enligt (vid t = 0)

y =

∫ ∞
−∞

x(−τ)h(τ)dτ + w
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beräknas till

SNR =

(∫∞
−∞ x(−τ)h(τ)dτ

)2

σ2
∫∞
−∞ h(t)2dt

.

Enligt Cauchy-Schwarz olikhet gäller

SNR ≤
∫∞
−∞ x(t)2dt

σ2

där likhet gäller om h(t) = x(−t). Det valet av h(t) kallas för ett anpassat filter.

Beskriv en tumregel för SNR i en likformigt kvantiserad signal.
Ifall bruset w är likformigt fördelat fås

SNR = 22Q

och vidare
10log10(SNR) = 6Q.

Med andra ord, för varje binär siffra som läggs till ökar SNR med en faktor 6 dB (en faktor om 4).

Beskriv en enkel modell för tidsfördröjnings-skattningsproblemet.
Antag att x(t) är den skickade signalen och mottagaren uppfattar y(t) som är en tidsfördröjd och ampli-
tudskalad version av x(t) med additivt brus. Då uppfattas signalen

y(t) = α0x(t− τ0) + ω(t)

där ω(t) är vitt brus.

Beskriv hur en skattning av tidsfördröjningar med hjälp av korrelation fungerar.
För att skillnaden mellan signalerna y(t) och x(t) ska vara så liten som möjligt kan det euklidiska avståndet
däremellan minimeras. Det vill säga, minimera∫ ∞

−∞
(y(t)− αx(t− τ))

2
dt

där endast termen
−2α

∫ ∞
−∞

x(t− τ)y(t)dt

beror på τ och ska maximeras. Vi definierar

z(τ) =

∫ ∞
−∞

x(t− τ)y(t)dt

som korrelationen mellan x(t) och y(t). För att identifiera τ ska toppen i z(τ) identifieras. Vi har även att

z(τ) =

∫ ∞
−∞

x(t− τ) (x(t− τ0) + ω(t)) dt

=

∫ ∞
−∞

x(t− (τ − τ0))x(t)dt+

∫ ∞
−∞

x(t− τ)ω(t)dt

= rx(τ − τ0) + v(τ)

där rx(τ) är mångtydighetsfunktionen och v(τ) är brus. En bra mångtydighetsfunktion har en skarp spik.

Vad är en mångtydighetsfunktion? Hur är den definierad? Varför är den relevant för skattningar
av tidsfördröjningar?
Mångtydighetsfunktionen av x(t) definieras enligt

rx(τ) =

∫ ∞
−∞

x(t− τ)x(t)dt
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och är autokorrelationen av en signal. rx(t) är symmetrisk kring t = 0. Funktionen är relevant för tidsför-
dröjningar eftersom den dyker upp tidsförskjuten i korrelationen mellan insignal och utsignal.

Vilka egenskaper har en signal som är väl lämpad till skattningar av tidsfördröjningar, och
varför?
En signal som lämpar sig för skattningar har en tydlig spik kring τ = 0 i mångtydighetsfunktionen rx(τ).
Det ska inte finnas spöktoppar som dyker upp i z(τ).

Ge två exempel på signaler som typiskt används för att skatta tidsfördröjningar.
Vitt brus och en chirp-vågform.

Beskriv två tillämpningar av tidsfördröjnings-skattningar.
GPS och ekolod.

Vad är en spöktopp och varför uppkommer en sådan?
En spöktopp dyker upp ifall rx(τ) har innehåll utanför τ = 0 och syns som toppar i z(τ). Bruset som adderas
till signalen kan göra att en spöktopp har ett större värde jämfört med toppen vid τ0. Dessa spöktoppar
flyttas upp och placerar sig omkring τ i z(τ). Ifall en spöktopp identifieras som det τ0 som härstammar från
tidsförskjutningen fås en felaktig approximation.

Vad är relationen mellan nogrannhet i skattningar av tidsfördröjningar och bandbredden på
signalen som används? Varur kommer denna relation?
Ju smalare spiken hos rx(τ) är kring τ = 0 desto mer precist kan tidsförskjutningen i z(τ) identifieras.

Exempel: Låt rx(τ) vara en rektangulär funktion,

rx(τ) =

{
1, |τ | ≤ δ

2

0, annars

då ges Rx(f) av en sinc-funktion med bandbredd i storleksordningen 1/δ.

Vi har även att

Rx(f) = F{rx(t)}(f)

=
{
faltning

}
= |X(f)|2

det vill säga att om X(f) är bandbegränsad till [−B,B] så är även Rx(f) det. Om rx(τ) har en spik kring
τ = 0 med bredd δ innebär det att x(t) har sin energi utspridd i åtminstone frekvensintervallet [−1/δ, 1/δ].

Eftersom rx(τ) har en bandbredd i storleksordningen 1/δ räcker det att sampla z(τ) med fs > 2B = 2/δ.
Utan interpolation kan därför spiken i z(τ) identifieras med precision ±δ/2. Även brusets inverkan spelar roll
här.

