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 :ششمفصل 

 های گسسته در زمانساختارهای سیستم

 

 

و خروجی آن، یک  های ورودیدارای تابع سیستم گویا، این ویژگی را دارد که دنباله LTIهر سیستم 

پاسخ ضربه است، و چون  zتبدیل  ،چون تابع سیستمکنند. ی تفاضلی خطی با ضرایب ثابت را برآورده میمعادله

ود که شتوان با توجه به تابع سیستم تعیین کرد، نتیجه میشده توسط ورودی و خروجی را میی تفاضلی ارضا معادله

گسسته  LTIهای خروجی سیستم-ی ورودیرابطه از ارزیهای همی تفاضلی، پاسخ ضربه، و تابع سیستم، بیانمعادله

ی اید بیان معادله، بگسسته در زمان  الافزار آنالوگ یا دیجیتسازی چنین سیستمی با سختبرای پیادهدر زمان هستند. 

ر این دبه الگوریتم یا ساختاری که در فناوری مورد نظر قابل ساخت باشد، تبدیل گردد.  ،تفاضلی یا تابع سیستم آن

توان با ساختاری متشکل از جمع، ضرب در عدد ثابت و تأخیر نمایش ها را میشود که این سیستمفصل مشاهده می

 داد. 

 : نمودار بلوکی معادالت تفاضلی با ضرایب ثابتنمایش 

ر باید مقادیی تفاضلی پیاده سازی نمود، گسسته در زمان را بر اساس معادله LTI که بتوان یک سیستمبه منظور آن

 :ند ازاعناصر اصلی برای این منظور عبارتلذا،  د.نهای میانی در دسترس باشو رشتهی ورودی و خروجی، خیر یافتهأت
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ر در ی اتصال این عناصنحوه ،هاو حافظه برای ذخیره کردن مقادیر قبلی ضرایب و دنباله کننده، ضرب کنندهجمع

خیر یک أ( نیز، تc(، ضرب دو دنباله، و شکل )b(، جمع دو دنباله، شکل )aشکل ) است. شکل زیر نمایش داده شده

 نامند. نیز می 1خیریأ( را ثبات تcعملگر شکل )دهد. واحدی دنباله را نمایش می

 

 :را در نظر بگیرید زیر ی تفاضلیمعادله :مثال

 

 ی تفاضلی، در زیر بیان شده است:تابع سیستم نظیر این معادله 

 

 ی مطلوب، در شکل زیر رسم شده است:نمودار بلوک

                                                           
1 Storage register 
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 نیز تعمیم داد: باالتری به شکل زیری ی تفاضلی فوق را به معادالت تفاضلی مرتبهتوان رابطهمیکه الزم به ذکر است 

 

 تابع سیستم متناظر با این معادله عبارت است از:

 

 توان به صورت زیر نیز باز نویسی نمود:ی تفاضلی را میمعادلهاکنون 

 

 :باشدی فوق مینمودار بلوکی شکل زیر، نمایش تصویری معادله
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ان ی تفاضلی زیر را نششود که این نمودار، دو معادلهمشاهده می، بر روی شکل فوق تربا انجام یک بررسی دقیق

 دهد:می

 

 

ر بازآرایی مناسبی ه های مختلفی بازآرایی نمود.به شکل که رفتار سیستم تغییر کند،بدون این تواننمودار بلوکی را می

را  وقمثالً، نمودار شکل فد. سازی همان سیستم به دست دهتواند یک الگوریتم محاسباتی متفاوت برای پیادهمی

ی دهد و دومی، محاسبهرا نشان می  𝑥[𝑛]از   𝑣[𝑛]ی ور کرد؛ سیستم اول محاسبهصتوان ترکیب متوالی دو سیستم تمی
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𝑦[𝑛]  از𝑣[𝑛]  با فرض سکون اولیه و نماید. را بیان میLTI  وان تمتوالی شده را می ترتیب دو سیستمها، بودن سیستم

عوض کرد و نمودار بلوکی زیر را به دست آورد. این درحالی است که رفتار کلی سیستم، عوض نخواهد گردید. 

