
قوچان نوین های فناوری مهندس اه دانش - ها سیستم و نالها سی دوم سری تمرینهای

بررس y(t) = x(sin t) رابطه با شده توصیف سیستم برای را زمان با تغییرناپذیری و خط ، علّ ویژگیهای -١
کنید

است: شده داده y(t) خروج و x(t) ورودی با خط سیستم ی برای زیر روابط -٢

x(t) = ej٢t 7−→ y(t) = ej٣t

x(t) = e−j٢t 7−→ y(t) = e−j٣t

مطلوبست
x١(t) = cos(٢t) ورودی ازاء به فوق سیستم خروج الف)

x٢(t) = cos(٢(t− ١
٢)) ورودی ازاء به فوق سیستم خروج ب)

کنید. نظر اظهار الزم دالیل ذکر با زیر روابط با شده توصیف سیستمهای پذیری وس مع مورد در -٣
y[n] = nx[n] الف)
y[n] = x[٢n] ب)

نمایید. تعیین B ستون از را آن مساوی نالهای سی یا نال سی ،A ستون در شده داده نشان نال سی هر برای -۴

کنید. نظر اظهار دلیل ذکر با y(t) = x(x(t)) معـادله با شـده توصـیف سیسـتم بودن عل مورد در -۵
با y(t) =

∫ t−١
−∞ x(τ)dτ معادله با شده توصیف سیستم زمان با ناپذیری تغییر و BIBO پایداری مورد در -۶

کنید. نظر اظهار دلیل ذکر
تعيين را BIBO پايداری و عل ای، لحظه خواص y(t) = x(t)x(٢t) ورودی-خروج رابطه با سيستم برای -٧

نماييد.
کنید. نظر اظهار y[n] = x[n].x[n− ٢] ورودی-خروج رابطه با سیستم پذیری وس مع مورد در -٨

بزرگترين نه که را پارامتری شده داده پارامتر سه بين از که است تابع تعريف طبق median(α, β, γ) تاب -٩
رابطه است. median(۵,−٢,۵) = ۵ و median(−١,٣,۵) = ٣ مثال دهد. م را است ترين کوچ نه و
بررس مطلوبست است. y[n] = median(x[n − ١], x[n], x[n + ١]) بصورت سيستم ي ورودی-خروج

فوق. سيستم برای زمان با تغييرناپذيری و آثار جم ، ن هم خواص
رابطه با سیستم بودن خط و بودن زمان از مستقل ،BIBO پایداری بودن، عل ویژگیهای وجود مورد در -١٠

کنید. نظر اظهار y(t) =
∫ t/٢
−∞ x(τ)dτ

١



آورید. بدست را
∫ ۵

٢
٠ (t٢ − ١)δ((t− ١)(t− ٢)(t− ٣))dt رال انت حاصل -١١

نال سی ضربه تاب خواص به توجه با ضربه). (قطار یرید ب نظر در را x(t) =
∑∞

k=−∞ δ(t− k) نال سی -١٢
کنید. رسم را x(٢t)

خط سيستم اين آيا اند. شده داده نشان زمان) از (مستقل TI سيستم ي براي ورودي-خروج زوج سه -١٣
است) شده داده نشان T حرف با (سيستم چرا؟ است؟

بودن عل و پایداری ای، لحظه ،TI ، خط خواص بررس مطلوبست زیر شده معرف سیستم چهار برای -١۴
y[n] = x[۴n] :٢ سیستم ،y[n] = |x[n]|٢ :١ سیستم

y[n] = jnx[n] :۴ سیستم ،y[n] = −x[n− ١] + ٢x[n]− x[n+ ١] :٣ سیستم

خاصیتهای وجود دهد. م نشان را گسسته و پیوسته سیستم چند ورودی-خروج روابط زیر جدول -١۵
های بخش در مشخصشده خاصیتهای تعیین دهید. قرار بررس مورد را ها سیستم از ی هر برای شده خواسته
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