Vad är en chirp-vågform? Vad har den för egenskaper?
En chirp-vågform x(t) definieras av

x(t) = cos (2π(f0 + εt)t) , 0 ≤ t ≤ T

där T är vågformens utbreddning, f0är initialfrekvensen och ε väljs efter användningsområde. En chirp-
vågform har spikig mångtydighetsfunktion och konstant envelopp.

Vad innebär det att en vågform har konstant envelopp? Är detta önskvärt eller inte, varför?
Att x̄(t) är konstant. Önskvärt, se exempel Chirp-vågformen. Signalförstärkare med låga krav på linjäritet
kan användas.

Vad är entropi?
Entropi beskriver hur mycket information som varje bit innehåller.
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Vad är en binär källa? Hur stor och hur liten entropi kan en binär källa ha och varför?
En binär källa genererar en 0a eller 1a med sannolikhet p respektive 1 − p. Den binära entropifunktionen
definieras enligt

H2(p) = −plog2(p)− (1− p)log2(1− p)

och speciellt

min
{
H2(p)

}
= 0 för p = 0 eller p = 1,

max
{
H2(p)

}
= 1 för p =

1

2
.

Den binära entropifunktionen har sitt min-värde vid p = 0 eller p = 1 eftersom en källa som endast spottar
ur sig 0or eller 1or inte ger någon information. Vid p = 1/2 innehåller varje bit fullt med information och det
går inte att gissa sig till nästa bit.

Vad har en binär källa med att singla slant?
En binär källa ger en 0a eller en 1a och kan därför jämföras med att singla en viktad krona med motsvarande
krona eller klave.

Om ett mynt med p = 0.1 kastas 100 gånger, vad kan vi förvänta oss att se?
Låt

P (x = 0) = p

P (x = 1) = 1− p

då ser vi troligtvis en sträng med 10 stycken 0or och 90 stycken 1or.

Vad är en typisk sträng?
En typisk sträng ser ut som man förväntar sig när man simulerar myntkast. För p = 0.1 är den enskilda
strängen med enbart 1or mest sannolikhet. Men det finns fler typiska strängar med 10 0or och 90 1or vilket
gör att en sådan sträng ser typisk ut.

Definiera och rita den binära entropifunktionen. Vad är den operativa betydelsen av denna
funktion?
Den binära entropifunktionen definieras enligt

H2(p) = −plog2(p)− (1− p)log2(1− p).

Betydelsen av funktionen är att den visar hur mycket information som varenda bit innehåller. Ifall en bit inte
innehåller någon information alls ger källan endast 0or eller 1or. Ifall en bit har maximalt med information
går det inte att säga något om nästa bit (p = 1/2).

Varför är entropi ett mått på komprimerbarhet?
Entropin visar hur mycket datan går att komprimera eftersom den visar hur mycket information varenda bit
innehåller. I en sträng visar entropin hur många bitar av information som finns. Ifall informationen inte är
maximal går det att komprimera datat för att utnyttja resten av informationsinnehållet.

Varför är entropin ett mått på informationsinnehåll?
Entorpin är ett mått på informationsinnehåll eftersom den bygger på Shannoninformation. Shannoninforma-
tion bygger i sin tur på hur mycket information en bit har.

Vad är entropin för en M-värd källa? Hur relaterar en sådan källa till ett tärningskast?
Den M-värda entropifunktionen definieras enligt

H(p) = −
M∑
m=1

pmlog2(pm)

9
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och har sitt maxvärde
max

{
H(p)

}
= log2(M) för p1 = . . . = pm =

1

M
.

En jämförelse med tärningskast kan göras eftersom symbolerna går att översätta till siffror. Tärningen måste
vara viktad för att simulera de olika sannolikheterna för symbolerna.

Beskriv hur skurlängdskodning fungerar. När förväntas en sådan kodning fungera bra?
Skurlängskodningen innebär att man översätter en sträng till sekvenser med hur många kopior av en symbol
som dyker upp i rad.

Exempel,

0000110011110←→ 4, 2, 2, 4, 1,

aaabbaaaccaaa←→ (a, 4), (b, 2), (a, 3), (c, 2), (a, 3).

Denna kodning fungerar bra om man vet att strängar ofta har långa sekvenser med samma symbol. Ett
exempel är inscanning av data till en fax (läser en rad i taget) där långa sekvenser med 0or syns när pappret
är vitt.

Beskriv hur Huffmankodning fungerar.
Huffmankodning fungerar om man vet symbolernas sannolikhet att dyka upp. Sortera då symbolerna i sti-
gande sannolikhetsordning, välj de två minst sannolika, koppla dessa samman och tilldela den nya symbolen
med summan av sannolikheterna. Bygg ett träd med symbolerna under algoritmens gång. När trädet är
klart, tilldela en 0a till vänster och 1a till höger. Nu har varje symbol fått en sträng, använd samma träd vid
avkodning.

Denna kod är prefix-free eftersom det inte krävs någon information om när en sträng börjar respektive slutar.

Vad kan man säga om relationen mellan längden på kororden i en Huffmankod och entropin
hos källan som ska komprimeras?
Låt Λ(x) vara medellängden av Huffmankodade symbolerna,

E [Λ(x)] =

M∑
m=1

pmΛm

där Λm är längden av kodord m.

Då fås
E [Λ(x)] ≥ H(x)

men en enskild strängs längd kan understiga H(x).