𝑀سادگی، فرض  به منظوربرای این شکل،  = 𝑁  .واضح است که این فرض، یک فرض در نظر گرفته شده است

𝑀معقول است؛ چرا که به ازای  ≠ 𝑁 برخی ضرایب ،𝑎𝑘   یا𝑏𝑘 توان بر همین اساس یشوند و نمودار را مصفر می

 اصالح نمود.

 

 LTIبرای یک سیستم  2و فرم مستقیم  1معرفی فرم مستقیم 

  LTIسیستم  دهیم.را در قالب یک مثال ارایه می 2و فرم مستقیم  1به منظور تفهیم بهتر، معرفی فرم مستقیم 

 تابع سیستم زیر را در نظر بگیرید: با
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𝑏0واضح است که:   = 1, 𝑏1 = 2, 𝑎1 = 1.5, 𝑎2 = در شکل زیر رسم  1نمودار بلوکی فرم مستقیم . لذا، 0.9−

 شده است:

 

 دهد:را نمایش می 2شکل زیر نیز، تابع سیستم به فرم مستقیم 

 

، عالمتی خالف ضرایب متناظر تابع سیستم }ka{در ترسیم نمودارهای فوق، بایستی توجه نمایید که ضرایب فیدبک 

 ود. شنمودار بلوکی برای معادالت تفاضلی معرفی می به عنوان روش جانشیندر ادامه، نمودار عبور سیگنال، دارند. 
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 برای معادالت تفاضلی خطی با ضرایب ثابت 2نمایش نمودار عبور سیگنال 

ی تفاضلی با نمودار عبور سیگنال در واقع، همان نمایش نمودار بلوکی با چند تفاوت در نمایش معادله

م به ه ،هادار است که در گرههای جهتای از شاخهنمودار عبور سیگنال اساساً شبکهنمادهای مورد استفاده است. 

ن انش  kwان با وترا می wی ب به گرهشود. مقدار منتسپیوندند. به هر گره یک متغیر با مقدار گره نسبت داده میمی

ی شاخهدهیم. نشان می 𝑤𝑘[𝑛]متغیر گره را با ای در فیلترهای دیجیتال عموماً رشته هستند، داد؛ چون متغیرهای گره

(𝑗, 𝑘) ی ای است که از گرهشاخهj ی شروع، و به گرهk ن از شود وهمچنین، جهت آختم میj   بهk این جهت،  .است

 دهد:تمامی این قواعد را نشان میشکل زیر، شود. توسط پیکانی بر روی شاخه مشخص می

 

ای است که هیچ گره 3ی منبعگرهی خاص نیز باید تعریف شود. برای تکمیل نماد نمودار عبور سیگنال، دو گره

شود. این گره برای نمایش شاخه وارد میای است که تنها به آن )چاه( گره 4ی کشندهی ورودی ندارد. گرهشاخه

 دهد. ی ثابت را نشان میهای با بهرهی کشنده و شاخهی منبع، گرهشکل زیر، گرهرود. خروجی به کار می

 

                                                           
2 Signal flow graph 
3 Source node 
4 Sink node 
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 از:اند عبارت معادالت خطی نمایش یافته با این شکل

 

و همچنین، ساختار نمودار عبور  ،(a) در شکل ی اولنمایش نمودار بلوکی یک فیلتر دیجیتالی مرتبه ،زیر در مثال: 

 به تصویر کشیده شده است. ( bشکل ) در یگنال متناظر با نمودار بلوکیس

 

نمایش داده شده در باال، شکل ( bساس نمودار قسمت )زیر، بر ابا در نظر گرفتن فرضیات نمودار شکل زیر، حال 

