
قوچان نوین فناوریهای مهندس اه دانش - ها سیستم و نالها سی اول سری تمرینهای

نمایید. تعیین را زیر شده داده نالهای سی توان -١

زیر نالهای سی رسم مطلوبست ، Π(t) = u(t+ ١
٢)− u(t− ١

٢) تاب تعریف با -٢
x١(t) = Π(٢t− ١) الف)
x٢(t) = Ev{x١(t)} ب)

x٣(t) = −Π(−٣t− ٣) ج)
نمایید؛ تعیین بودن متناوب صورت در را زیر نالهای سی اصل تناوب دوره -٣

x(t) = ej(
π
٣ t−٢) الف)

x[n] =
√
۵ej ٣

۵ (n+
١
٢ ) ب)

x(t) = jejt + ٢٠١۶
١٣٩۵e

j٣πt ج)
Re{ejπn/١٢}+ Im{e−jπn/١٨} د)

x[n] = sin(π + n
١٠) هـ)

است. صفر توانش و بینهایت x(t) = t−٠٫١u(t− ١) نال سی انرژی دهید نشان -۴
است. آن فرد و زوج بخشهای انرژیهای مجموع برابر دلخواه نال سی ی انرژی دهید نشان الف) -۵
بدست را نال سی فرد بخش انرژی ،xe[n] = (١٢)

|n| از عبارتست ۵ انرژی با نال سی زوج بخش ب)
آورید.

رسم مطلوبست شده، داده x(t) نال سی برای -۶

x(−t) الف)
x(t+ ٢) ب)
x(٢t+ ٢) ج)
x(١− ٣t) د)

١



رسم مطلوبست شده، داده x[n] نال سی برای -٧

x[n− ١] الف)
x[۴− ٢n] ب)

x[٢n] ج)
x[٣n].x[−n] د)

نه یا فرد زوج، نظر مورد نال سی ه این تعیین مطلوبست شده داده نالهای سی از ی هر برای -٨
است فرد نه و زوج

٢



یرید ب نظر در را زیر ل ش y[n] نال سی -٩

n < ٠ ازاء به و Ev{x[n]} = y[n] باشیم داشته n ≥ ٠ ازاء به که بیابید چنان را x[n] نال سی حال
باشد. Odd{x[n]} = y[n]

با که را y(t) نال سی انرژی یرید. ب نظر در را x(t) = δ(t + ٢) − δ(t − ٢) نال سی -١٠
بیابید. است مربوط x(t) به زیر رابطه

y(t) =
∫ t

−∞ x(τ)dτ

است. T٠ دوره با متناوب نال سی f(t) =
∑∞

k=−∞ g(t− kT٠) دهید نشان دلخواه g(t) برای -١١
کنید. رسم را آنها و کرده تعیین را (j = ١,٢,٣,۴) yj[n] نالهای سی -١٢

y١[n] =
∑∞

m=n δ[m] الف)
y٢[n] =

∑n
m=−n δ[m] ب)

y٣[n] =
∑∞

m=n δ[m] ج)
y۴[n] =

∑n
m=−∞ δ[m− ٢] د)

u(at+ b) نال سی رسم مطلوبست هستند a, b > ٠ ه آن فرض با -١٣
رسم را آنها و آورده بدست را x[n] = δ[n − ١] − ٢δ[n + ٢] نال سی فرد و زوج های بخش -١۴

کنید.
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