Vad är förlustfri komprimering? Ge ett exempel.
Förlustfri komprimering innebär att data komprimeras så att det kan återskapas felfritt Ett exempel är gzip.

Vad är ej förlustfri komprimering? Ge två exempel.
Ej förlustfri komprimering innebär att data komprimeras, men behöver nödvändigtvis inte återskapas felfritt.
Två exempel är JPEG och mp3.

Nämn två tillämpningar av källkodning?
Källkodning används inom bilder (JPEG) för att minska filstorleken och smeta ut närliggande, liknande
pixlar. Förlustfri komprimering som gzip används för att komprimera stora dokument när de ska skickas till
andra parter.

Formulera källkodningssatsen, för förlustfri komprimering och en M-värd källa.
Källkodningssatsen säger att för varje δ > 0 (felsannolikhet) och ε > 0 (felmarginal) så finns det ett värde N
så att sannolikheten att en sträng av längd N inte kan beskrivas med N (H(x) + ε) binära siffror är lägre än
δ.

10
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Med ord: Varenda alfabet går att beskriva med N (H(x) + ε) binära siffror om man tillåter att fel gör med
sannolikhet δ. Nackdel: N kan behöva blir stort för att understiga δ.

Vad innebär det att en datamängd innehåller redundans? Ge exempel på redundans i skriven
text på svenska.
Med redundans menas innehåll i en stäng som inte tillför information och kan plockas bort utan att misstolka
strängen. Hj jg htr Olle (Hej jag heter Olle).

Varför är det typiskt önskvärt att ta bort redundans med hjälp av datakompression?
Datakompression är önskvärt så att en sträng representeras på ett minimalt sätt. Kan man ta bort en binär
siffra men ändå behålla möjligheten till felfri avkodning sparar man in på det data som man måste skicka.

Varför är det typiskt önskvärt att tillsätta redundans med hjälp av kanalkodning?
Kanalkodning är önskvärt för att skydda datat mot de fel som kan uppstå vid överföringen. Man gör strängen
mer robust genom att införa kontroller på strängen (så att mottagaren sedan kan rätta till de fel som eventuellt
har uppstått).

Om ett meddelande (t.ex. text på svenska) redan innehåller redundans, varför är det då me-
ningsfullt att först ta bort denna redundans med hjälp av datakompression och sedan tillsätta
annan redundans med hjälp av kanalkodning?
Skillnaden mellan den redundans som tas bort och den som läggs till är att den förstnämnda inte tillför
någonting. Den redundans man lägger till gör strängen mer säker mot fel. Strängen innehåller fortfarande
samma information efter borttagandet av redundansen.

Vad är en binär kanal? Rita figur.
En binär kanal genererar en 0a eller 1a för att därefter skicka den över en kanal. Kanalen kan antingen
översätta binära siffran rätt (0a till 0a/1a till 1a) eller göra ett bitfel (0a till 1a/1a till 0a). Sannolikheten för
respektive fel benämns ε1 och ε2.

Vad är en binärsymmetrisk kanal? Rita figur. Vad har en sådan kanal för kapacitet?
En binärsymmetrisk kanal är ett specialfall av den binära kanalen. Här gäller det att ε = ε1 = ε2, det vill
säga att sannolikheten för respektive bitfel är lika stort.

Kapaciteten för en BSC (Binary Symmetric Channel) är C = 1−H2(ε).

Vad är en suddkanal? Rita figur. Vad har en sådan kanal för kapacitet?
En suddkanal genererar en 0a eller 1a för att därefter skicka biten över en kanal som antingen översätter
siffran rätt (0a till 0a/1a till 1a) eller gör ett bitfel och konverterar siffran till en erasure (0a till E/1a till E).

En suddkanal är en bra modell ifall data kan försvinna. Kapaciteten för en suddkanal är C = 1− p.

Vad är en kodbok (för kanalkodning)? Definiera dess takt och min-avstånd. Beskriv hur takten
relaterar till antal kodord och kodordens längd.
En kodbok är en samling av kodord.

En kod för en binärkanal mappar en av M stycken meddelande till en sträng X som består av N stycken
binära siffror (kallas ett kodord). Samlingen av alla M strängar {Xm} av längd N kallas en kodbok. Takten
för kodboken är

R =
log2(M)

N

och visar hur bitar som skickas per kanalanvändning (bpcu).

Min-avståndet definieras enligt
dmin = min

m,m̄
m 6=m̄

|Xm −Xm̄|

där |X − Y | är Hammingavståndet mellan X och Y och är lika med antal bitar där kodorden skiljer.

11
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Vad är en avkodare? Vad arbetar avkodaren efter för princip?
En avkodare mappar varje meddelande m till ett kodord. Kanalens utgång generar en sträng Y , då gör
avkodare en bästa gissning av det skickade meddelandet, m̂(Y ). Här är det eftertraktat att ha ett högt dmin
eftersom det innebär att symboler skiljer sig från varandra.

