
  هاي دیجیتالیپردازش سیگنال درس چهارمتکلیف سري 

(Digital Signal Processing) 

نصري سعید دکتر: سمدر  

  

 .هاي زیر را تعیین کنیدي هر یک از سیستمپاسخ ضربه -1

  



ي تفاضلی معادله. دهدي تفاضلی خطی با ضرایب ثابت را نشان میزیر، یک معادلهنمودار عبور سیگنال شکل  -2

  .را بیابید [�]�به ورودي  [�]�ي خروجی ارتباط دهنده

  

ي خروجی ي تفاضلی ارتباط دهندهمعادله. دهدرا نشان می LTIنمودار عبور سیگنال شکل زیر، یک سسیتم  -3

  .ابیدرا بی [�]�به ورودي  [�]�

  

  .نمودار عبور سیگنال زیر را در نظر بگیرید -4

  

  .ي معادالت تفاضلی نمایش یافته با این نمودار را بنویسیدمجموعه) الف

  .ي اول رسم کنیدارز را به صورت ترکیب متوالی دو سیستم مرتبهنمودار عبور سیگنال یک سیستم هم) ب

  .آیا این سیستم پایدار است؟ توضیح دهید) ج



  .علّی با تابع سیستم زیر در نظر بگیرید LTIیک سیستم  -5
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  .رسم کنید 1نمودار عبور سیگنال این سیستم را به فرم مستقیم ) الف

  .رسم کنید 2نمودار عبور سیگنال این سیستم را به فرم مستقیم ) ب

هاي مرتبه اول و مرتبه دوم ساخته شده به فرم متوالی با بخشنمودار عبور سیگنال این سیستم را فرم ) ج

  .رسم کنید 2مستقیم 

هاي مرتبه اول و مرتبه دوم ساخته شده به فرم نمودار عبور سیگنال این سیستم را فرم موازي با بخش) د

  .رسم کنید 2مستقیم 

  .2ي فرم مستقیم ترانهاده) ه

  . سیدبنوی) ه(معادالت تفاضلی را براي بند ) و

  .علّی با تابع سیستم زیر در نظر بگیرید LTIیک سیستم  -6
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  .رسم کنید 1نمودار عبور سیگنال این سیستم را به فرم مستقیم ) الف

  .ي نمودار عبور سیگنال بند قبل را رسم کنیدترانهاده) ب

ي خروجی ي تفاضلی ارتباط دهندهمعادله. دهدرا نشان می LTIنمودار عبور سیگنال شکل زیر، یک سسیتم  -7

  .را بیابید [�]�به ورودي  [�]�



  

  .نمودار عبور سیگنال زیر را در نظر بگیرید -8

  

  . ي ترانهادن به این نمودار را رسم کنیدنمودار عبور سیگنال حاصل از اعمال قضیه) الف

ي به دست آمده در بند قبل و نمودار عبور سیگنال اصل، داراي نهادهنشان دهید که نمودار عبور سیگنال ترا) ب

  .یکسان هستند  (�)�	تابع سیستم

   :MATLABتکلیف   -9

 .محقق نمایید MATLABافزار تابع تبدیل زیر را به کمک نرم
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 MATLABافزار در محیط نرم residuezتوان از تابع میي یک کسر به کسرهاي جزیی، براي تجزیه: تذکر

 .به دست خواهند آمد denو  numبنابراین بردارهاي . استفاده نمود

  .محاسبه گردند  residuez(num,den) = [r,p,k]لذا کافیست مقادیر مانده، قطب و ثابت توسط تابع 

 موفق باشید


