
صباغ قربان - قوچان نوین های فناوری مهندس اه دانش - سیستمها و نالها سی هفتم سری تمرینهای

یرید ب نظر در را زیر ضربه پاس با گسسته سیستم -١

h[n] = (١٢)
nu[n]

کنید: تعیین زیر ورودیهای از ی هر به را فوق سیستم پاس
x[n] = (−١)n = ejnπ الف)

x[n] = ejπn/۴ ب)
x[n] = cos(nπ۴ + π

٨ ) ج)
یرید: ب نظر در را زیر متناوب نال سی دو -٢

x̃١[n] = ١+ sin(٢πn١٠ )
x̃٢[n] = ١+ sin(٢٠πn١٢ + π

٢ )

آورید. بدست را x̃٢[n] و x̃١[n] نالهای سی تناوب دوره الف)
نمایید. تعیین را (a٢k) x̃١[n] و (a١k) x̃١[n] فوریه سری ضرایب ب)

نمائید. تعیین را زیر ل ش در شده داده نشان نال سی فوریه سری ضرایب -٣

آورید. بدست را شده داده نشان x[n] گسسته نال سی فوریه تبدیل الف) -۴

آورید بدست را زیر نالهای سی فوریه سری ضرایب الف، بند در آمده بدست نتیجه از استفاده با ب)

١



اند. شده داده ب و الف صورتهای به فوریه سری ضرایب N = ٨ دوره با متناوب نال سی برای -۵
کنید. تعیین مورد هر در را x̃[n] نال سی

ak = cos(k π
۴ ) + sin(٣k π

۴ ) الف)
باشد: زیر ل ش طبق ak ب)

کنید: تعیین را زیر نالهای سی فوریه تبدیل -۶
x١[n] = (١۴)

nu[n+ ٢] الف)
زیر ل ش طبق x[n] ب)

راحت به نیز گسسته فوریه تبدیل برای دیدید چهارم فصل در فوریه تبدیل برای که خواص مشابه -٧
اطمینان (برای گسسته حالت در زمان حوزه در شیفت خاصیت از گرفتن کم با است. اثبات قابل
اولیه آرامش در که گسسته زمان LTI سیستم ی دهید. پاس مساله این به شود)، مراجعه کتاب به

است: شده توصیف زیر رابطه بصورت دارد قرار

y[n]− ١
٢y[n− ١] = x[n]

کنید تعیین را سیستم این ( فرکانس (پاس تبدیل تاب الف)
کنید تعیین را سیستم این ضربه پاس ب)

x[n] = ورودی ازای به را سیستم این خروج مجدد، محاسبه بدون و قبل مرحله پاس کم با ج)
نمایید. تعیین δ[n− n٠]

٢