Vad är felsannolikhet?
Antag att det m:e meddelandet har skickats, felsannolikheten definieras då som sannolikheten att avkodaren
mappar detta meddelande fel. Vi har

P (error|m skickat) = P (m̂(Y ) 6= m|m = m)

och vidare medelfelet

P (error) = P (m̂(Y ) 6= m)

=

M∑
m=1

P (m̂(Y ) 6= m,m = m)

=

M∑
m=1

P (m̂(Y ) 6= m|m = m)P (m = m).

Om en kodbok har minavståndet d, hur många fel (antal felaktigt mottagna binära siffror) kan
denna rätta och varför?
Om en kodbok har minavståndet d kan det rätta

ne =

⌊
dmin − 1

2

⌋
antal binära siffror.

Vad är repetitionskodning? Vad är takten, minavståndet och hur bra är denna?
Repetitionskodning innebär att repetera varje binär siffra V gånger. Det vill säga att

0←→ 0 . . . 0︸ ︷︷ ︸
V stycken

1←→ 1 . . . 1︸ ︷︷ ︸
V stycken

där takten då ges av

R =
1

V

och minavståndet av
dmin = V.

Eftersom ett kodord består av en binär siffra fås M = 2 och N = V vilket bekräftar R = log2(M)/N = 1/V .
Minavståndet kommer från att kodorden enligt koden skiljer varje bit med V stycken binära siffror.

Felsannolikheten för koden är i storleksordningen

P (error) ∼ εdV/2e

för en binärsymmetrisk kanal.

För V � 1 gäller att

P (error) ≈
(

2
√
ε(1− ε)

)V
.

12
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Repetitionskodning är en enkel kod men är inte effektiv.

Vad är (7,4)-Hammingkod? Vad är takten, minavståndet och hur bra är denna?
(7,4)-Hammingkod är en kod som bygger på att ett kodord består av fyra databitar följt av tre stycken
paritetsbitar (därav namnet (7,4): 4 data, 7 totalt). Kodboken i det här fallet ser ut enligt

x1x2x3x4 x5x6x7

0 0 0 0 ? ? ?

0 0 0 1 ? ? ?

...
1 1 1 1 ? ? ?

där frågetecken ersätts med motsvarande teckenbit. Teckenbitarna {x5, x6, x7} väljs så att {x1, x2, x3, x5},
{x1, x2, x4, x6} och {x1, x3, x4, x7} innehåller ett jämna antal ettor.

För (7,4)-Hammingkod har vi M = 24 = 16 kodord med längd N = 7. Därför fås

R =
4

7

samt
dmin = 3

eftersom koden endast kan rätta ett fel (löses ur
⌊
dmin−1

2

⌋
= 1).

För en binärsymmterisk kanal gäller att

P (error) ∼ εddmin/2e

∼ ε2.

En jämförelse med repetitionskod: För att (7,4)-Hammingkod och repetitionskod ska ha samma storleksord-
ning för felsannolikhet väljer vi V = 3. Då fås

RRepetitionskod =
1

3
<

4

7
= R(7,4)-Hammingkod

det vill säga att takten för (7,4)-Hammingkod är bättre.

(7,4)-Hammingkod är en bättre kod jämfört med repetitionskod, men kan endast rätta en bit.

Vad är ömsesidig information?
Ömsesidig information benämns I(y;x) och visar skillnaden i information som finns i y mot informationen i
y när x är känd. Med andra ord, I(y;x) visar hur mycket vi lär oss om den slumpmässiga variabeln y genom
att observera den slumpmässiga variabeln x. Definitionen lyder

I(y;x) = H(y)−H(y|x) = H(x)−H(x|y) = H(x; y)

och är symmetrisk. Vi kan även tolka I(y;x) genom att

R = I(y;x) bpcu

det vill säga att de takter R som kanalen kan anta är lika med mängden av extra information som kanalens
utsignal y kan ge om kanalens insignal x.

Vad är kanalkapacitet?
En kanals kapacitet betecknas med C och är det maximala värdet I(y;x) kan anta, det vill säga

C = max
p

0≤p≤1

I(y;x) bpcu.
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C beror på felsannolikheterna ε och kan maximeras genom att välja p väl.

Formulera kanalkodningssatsen för en binär-symmetrisk kanal.
Kanalkodningssatsen säger att för en kanal med kapacitet C och ∀δ > 0 (felsannolikhet) och ∀δ > 0 (felmar-
ginal) så finns det ett värde N och en kodbok C med möjligheten att kommunicera med takten R = C − δ
och med en felsannolikhet P (error) ≤ γ. Längden av kodorden, N , kan bli stort.

Speciellt för en binärsymmetrisk kanal gäller att C = 1−H2(ε) och vi har en möjlig takt på R = 1−H2(ε)−δ.

Nämn någon klass av kanalkoder som används i praktiken och ungefär när den är utvecklad.

- Klassiska blockkoder

- Faltningskoder, 1955

- Turbokoder, 1990

- Low-density-parity-check code, 1960

Vad är en diskret minneslös kanal? Rita figur.
Den diskreta minneslösa kanalen är en utvidgning av den binära kanalen och mappar mellan alfabet med fler
ord än två. Insymbolen x kommer från ett alfabet X som består av K stycken symboler och utsymbolen y
kommer från ett alfabet Y som består av L symboler.