  اند از:این فرضیات عبارت گردد.حاصل می

 معادل است. 𝑧−1تبدیل  تاخیر واحد با ضرب در  ،در نمایشالف( 

 شود.مشخص می 𝑧−1یی تاخیر واحد، با بهرهو شاخه است      ی هر شاخه، تابعی ازبهرهب( 
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 اند از:عبارت نیز معادالت نمایش یافته توسط شکل فوق

 

رای نمونه، بی تابع سیستم اشاره نمود. توان به محاسبهاز جمله کاربردهای استفاده از نمودار عبور سیگنال می

تم را نمودار عبور سیگنال این شکل به فرم مستقیم نیست. لذا، تابع سیسبدیهی است که شکل زیر را در نظر بگیرید. 

ا نوشتن یک توان بولی معادالت تفاضلی نمایش یافته با نمودار را میتوان به سادگی و از روی نمودار تعیین نمود. نمی

 ها نوشت.برای هر متغیر گره، بر حسب متغیرهای دیگر گرهمعادله 
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 اند از:ی حاصل عبارتپنج معادلهبنابراین، 

 

 شود:تابع سیستم نظیر به صورت زیر حاصل میبق مراحلی که اشاره گردید، نهایتاً ط

 

 زیر به دست آورد: ی سیستم را به صورتتوان پاسخ ضربهی فوق میکه از رابطه

 

 گردد:نمایش داده شده در شکل زیر حاصل می 1نتیجتاً، نمودار عبور سیگنال فرم مستقیم 
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   IIR هایفیلتری ساختارهای پایه

 های مستقیمفرم -1

 گردد:ی تفاضلی به فرم زیر بیان می، معادلهLTIدانیم که برای یک سیستم می

 

 است از:تابع سیستم گویای متناظر عبارت 

 

 اکنون شکل زیر را در نظر بگیرید:
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 شکل فوق، در شکل زیر نمایش داده شده است: 1فرم مستقیم 

 

 و همچنین، شکل زیر را در نظر بگیرید:
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 شکل باال نیز، در شکل زیر به تصویر کشیده شده است: 2فرم مستقیم 

 

 تابع سیستم زیر را در نظر بگیرید: مثال(

 

 .2و فرم مستقیم  1مستقیم مطلوب است فرم 

 :1حل( فرم مستقیم 
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 :2فرم مستقیم 

 

 فرم متوالی:

، 𝑧−1ی بر حسب اساختارهای فرم مستقیم، مستقیماً از تابع سیستم نوشته شده به صورت نسبت دو چند جمله

را به صورت زیر، بیان   𝐻(𝑧)توانیم های صورت و مخرج را تجزیه نماییم، میایشوند. اگر چند جملهنتیجه می

 نماییم:

 

ی دوم زوج ، و عوامل مرتبه𝑐𝑘های حقیقی و قطب 𝑓𝑘ی اول صفرهای حقیقی در این عبارت، عوامل مرتبه

𝑔𝑘و   𝑔𝑘صفرهای مزدوج مختلط 
𝑑𝑘و  𝑑𝑘های مختلط زوج قطب  ∗

 باشند.می ∗

 

های مرتبه اول را با هم، و توان زوج عاملقل شوند، میخواهیم میزان محاسبات و تعداد عناصر حافظه حداچون می

 یی دوم ترکیب کنیم به طوری که بتوان معادلههای مرتبههای مزدوج مختلط را با هم به صورت سیستمزوج عامل
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𝑁نخست را به صورت فوق نوشت. در اینجا فرض شده است که  ≤ 𝑀 به عنوان یک مثال، شکل زیر، ساختار .

