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𝑥𝑐(𝑡) : برداری از سیگنال پیوسته در زمانبا نمونه ،زیر 𝑥[𝑛] یرشته -1 = cos(𝛺0𝑡) ,       − ∞ < 𝑡 < +∞ 

 به دست آمده است:

𝑥[𝑛] = cos (
𝜋

4
𝑛) ,       − ∞ < 𝑛 < +∞ 

را به دست داده  𝑥[𝑛]ی تواند رشتهکه می 𝛺0نمونه بر ثانیه است. دو مقدار مثبت  1000برداری آهنگ نمونه

 باشد، تعیین کنید. 

 

𝑥𝑐(𝑡)سیگنال پیوسته در زمان -2 = sin(20𝜋𝑡) + cos(40𝜋𝑡)  با تناوبT برداری شده و سیگنال گسسته هنمون

 در زمان زیر به دست آمده است: 

𝑥[𝑛] = sin (
𝜋𝑛

5
) + cos(

2𝜋𝑛

5
) 

 برگزینید که با اطالعات باال سازگار باشد. Tالف( مقداری برای 

 بند قبل یکتا است؟ توضیح دهید. Tب( آیا مقدار 

 

آل با دهآن یک فیلتر پایین گذر ایسیستم شکل زیر را در نظر بگیرید و فرض کنید سیستم گسسته در زمان  -3

فرکانس قطع 
𝜋

8
 رادیان است.  



 

روی ی درهمپدیده C/Dکه به ازای آن در مبدل  Tمحدود باشد، ماکزیمم مقدار -باند 5𝑘𝐻𝑧به  𝑥𝑐(𝑡)الف( اگر 

 کند چقدر است؟بروز نمی

1ب( به ازای  

𝑇
= 10𝑘𝐻𝑧در است؟، فرکانس قطع فیلتر پیوسته در زمان حاصل چق 

1ج( بند )ب( را به ازای 

𝑇
= 20𝑘𝐻𝑧 .تکرار کنید 

 

محدود است -باند 𝑠𝑐(𝑡)دهد. فرض کنید ی یک کانال مخابراتی چند مسیره را نشان میشکل زیر مدل ساده -4

|𝛺|به نحوی که در  ≥
𝜋

𝑇
  ،𝑠𝑐(𝑗𝛺) =  است.ی زیر به دست آمده برداری شده و رشتهنمونه Tبا تناوب  𝑥𝑐(𝑡)و  0

 

 تعیین کنید.  𝑠𝑐(𝑗𝛺)را برحسب   𝑥[𝑛]یو تبدیل فوریه 𝑥𝑐(𝑡)ی الف( تبدیل فوریه

 𝐻(𝑒𝑗𝜔)خواهیم این سیستم چند مسیره را با استفاده از یک سیستم گسسته در زمان شبیه سازی کنیم و ب( می

𝑠[𝑛]شکل زیر را به کار ببریم، طوری که به ازای ورودی  = 𝑠𝑐(𝑛𝑇)   داشته باشیم𝑟[𝑛] = 𝑥𝑐(𝑛𝑇). 𝐻(𝑒𝑗𝜔)  

 بیان کنید.  𝜏𝑑و  Tرا بر حسب 

 

 



 

 

𝑋(𝑒𝑗𝜔)ی ، که معادله𝑋(𝑒𝑗𝜔)ی با تبدیل فوریه 𝑥[𝑛]یک سیستم گسسته در زمان پایدار  -5 = 𝑋(𝑒𝑗(𝜔−𝜋)) 

 را برآورده کند و تقارن زوج داشته باشد، در نظر بگیرید.

 متناوب است. 𝜋با تناوب  𝑋(𝑒𝑗𝜔) الف( نشان دهید که

 را بیابید. 𝑥[3]ب( مقدار 

𝑦[𝑛]ج( فرض کنید  = 𝑥[2𝑛]توان . آیا می𝑥[𝑛]  را از روی𝑦[𝑛].بازسازی کرد؟ توضیح دهید ، 

 

 سیستم زیر را در نظر بگیرید.  -6

 

𝑥𝑟[𝑛]زیر تعیین کنید آیا خروجی  𝑥[𝑛]های ورودی به ازای هر یک از سیگنال = 𝑥[𝑛]  .است یا خیر 

a) 𝑥[𝑛] = cos(
𝜋𝑛

4
) 

b) 𝑥[𝑛] = cos(
𝜋𝑛

2
) 

c) 𝑥[𝑛] = [
sin(

𝜋𝑛

8
)

𝜋𝑛
]

2

 

 

 



 نشان داده شده در شکل زیر را در نظر بگیرید. 𝑋𝑐(𝑗𝛺)ی با تبدیل فوریه 𝑥𝑐(𝑡) سیگنال پیوسته در زمان  -7

 

را به نحوی تعیین کنید که داشته باشیم   Tی مقادیر اگر این سیگنال به سیستم شکل زیر اعمال شود، گستره

𝑥𝑟(𝑡) = 𝑥𝑐(𝑡). 

 

 

 سیستم شکل زیر را در نظر بگیرید.  -8

 

𝛺0ی نشان داده شده برای دارای تبدیل فوریه𝑥𝑐(𝑡) سیگنال ورودی = 2𝜋(1000)rad/s .در شکل زیر است 

𝐻(𝑒𝑗𝜔)  آل با پاسخ فرکانسییک فیلتر پایین گذر ایده ،سیستم گسسته در زمان = {
1                 |𝜔| < 𝜔𝑐

 در غیر این صورت         0

 است.



 

𝐹𝑠برداری الف( مینیمم آهنگ نمونه =
1

𝑇
 روی بروز نکند.برداری ورودی درهمرا به نحوی تعیین کنید که در نمونه 

𝜔𝑐ب( به ازای  =
𝜋

2
𝑦𝑟(𝑡)برداری را طوری تعیین کنید که  ، مینیمم آهنگ نمونه = 𝑥𝑐(𝑡). 

 ارزیباشد. نمودار بلوکی سیستم همدهد که هدف، طراحی آن مینمودار بلوکی زیر، سیستمی را نشان می -9

 ساز و بازکننده رسم کنید. ، فشردهLTIهای متشکل از سیستم

 

 ازای ورودی یکسان، خروجی یکسانی ایجاد کند.ارز سیستمی است که بهتوجه: منظور از سیستم هم

𝐻(𝑧) =
𝑧−6

−2𝑧−12 + 𝑧−6 + 7
 

 

 

 

 موفق باشید