Låt k = 1, . . . ,K och l = 1, . . . , L då fås övergångssannolikheterna av P (y = l|x = k). Kanalens kapacitet
ges av

C = max
P (x=1),...,P (x=K)

I(y;x)

under kraven

K∑
k=1

P (x = k) = 1

P (x = K) ≥ 0, k = 1, . . . ,K.

Vad är en additivt-Gaussiskt-brus kanal? Rita figur.
En additivt-Gaussiskt-brus-kanal är en kanal där en insignal x adderas med gaussiskt brus w och genererar
en utsignal y. Med andra ord,

y = x+ w

där w ∼ N(0, σ2).

Kanalen har en kapacitet, om x ∼ N
(

0,
√
E
)
, på

C =
1

2
log2

(
1 +

E

σ2

)
där SNR fås av SNR = E/σ2.

Vad är en vågformskanal? Rita figur.
En vågformskanal är en kanal som tar in en signal x(t) och generar en brusig signal y(t). Kanalen förvränger
och tillsätter brus till insignalen. Vi antar att det brus som adderas, ω(t), är vitt brus. I sådana fall fås

y(t) = H{x(t)}+ ω(t)

och kanalen är av typen additive white Gaussian noise (AWGN).
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Vad är koherenstid för en vågformskanal?
Koherenstid för en vågformskanal är den längsta tid dåH kan ses som ett LTI-system. Koherenstiden benämns
med Tc.

Vad är koherensbandbredd för en vågformskanal? Under vilka förutsättningar är denna defini-
erad?
Koherensbandbredd för en vågformskanal är den största frekvens-sträcka som H(f)e−j2πfτ är någorlunda
konstant för något τ . τ kommer från en fördröjning

F {h(t− τ)} = H(f)e−j2πfτ .

τ introduceras eftersom under vissa fördröjningar kan |H(f)| vara någorlunda konstant, men H(f) behöver
nödvändigtvis inte vara det.

Koherensbandbredden benämns Bc och existerar ifall kanalen är LTI.

Vad är delay spread för en kanal? Under vilka förutsättningar är denna definierad? Hur rela-
terar delay spread till koherensbandbredden?
Delay spread för en kanal är den effektiva utbredningen av impulssvaret h(t) och benämns Td (enhet sekun-
der). Här spelar tidsförskjutningen τ ingen roll. Denna är definierad om kanalen är LTI.

Eftersom Bc är det frekvensintervall där H(f) är konstant fås förhållandet

Bc ∼
1

Td
.

Vad är ett koherensintervall?
Ett tid-frekvens-rum om Tc sekunder med bandbredd Bc Hz kallas ett koherensintervall. Om x(t) befinner sig
inom detta koherensintervall ser x(t) en frekvens-flat kanal och förvrängs endast genom en amplitudskalning.

Produkten 2BcTc visar hur stor dimensionalitet en kanal som passerar får ha.

Vad är en frekvens-flat kanal?
En frekvens-flat kanal fås ifall bandbredden på signalen B uppfyller B < Bc. Effekten av kanalen blir då en
skalning om H(0). Approximativt upplever signalen samma impulssvar som kanalen, h(t), lågpassfiltrerad
till [−B,B].

Vad är en frekvens-selektiv kanal?
En frekvens-selektiv kanal fås ifall bandbredden på signalen B uppfyller B > Bc. Här blir förvrängningen av
signalen mer komplex. Detta förenklas genom att dela in frekvensdomänen i B/Bc parallella frekvens-flata
kanaler.

Vad innebär arbetspunkten för en vågformskanal i det bandbredds-begränsade området?
För en frekvens-flat, LTI, vågformskanal definierar vi spektraleffektiviteten β enligt

β =
R

B
, bitar/s/Hz

och vid kapacitetgränsen fås β = C/B.

Betrakta en T sekunder lång signal och antag att 2BT � 1. Då kan insignalen x(t) beskrivas med hjälp av
2BT + 1 sampel (samplat vid Nyquistfrekvensen). De sampel som då fås kan skrivas som

y[n] = x[n] + w[n]

där {w[n]} är oberoende (kom ihåg att brus samplat med heltalsmultiplar om Nyquistfrekvensen är oberoende,
förutsatt att bruset är vitt) och har varians 2Bσ2. Nu uppstår en möjlighet att använda en additivt-Gaussiskt-
brus-kanal 2BT + 1 gånger.
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Vi antar nu att insignalen är slumpmässig med E
[
x2
]
och får då att kapaciteten för den enskilda kanalen är

1

2
log2

(
1 +

E

2Bσ2

)
.

Summan av kapaciteten för 2BT + 1 användningar blir då

C = (2BT + 1)
1

2

(
1 +

E

2Bσ2

)
≈ BT log2

(
1 +

E

2Bσ2

)
, bpcu

= Blog2

(
1 +

E

2Bσ2

)
, bitar/s.

En omskrivning ger Shannon-Hartleys formel

C = Blog2

(
1 +

P

BN0

)
och när kanalen arbetar på sin högsta kapacitet fås spektraleffektiviteten

β = log2

(
1 +

P

BN0

)
.

Två fall dyker nu upp när det gäller storleken på P och B.