 دهد:را نشان می IIبه صورت سه زیر سیستم مرتبه دو به فرم مستقیم   6ی ی یک سیستم مرتبهسری یا متوال

 

 

 ساختار متوالی سیستم بیان شده در زیر را به دست آورید. مثال:

 

𝑁 = 𝑀 = 2    𝑁𝑠 = ⌊
𝑁 + 1

2
⌋ = ⌊1.5⌋ = 1 

  عالمت جزء صحیح است ⌋ ⌊

 :Iبه فرم مستقیم  با استفاده از سیستمهای مرتبه دوم فرم متوالی
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 :IIبه فرم مستقیم  با استفاده از سیستمهای مرتبه دوم فرم متوالی

 

 :Iبه فرم مستقیم  با استفاده از سیستمهای مرتبه اول فرم متوالی

 

 :IIبه فرم مستقیم  با استفاده از سیستمهای مرتبه اول فرم متوالی
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  فرم موازی:

 را به صورت کسرهای جزئی به صورت زیر بسط می دهیم:   𝐻(𝑧)در این روش 

𝐻(𝑧) =  ∑ 𝐶𝑘  𝑧−𝑘 + ∑
𝐴𝑘

1−𝐶𝑘
+ ∑

𝑏𝑘(1−𝑒𝑘 𝑧−1)

(1−𝑑𝑘 𝑧−1)(1−𝑑𝑘
∗  𝑧−1)

 
𝑁2
𝑘=1

𝑁1
𝑘=1

𝑁0
𝑘=0   

𝑀و اگر   > 𝑁  باشد، خواهیم داشت: 𝑁𝑝 = 𝑀 − 𝑁 𝑁 = 𝑁1 + 2𝑁2 که شکل زیر، این فرم را نشان   ⇒

 می دهد:

 

𝑀این مثال، ساختار فرم موازی برای یک سیستم مرتبه شش   = 𝑁 = ؛ با دسته بندی قطب های حقیقی و مختلط  6

𝑁𝑝 زمانی وجود خواهد داشت که درجه صورت بزرگتر از درجه مخرج باشد یعنی 𝐶0است. = 𝑀 − 𝑁 > 0      

 . 
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 ای از ساختار فرم موازی:مثال: نمونه

𝐻(𝑧) =  
1+2𝑧−1+𝑧−2

1−0.75𝑧−1+0.125𝑧−2           𝑀 = 𝑁 =           درجه صورت و مخرج 2

 اگر صورت را تقسیم بر مخرج کنیم: 

𝐻(𝑧) = 8 + 
−7+8𝑧−1

1−0.75𝑧−1+0.125𝑧−2 = 8 + 
18

1−0.5𝑧−1 − 
25

1−0.25𝑧−1  

 با استفاده از یک بخش مرتبه دوم داریم: 

 

 

 

 

 های مرتبه اول و فرم موازی خواهیم داشت: و با استفاده از بخش
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 : IIRفیدبک در سیستم های 

ک گره ای که از یهای بستهتمام نمودارهای قبلی در نمودار گردشی، دارای حلقه فیدبک بودند؛ یعنی حلقه

ه مقدار ب رسیدند؛ یعنی یک متغیر گره مستقیم یا غیر مستقیمشروع و پس از طی چند شاخه دوباره به همان گره می

 ی تفاضلی زیر است:گر معادلهدهد که بیانخودش وابسته است. شکل زیر، مثال ساده ای را نشان می

𝑦[𝑛] = 𝑎𝑦[𝑛 − 1] + 𝑥[𝑛]  

 

 پاسخ ضربه این سیستم اگر ضربه به ورودی بدهیم برابر است با: 

ℎ[𝑛] =  𝑎𝑛 𝑢 [𝑛]  

𝑦(0)اگر سیستم دارای آرامش اولیه باشد یعنی  =  باشد، آنگاه :    0

𝛿[𝑛] +  𝑎𝛿[𝑛 − 1] +  𝑎2 𝛿[𝑛 − 2] + ⋯ + 𝑎𝑘𝛿[𝑛 − 𝑘] = ∑ 𝑎𝑘 𝛿[𝑛 − 𝑘] =  𝑎𝑛 𝑢[𝑛]∞
𝑘=0    

 ای با طول نامحدود الزم هستند ولی کافی نیستند. برای فهم ایناین حلقه های فیدبک برای ایجاد پاسخ ضربه

