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ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KỲ HK I NH 15 - 16   
Môn: Kỹ thuật Audio & Video. 
Mã môn học: AUVI321563. 
Đề số/Mã đề: 01. Đề thi có 01 trang. 
Thời gian: 60 phút. 
Được phép sử dụng tài liệu. 

Câu 1: (2 điểm)  

Cho tín hiệu AM: xAM(t)  = 10[1 + cos(2p(10)3t)]cos(2p(10)6t) V cung cấp atenna có trở kháng 
Za = 50 + j50 .  

 Hệ số điều chế: m =1. 
 Công suất sóng mang: PC = V2/2Ra = 1 W. 
 Công suất tổng: PT =PC(1 + m2/2) = 1.5 W. 

Câu 2: (2 điểm)  
Cho tín hiệu FM: xFM(t) = 10cos[Ct + 5sin(1000pt) + 10sin(2000pt)] V, sóng mang 
C=2p.105 rad/s.  

 Độ lệch tần: ∆f = ∆/2p = ��� �
�[����(����p�)� �����(����p�)]

��
�/2p =12500 Hz. 

 Tỷ số độ lệch tần: D = ∆f/ fM = 12.5 
 Băng thông của tín hiệu xFM(t): fB = 2(D + 1) fM = 27000 Hz. 

Câu 3:  (2 điểm)  

Cho hệ thống tuyến tính bất biến (LTI), tín hiệu vào x(n) = δ(n - 1) + 2δ(n - 3) + 4δ(n - 5) và 
đáp ứng xung h(n) = 4δ(n) + 2δ(n - 1) + δ(n - 2).  

 Tín hiệu ngõ ra:  
y(n) = 4y(n - 1) + 2y(n - 2) + 9y(n - 3) + 4y(n - 4) + 18y(n - 5) + 8y(n - 6) + 4y(n - 7). 

Câu 4: (2 điểm)  

Cho công thức sai phân I/O như sau: y(n) = 0.81y(n - 2) + 2x(n).  

 Đáp ứng xung của hệ thống LTI: h(n) = (0.9)nu(n) + (-0.9)nu(n). 

Câu 5:  (2 điểm)  

Trình bày số hóa tín hiệu video thành phần: 

 Trình bày lấy mẫu (các tiêu chuẩn lấy mẫu), lượng tử hóa và mã hóa. 
 Trình bày xử lý đồng bộ quét (Từ tham chiếu thời gian). 
 Trình bày ghép dữ liệu ngõ ra (Vẽ sơ đồ).  
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