P � BN0: Här befinner vi oss i den effekt-begränsade området eftersom en förändring av B ger större ökning
av kanalens kapacitet En Taylorutveckling av C ger att kapaciteten ökar linjärt med P . Det här området
relateras till β � 1.

P � BN0: Här befinner vi oss i det bandbredds-begränsade området eftersom en förändring av B ger en
större ökning av kanalens kapacitet. Nu ökar C logaritmiskt med ökande B och detta fall kopplas samman
med β � 1.

Vad innebär att arbetspunkten för en vågformskanal är i det effekt-begränsade området?
Se svar ovan.

Rita upp den fysikaliska modell för en kabel som används i SIC. Beskriv (mycket koncist) alla
väsentliga komponenter.
En kabel modelleras som N stycken seriekopplade RLC-kretsar per meter där varje RLC-krets består av fyra
typer av komponenter.

- Två seriekopplade resistanser, modellerar de försluter i resistans som en kabel har. Storlek: Rs/(2N) Ω.

- Två seriekopplade induktanser, modellerar induktansen i kabeln. När strömmen flyter genom kabeln
uppstår ett magnetfält. Storlek: Ls/(2N)H.

- En parallell resistans, modellerar isoleringsförlusterna i kabeln. Storlek: NRp Ω.

- En parallell kapacitans, modellerar kapacitiva kopplingen mellan de två kablarna. Beror på hur kablarna
separeras och isoleras. Storlek: Cp/N F.

Komponenterna är kopplade så att de seriella ligger i serie på respektiveledning och de parallella sitter
parallellt mellan ledningarna.

Vad är karakteristisk impedans hos en kabel? Vilka parametrar beror den på?
Vi börjar med att definiera
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- ux(t) som inspänning till kabeln (och dess frekvensfunktion Ux(f))

- uy(t) som spänningen över lasten (och dess frekvensfunktion Uy(f))

- z(t) som lasten kabeln utsätts för (och dess frekvensfunktion Z(f))

därutöver fås frekvenssvaret
H(f) =

Uy(f)

Ux(f)
.

Vi definierar även

a(f) = Rs + j2πfLs

b(f) =
1

Rp
+ j2πfCp

vilket i sin tur ger

H(f) =
2(

1−
√

a(f)
b(f)

1
Z(f)

)
e−
√
a(f)b(f)L +

(
1 +

√
a(f)
b(f)

1
Z(f)

)
e
√
a(f)b(f)L

där den karaktäristiska impedansen är

Zc(f) =

√
a(f)

b(f)
.

Vad innebär det att en kabel är inkopplad till en anpassad last?
Att en kabel är inkopplad till en anpassad last är ekvivalent med

Z(f) = Zc(f).

Detta ger möjlighet för en betydande förenkling av H(f) till

H(f) = e−
√
a(f)b(f)L.

Den impedans som ses av källan när kabeln är inkopplad till en anpassad last är

Ux(f)

Ix(f)
= Zc(f)

och är oberoende av kabelns längd, L. En konsekvens av detta är att en kabel, som är kopplad till en anpassad
last, är en anpassad last i sig.

Vidare, ifall a(f)/b(f) ∈ R ∀f fås
arg(a(f)) = arg(b(f))

vilket med

a(f) = Rs + j2πfLs

b(f) =
1

Rp
+ j2πfCp

ger

RsRp =
Ls
Cp

17
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och vidare

Zc(f) =

√
a(f)

b(f)
=
√
RsRp =

√
Ls
Cp

= Zc.

Det vill säga att Zc(f) är konstant för alla f .

Ifall a(f)/b(f) ∈ R ∀f gäller samt att kabeln är inkopplad till en anpassad last fås

H(f) = e
−
√
Rs
Rp
L
e−j
√
LsCp2πfL

där den första termen dämpar signalen och den andra tidsfördröjer. Kabeln agerar nu som en frekvens-flat
kanal.

Hur snabbt kan en signal propagera över en kabel?
Från frågan ovan fås

uy(t) = e
−
√
Rs
Rp
L
ux

(
t−
√
LsCpL

)
där 1/

√
LsCp tolkas som signalens hastighet (maximalt). Beskriv tre huvudsakliga fenomen som spelar

in när en radiosignal utbreder sig över en trådlös (markbunden radio) kanal.
Vi har tre huvudsakliga fenomen.

Sträckdämpning är det fenomen som uppstår på grund av den avtagande styrkan hos magnetfältet och energin.

Storskalig fädning är det fenomen som uppstår på grund av skuggor av stora objekt.

Småskalig fädning är det fenomen som uppstår på grund av att flera vågformer ankommer till mottagaren
och kombineras enligt superpositionsprincipen.

Vad är sträckdämpning? Varför uppkommer denna?
Sträckdämpning är den dämpning som uppstår som ett resultat av det avtagande magnetfältet kring sändaren.
Dämpningen uppkommer eftersom styrkan avtar med avståndet.

Mottagarens signal, y(t), skalas med √
K

(
r

r0

)−γ
, r ≥ r0

där r är avståndet mellan mottagaren och sändaren i meter, r0 är ett referensavstånd i meter, γ är dimen-
sionslös och kallas path loss exponent. K är en dimensionslös konstant.