ای بدون حلقه فیدبک را در نظر بگیرید. در این صورت هر مسیری از ورودی به خروجی از هر عنصر مطلب، شبکه

تاخیر تنها یک بار می تواند بگذارد. پس بزرگترین تاخیر از ورودی به خروجی به مسیری مربوط می شود که بیشترین 

تعداد  واند پاسخ ضربه ای با طولی برابر باعنصر تاخیر را دارد. پس بزرگترین تاخیر از ورودی به خروجی تنها می ت
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فر دارد ) ای حلقه نداشته باشد تابع سیستم آن فقط صشود اگر شبکهعناصر تاخیر داشته باشد . از این مطلب نتیجه می

𝑧به جز قطب های واقع در صفر  =  تواند بیشتر از تعداد عناصر تاخیر موجود در شبکه باشد.( و تعداد صفرها نمی 0

امنه آن کند و دشکل فوق مالحظه می شود اگر ورودی یک ضربه ساده باشد، این ضربه در حلقه تاخیر پیدا میدر 

باشد، رشد  1بزرگتر از  𝑎0ی شود که اگر اندازهمی 𝑎𝑛ضرب شده، در نتیجه دامنه ضربه های تاخیر یافته  aمرتباً در 

ℎ[𝑛]یابد . در نتیجه پاسخ ضربه آن به صورت  باشد، کاهش می 1کوچکتر از  𝑎0یافته و اگر اندازه  =  𝑎𝑛 𝑢[𝑛]  

 شود که دارای طول نامحدود است.می

اگر تابع سیستم قطب داشته باشد، نمودار گردشی سیگنال آن حتماً دارای فیدبک است ولی نه وجود قطب و نه وجود 

دهد ان میای با حلقه فیدبک را نششبکهکند . برای مثال، شکل زیر حلقه نامحدود بودن پاسخ ضربه را تضمین نمی

 شود. ای محدودی دارد؛ زیرا قطب سیستم توسط یک صفر سیستم حذف میکه یک پاسخ ضربه

 

𝐻(𝑧) =  
1− 𝑎2 𝑧−2 

1−𝑎𝑧−1  =  
(1−𝑎𝑧−1)(1+𝑎𝑧−1)

1−𝑎𝑧−1
= 1 + 𝑎𝑧−1                                                  

 قطب نداریم به جز در  صفر  

ℎ[𝑛] =  𝛿[𝑛] + 𝑎𝛿[𝑛 −   پاسخ ضربه با طول محدود                                                           [1
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𝑦[𝑛] = 𝑎𝑦[𝑛] + 𝑥[𝑛]  

𝑦[𝑛] =  
𝑥[𝑛]

1−𝑎
 ⇐ 𝑦[𝑛](1 − 𝑎) = 𝑥[𝑛]  

البته بعضی مواقع، حلقه فیدبک خواهیم داشت ولی این حلقه فیدبک ممکن است دارای عنصر تاخیر دهنده نباشد. 

 مانند شکل زیر: 

 

که درصدد محاسبه آن هستیم، درطرف  𝑦[𝑛]نامند. به این معنا که کمیتی مانند ای را غیرقابل محاسبه میچنین شبکه

ن مقدار متغیر توان برای یافتراست معادله تفاضلی ظاهر شده در نتیجه، معادله تفاضلی بیان شده با این شبکه را نمی

را به دست آوریم؛  𝑦[𝑛]یک گره به ترتیب حل کرد. البته غیرقابل محاسبه بودن شبکه به معنای آن نیست که نتوانیم 

𝑦[𝑛]را با استفاده از معادالت فوق به صورت   𝑦[𝑛]توان حتی میزیرا به را =  
𝑥[𝑛]

1−𝑎
محاسبه نمود. پس باید برای   

 جلوگیری از غیرقابل محاسبه شدن یک شبکه، دقت شود در حلقه فیدبک، حتما عنصر تاخیر وجود داشته باشد.

  :5های ترانهادهفرم

های نمودارگردشی ی شاخههای همهچنانچه جهتهایی با یک ورودی و یک خروجی، درسیستم قضیه:

عوض شود و جای ورودی وخروجی سیستم نیز تعویض گردد، در این صورت نمودار گردشی جدید دارای همان 

                                                           
5 Transpose forms 
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 ی یک سیستم مرتبه اول بدون صفر بررسی خواهد شد. تابع سیستم چنینتابع شبکه خواهد بود. در ادامه، فرم ترانهاده

 ز: سیستمی عبارت است ا

𝐻(𝑧) =  
1

1−𝑎𝑧−1  

 نمودار گذر سیگنال سیستم فوق در شکل زیر نمایش داده شده است:

 

 ی شکل فوق، در زیر نمایش داده شده است:فرم ترانهاده

 

 ترسیم مجدد، با ورودی در سمت چپ برای شکل فوق:

 

ابتدا قطب ها و سپس صفرها ساخته می شوند. ولی در ساختار ترانهاده ابتدا صفرها  IIدر ساختار فرم مستقیم 

سازی با محاسبات دارای دقت محدود یا ها درحضور کوانتش هنگام پیادهشود. این تفاوتوسپس قطب ها ساخته می
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لی، توان در حالت کمیشود. بنابراین سازی به صورت آنالوگ گسسته در زمان مهم میدر حضور نویز هنگام پیاده

 در حالت کلی را نمایش دهیم: Iفرم ترانهاده مستقیم 

 

 در حالت کلی نیز به صورت زیر است:  IIفرم ترانهاده مستقیم 
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 :6فرم ساختارهای فیلترهای با پاسخ ضربه محدود

های فیدبک الگوریتم برگشتی است حال آن که پاسخ ضربه را به طول محدود به دلیل وجود حلقه IIRدرساختارهای 

N کنی گیریم و معموالً آن را علی فرض میدر نظر می𝐻(𝑧)  ای از به فرم زیر درخواهد آمد که  یک چند جمله

𝑁درجه  −  است:   1

𝐻(𝑧) =  ∑ ℎ[𝑛]𝑧−𝑛𝑁−1
𝑛=0   

𝑁یک قطب از مرتبه  − 𝑁در صفر یا مبدأ دارد و قطب دیگری ندارد. ولی  1 − خواهد داشت  zصفر در صفحه  1

𝑧0باشد،   𝐻(𝑧)ریشه   𝑧0شود . اگر و اگر صفر مختلط باشد، به صورت مزدوج ظاهرمی
خواهد   𝐻(𝑧)نیز ریشه     ∗

 حقیقی باشد.  ℎ[𝑛]بود البته اگر  

 مزایا: 

 نسبت به خطا کمتراست. FIRحساسیت فیلترهای   -1

 پایداری ذاتی  -2

 امکان داشتن فاز خطی ) امکان وجود شیفت زمانی ثابت(  -3

 معایب: 

 ها حافظه زیاد است. FIRعیب بزرگ 

                                                           
6 Finite Impulse Response (FIR) 
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های ها صفر هستند. بنابراین فرم aهستند که در آن ضرایب  IIRحالتی خاص از  FIRدر حقیقت فیلترهای 

 FIRاند اما در ها پراکندهقطب IIRقابل قبول است. درفیلترهای  FIRبحث کردیم، در مورد  FIRقبلی که درمورد 

 قطب ها در مرکز )مبدا( هستند.