I dB-skala fås skalningen av effekten enligt (signalenskalningen i kvadrat)

10log10(K)− 10γlog10

(
r

r0

)
det vill säga en linje i en log-log-plot.

I fri rymd är γ = 2.

Vad är storskalig fädning/skuggfädning? Varför uppkommer denna?
Storskalig fädning uppstår på grund av att mottagaren skuggas av stora objekt. Här skalas amplituden med√

10χ/10

där χ ∼ N(0, σ).

I dB-skala fås skalningen av effekten enligt (signalskalningen i kvadrat)

χ

18
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där enheten av χ är i dB (ofta 6− 8 dB).

Likt sträckdämpningen varierar inte det storskaliga fädningen speciellt mycket med frekvensen. Såvida inte
sändaren rör sig extremt fort kan sträckdämpningen och den storskaliga fädningen ses som multiplikativa
konstanter till h(t) eller H(f).

Vad är småskalig fädning? Varför uppkommer denna?
Småskalig fädning kommer från att vågformerna adderas ihop hos mottagaren. En matematisk modell bygger
på att mottagarens signal, y(t), ser M stycken signaler som respektive skalas med αi och tidsförskjuts med
τi. Då fås

y(t) =

M∑
i=1

αix(t− τi)

där M är väldigt stort i verkligheten. αi inkluderar de förluster som kommer från sträckdämpningen och den
storskaliga fädningen. Längden som signal i färdas uppfyller

τi =
ri
c

där c är ljusets hastighet.

M ändras då nya vågformer dyker upp. Detta sker via reflektioner, men här antar vi att M är konstant.

{αi} håller sig någorlunda konstant och är försumbar i förhållande till förändringar av τi.

{τi} ändras då mottagaren, sändaren eller de objekt som vågformer reflekterar mot, rör sig.

För fixerade {αi} och {τi} får ett LTI-system där

h(t) =

M∑
i=1

αiδ(t− τi)

med frekvenssvar

H(f) =

M∑
i=1

αie
−j2πfτi .

Låt x(t) = cos(2πft) då fås enligt sinus-in-sinus-ut-principen

y(t) = |H(f)| cos(2πft+ arg(H(f))).

Betrakta två-stråle-metoden (M = 2), då fås

|H(f)| =

∣∣∣∣∣∑
i=1

2αie
−j2πfτi

∣∣∣∣∣
=
√

2
√

1 + cos(2πf(τ1 − τ2))

där vi antar att α1 = α2 = 1. Avståndet mellan nollställena för funktionen ovan är

1

|τ1 − τ2|

och vi definierar vidare
Bc =

1

2|τ1 − τ2|
eller mer generellt (för M � 2)

Bc ∼
1

|τmax − τmin|
.
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Enligt förhållandet Td ∼ 1/Bc fås
Td ∼ |τmax − τmin|.

Relatera, kvantitativt, koherenstiden för en trådlös kanal till hastigheten hos en rörlig sändare
eller mottagare.
Då {τi} varierar kan det ses som att mottagaren förflyttar sig. Variationen av {αi} är fortfarande försumbar i
förhållande till variationen av {τi}. Vi betraktar systemet under ett kort ögonblick (såpass kort att en approx-
imation till ett LTI-system kan göras). Avståndet mellan två fädningsdippar ger då värdet på koherenstiden,
Tc.

Låt M = 2 (två-stråle-modellen) med α1 = α2 = 1 där de två signalerna inkommer med vinkel −θ respektive
θ till mottagaren.

Ifall mottagaren förflyttas d meter åt höger fås förhållandet mellan de nya tidsfördröjningarna och de gamla
tidsfördröjningarna enligt

τ ′1 − τ ′2 = τ1 − τ2
och |H(f)| förändras inte.

Ifall mottagaren förflyttas d meter uppåt fås förhållandena (τ ′′ är den nya tidsfördröjningen)

τ ′′1 − τ1 =
d

c
sin(θ)

τ ′′2 − τ2 = −d
c

sin(θ).

Avståndet mellan två nollställen fås då till
dc =

λc
2 sin(θ)

och ifall mottagaren rör sig med hastighet v fås koherenstiden (den tid som systemet är LTI)

Tc =
1

2

dc
v

=
1

sin(θ)

λ

4v
.

Relatera, kvantitativt, koherensbandbredden för en trådlös kanal till hur utbredningsmiljön
ser ut.
Se någon fråga upp.

Bc ∼
1

|τmax − τmin|
.

Vad är en fädnings-dipp? När och varför uppkommer en sådan?
En fädningsdipp uppkommer då tidsförskjutningarna förskjuter signalerna så att de adderas destruktivt.
|H(f)| går mot noll och signalen dämpas ut.

Vad är Rayleigh-fädning? Varför uppkommer denna och när (ge exempel) är den en relevant
modell?
Rayleigh-fädning uppkommer under en frekvensflat-kanal med fixerade {αi} och jämnt, slumpmässigt förde-
lade {τi}. Fädningen uppkommer då det inte finns någon rak väg mellan mottagaren och sändaren (isåfall
vore en av τi deterministisk). Exempel: I en storstad där masten kommunicerar med en mobil som skuggas
av många höga byggnader.