 :  FIRبرای فیلترهای  II , Iفرم مستقیم 

𝐻(𝑧) =  ∑ ℎ[𝑛]𝑧−𝑛𝑀
𝑛=0   

𝑦[𝑛] =  ∑ ℎ[𝑘] 𝑥[𝑛 − 𝑘]𝑁−1
𝑘=0   

 دیدیم که: IIRدر مورد سیستم های 

𝑌(𝑧)

𝑋(𝑧)
= 𝐻(𝑧) =  

∑ 𝑏𝑘 𝑧−1𝑀
𝑘=0

1−∑ 𝑎𝑘 𝑧−1𝑁
𝑘=1

   

𝑦[𝑛] =  ∑ 𝑎𝑘 𝑦[𝑛 − 𝑘] + ∑ 𝑏𝑘 𝑥[𝑛 − 𝑘]𝑀
𝑘=0

𝑁
𝑘=1   

𝑎𝑘 در = 0 ← 𝐹𝐼𝑅  : 

𝑦(0) =  ∑ 𝑏𝑘 𝑥[𝑛 − 𝑘]𝑀
𝑘=0   

ℎ[𝑛] =  {
𝑏𝑁                       𝑛 = 0,1, … , 𝑀
0                                         0𝑡ℎ.

  

𝐻(𝑡) =  ∑ ℎ[𝑛] 𝑧−𝑛𝑀
𝑛=0   

𝑦[𝑛] = 𝑥[𝑛] ∗ ℎ[𝑛] =  ∑ ℎ[𝑘]  𝑥[𝑛 − 𝑘]∞
𝑘=−∞   

 آید:به همان شکل قبلی درمی II ,Iچون قطب نداریم، فرم مستقیم 
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 شوند:ها نیز عوض میجای ورودی وخروجی عوض شده و جهت فلش :FIRفرم ترانهاده 

 

 توان آن رابه صورت زیرنوشت:می 𝐻(𝑧) با تجزیه چند جمله ای :FIRفرم متوالی برای

𝐻(𝑧) =  ∑ ℎ[𝑛] 𝑧−𝑛 =  ∏ (𝑏0𝑘 + 𝑏1𝑘 𝑧−1 + 𝑏2𝑘 𝑧−2 )
𝑀𝑠=[

𝑀+1

2
]

𝑘=1
𝑀
𝑛=0   
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 دارای فاز خطی: FIRهای ساختار سیستم

 یعلی، در صورتی فاز خطی تعمیم یافته دارند که پاسخ ضربه FIRهای توان ثابت کرد سیستممی

 ها، شرط تقارن زیر را برآورده نماید:آن

  الف(                 

 یا:

 ب(                    

شود. برای رسیدن به این مطلب، عملیات زیر هر یک از این شرایط که برقرار باشد، تعداد ضرایب نصف می

یک عدد صحیح زوج، متناظر با  Mدهیم؛ با این فرض که ی کانولوشن گسسته انجام میرا بر روی معادله

 است:  IIIیا نوع   Iسیستم نوع 

 

 بریم. لذا خواهیم داشت:ی )الف( را به کار می، معادلهI برای سیستم نوع
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  FIRدهد. این شکل، ساختار فرم مستقیم یک سیستم ی فوق را نمایش میشکل زیر، ساختار متناظر با معادله

 نماید:زوج است را بیان می Mدارای فاز خطی که در آن 

 

 آوریم:برده و به دست میی )ب( را به کار ، معادلهIIIهای نوع برای سیستم

 

 داریم: IIهای نوع  فرد است، برای سیستم  Mبرای حالتی که 

 

  FIRدهد.  این شکل، ساختار فرم مستقیم یک سیستم ی فوق را نمایش میشکل زیر، ساختار متناظر با معادله

 نماید:فرد است را بیان می  Mدارای فاز خطی که در آن 
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 :IV های نوعو برای سیستم

 

𝑀/2دهند که یا  ی پیشین ارایه شده، ساختارهایی را به دست میهر چهار معادله + ، و یا 𝑀/2، یا  1

(𝑀 + ضریب  Mتعداد ضریب دارند. در حالی که ساختار عمومی فرم مستقیم شکل زیر، تعداد  2/(1

 دارد. 