Vad är single sideband AM? Rita, i frekvensdomänen, vad som sker vid modulering.
Single sideband AM är en amplitudmodulering där endast den positiva frekvensaxeln flyttas upp till bärfre-
kvensen och endast den negativa frekvensaxeln flyttas ned till den negativa bärfrekvensen.
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Låt m(t) vara ett meddelande av typ lågpass med bandbredd B. Den signal x(t) som vi vill skicka över
kanalen bildas av

m(t) = x(t) cos(2πfct)

och får, som ett resultat av faltningen med diracer, en fouriertransform enligt

M(f) =
1

2
(X(f − fc) +X(f + fc)) .

Vi har nu flyttat upp det frekvensband som tidigare låg i [−B,B] till frekvensbanden ± [fc −B, fc +B].
Modulationen som ger X(f) kallas double sideband AM eftersom vi har dubbla sidband (både till vänster
och höger om fc på respektive sida).

För att erhålla ett single sideband AM är vi endast intresserade av det frekvensintervall vars belopp är större
än fc. Vi bildar

x̃(t) = HBP
±[fc,fc+B]

{
x(t)

}
vilket i frekvensdomänen ger

X̃(f) =

{
X(f), fc ≤ |f | ≤ fc +B,

0, annars,

och vi har ni endast kvar den ena halvan av frekvensintervallen. Denna modulering kallas single sideband
eftersom X̃(f) bor i ± [fc, fc +B].

Vad är double sideband AM? Rita, i frekvensdomänen, vad som sker vid modulering.
Se ovan.

Vad är analog frekvensmodulation? Beskriv hur det fungerar med ekvation.
Se ovan.

Vad har en digital kommunikationslänk för fördelar över en analog? Vad har den för nackdelar?
En digital kommunikationslänk har följande fördelar över en analog

- Kan använda både tids- och bandbreddsområden mer effektivt.

- Är mer robust mot störningar och brus.

- Utveckling av elektronik gör en digital kommunikationslänk både energisnål och billig.

och följande nackdelar

- Kan inte skapas med grundläggande komponenter (resistanser, kapacitanser och induktanser).

- Avancerad teknik.

Rita ett blockschema över en digital kommunikationslänk och beskriv (mycket koncist) vilken
roll de olika komponenterna har.
Vi har, i följande ordning,

Source coding (Källkodning) tar bort redundans genom att komprimera datat. Det finns två typer av kom-
pression, lossy och lossless. Lossy innebär att man tillåter fel vid avkodning av meddelandet. Med
lossless-kompression kan alltid meddelandet avkodas utan fel. Exempel på lossy:JPEG, exempel på
lossless:gzip.

Channel coding (Kanalkodning) lägger till redundans som skyddar datat mot brus och distortion. Redun-
dansen som adderas här skiljer sig från den som tas bort i källkodningen eftersom den nya redundansen
kan tolkas och har nytta vid avkodning.

Digital modulation modulerar de binära kodordena till en vågform. Varje sträng består av delsträngar som
sedan mappas till en symbol. Mängden av alla symbolerna kallas ett alfabet. Exempel, Grey-mapping
{00, 01, 10, 11} → {−3,−1, 1, 3}.
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Kanal

Demodulation mappar vågformen till en symbol.

Channel decoding (Kanalavkodning) utnyttjar redundansen för att avkoda symbolen.

Decompression tar bort den kompression som gjordes av källkodningen.

Vad är channel state information (CSI)? Hur kan en sändare få CSI? Hur kan en mottagare få
CSI? Vad kan sändaren ha för nytta av CSI? Vad kan mottagaren ha för nytta av CSI?
CSI är information som antingen mottagaren eller sändaren har om kanalen. En mottagare får information om
kanalen (CSI) genom att sändaren skickar en pilot-vågform som mottagaren känner till sen innan. Exempel,
om pilot-vågformen är en impuls får mottagaren information om impulssvaren. Mottagaren använder CSI för
att hjälpa till vid demodulationen.

Sändaren får information om kanalen genom att få återkoppling från mottagaren. Alternativt om kanalen är
ömsesidig kan sändaren direkt utnyttja den CSI som mottagaren har. Sändaren använder CSI för att anpassa
kanalen som ska skickas över kanalen, efter kanalens karakteristik.

Hur fungerar digital modulation? Vad är en symbol? Vad är linjär modulation? Vad är olinjär
modulation?
Se ett par frågor upp. En symbol är en beståndsdel av en sträng och kommer från ett alfabet.

Linjär modulation är ett sätt att mappa symbolerna till en signal, exempelvis PAM. Olinjär modulation är
ett annat sätt att mappa symbolerna till en signal, med hjälp av en olinjär metod. Exempel, fasmodulation.

Vad innebär tids- och frekvens-synkronisering? Varför behövs dessa funktioner och hur fungerar
de?
Tidssynkronisering handlar om att synkronisera mottagaren och sändarens klocka så att de har samma
referenstid. Detta är ett tidsfördröjningsproblem.

Frekvenssynkronisering handlar om att synkronisera frekvensen som mottagaren och sändaren (ofta en kri-
stall) har så att de oscillerar med samma frekvens. Detta löses genom att skicka en förbestämd sinus som
mottagaren jämför med den kända bärfrekvensen.
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