 

ید، ها اشاره گردتر به آنپیشهای دارای فاز خطی، شرایط تقارنی که توان نشان داد در سیستممی

باشد،   𝐻(𝑧)یک صفر   𝑧0ای باشند. یعنی اگر های آیینهبه صورت زوج 𝐻(𝑧)شوند صفرهای باعث می

های به صورت زوج 𝐻(𝑧)حقیقی باشد، صفرهای  ℎ[𝑛]است. همچنین، اگر  𝐻(𝑧)نیز صفر  𝑧0/1گاه آن

ل های چهارتایی تشکیی واحد، گروهی غیر واقع بر دایرهمزدوج مختلط هستند. در نتیجه، صفرهای حقیق



 های گسسته در زمانساختارهای سیستم                         ( DSPجزوه درس پردازش سیگنالهای دیجیتال ) :ششمفصل 

 

126 
 

ی واحد باشد، وارون آن، دهند که مزدوج مختلط و وارون یکدیگر هستند. اگر یک صفر روی دایرهمی

ی واحد به صورت زوجی هستند. صفرهای واقع مزدوج مختلط آن نیز هست. لذا، صفرهای مختلط روی دایره

𝑧در  =  مزدوج مختلط خود هستند. این چهار حالت، در شکل زیر خالصه شده است:هم وارون و هم   ±1

 

 های مرتبه اول، دوم و چهارم ساخت. برای مثال، تابعتوان به فرم متوالی متشکل از سیستماین سیستم را می

 توان به صورت زیر بیان کرد: سیستم متناظر با صفرهای شکل فوق را می

 

 که در آن:

 

 شود کهکند. مشاهده میک ساختار متوالی متشکل از اجزای دارای فاز خطی را تداعی میاین نمایش، ی

𝑀ای تابع سیستم این سیستم ی چند جملهمرتبه =    و تعداد ضرایب آن پنج است. این همان عدد 9

(
𝑀+1

2
=  باشد:ضرایب ثابت الزم برای ساختن سیستم به فرم مستقیم شکل زیر می  (5
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دارای   FIRهای کوتاه که ضرب زیادی الزم باشد، یک ساختار واحدی، به صورت سیستمبدون آنبنابراین، 

 آید.فاز خطی، به دست می

 : 7فیلتر لتیس

های زیر، ، فرم لیتس است که در شکلFIR ,IIRیک ساختار متوالی و جالب توجه دیگر برای سیستم های 

 اند: معرفی شده

اند،  نشان می دهد. های )الف ( و) ب ( رسم شدهبخش پایه را که  در شکل  Mهای )ج( و )د(، اتصال متوالی شکل

را بدهد، دو ورودی  𝑥[𝑛]که کل سیستم در شکل )ج( و )د( تک ورودی و تک خروجی باشند و ورودی برای این

𝑎𝑛یی طبقه آخر یعنی را از خروجی باال 𝑦[𝑛]نماییم و خروجی در مرحله اول اعمال می
(𝑀) کنیم و تعریف می

 ای، فیلتر لتیس را به دست می دهد.گیریم. انتخاب چنین ساختار پر استفادهرا نادیده می Mخروجی پایین طبقه 

 

                                                           
7 Lattice filter 
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 )ج(

 

 )د(
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 کند:علی را ایجاد می LTIنمودار عبور سیگنال شکل زیر، یک سیستم  مثال:

 

 را رسم نمایید. ترانهادهالف( نمودار عبور سیگنال 

 ها و همچنین، جا به جا کردن ورودی و خروجی، داریم:با وارون کردن جهتحل: 

 

و  𝑥[𝑛] یی رابطهی تفاضلی بیان کنندهی آن، معادلهب( هم برای نمودار عبور سیگنال اصلی و هم ترانهاده

𝑦[𝑛] .را بیابید 

 با توجه به بند قبل، خواهیم داشت:حل: 
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 گیریم، پس:می  zاکنون، از روابط فوق، تبدیل 

 

 ی تفاضلی مطلوب، به دست خواهد آمد:، معادلهzی عکس تبدیل در نهایت، با محاسبه

 

 

 

 

 

 


