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تَلیذ کٌذ. برًاهِ تغییر یافتِ را اجرا  11گًَِ ای تغییر دّیذ کِ یک ضربِ ٍاحذ گسستِ با تأخیر ِ را ب ProgramP1-1برًاهِ  -1

 ًوایش دّیذ. را آىخرٍجی ًوَدُ ٍ 

خرٍجی تَلیذ کٌذ. برًاهِ تغییر یافتِ را اجرا ًوَدُ ٍ پلِ ٍاحذ گسستِ گًَِ ای تغییر دّیذ کِ یک ِ را ب ProgramP1-1برًاهِ  -2

 ًوایش دّیذ. را آى

تغییر یافتِ را اجرا ًوَدُ ٍ  تَلیذ کٌذ. برًاهِ 8 تقذمٍاحذ گسستِ با  پلِگًَِ ای تغییر دّیذ کِ یک ِ را ب ProgramP1-1برًاهِ  -3

 ًوایش دّیذ. را آىخرٍجی 

 وایی هختلظ را تَلیذ کٌیذ.را اجرا کردُ ٍ دًبالِ ً ProgramP1-2برًاهِ  -4

 را تعییي هی کٌذ؟ چِ عاهلی داهٌِ ایي دًبالِ را تٌظین هی کٌذ؟ ف دًبالِچِ عاهلی ًرخ رشذ یا تضعی -5

 چِ هی شَد؟ دادُ شَدتغییر  i*(pi/6)+(1/12)بِ  cاگر هقذار  -6

 .را تَلیذ کردُ ٍ ًوایش دّیذ حقیقیوایی را اجرا کردُ ٍ دًبالِ ً ProgramP1-3برًاهِ  -7

 چیست؟ ^.ٍ  ^هحاسباتی  ّایتفاٍت بیي عولگر -8

 اجرا کٌیذ.  c=0.9  ٍK=20رای ب را ProgramP1-3برًاهِ   -9

ًوایی دًبالِ هحاسبِ ًواییذ. اًرژی  ُذشرخیرُ  sرا کِ در بردار  s[n]در هغلب، اًرژی سیگٌال  sum(s.*s)هی تَاًیذ با دستَر  -11

 را هحاسبِ کٌیذ. 9ٍ  7پرسش تَلیذ شذُ در  x[n]حقیقی 

 را برای تَلیذ دًبالِ سیٌَسی اجرا کردُ ٍ خرٍجی آًرا ًشاى دّیذ. ProgramP1-4برًاهِ  -11

 چیست؟ grid  ٍaxisدستَرات از استفادُ از ّذف  -12

ّا را ًوایش دادُ ٍ با  اجرا کٌیذ ٍ خرٍجی 1.1ٍ بار دیگر برای فرکاًس  0.9ًس یکبار برای فرکا را ProgramP1-4هِ برًا -13

 بحث کٌیذ. هقایسِ کٌیذ. رٍی ًتایج بِ دست آهذُ 11پرسش ی خرٍج

 را با حالت قبل بیاى کٌیذ.خرٍجی تفاٍت ٍ برًاهِ را اجرا کٌیذ. تغییر دادُ  plotبِ  ProgramP1-4برًاهِ را در  stemدستَر  -14

 بیاى کٌیذ. 14ٍ  11خرٍجی پرسش با را  آىخرٍجی ر دادُ ٍ تفاٍت تغیی stairsبِ  ProgramP1-4برًاهِ را در  stemدستَر  -15

اجرا ًوَدُ ٍ خرٍجی درجِ  90ٍ جابجایی فاز  0.08، فرکاًس 50را جْت تَلیذ دًبالِ سیٌَسی با عَل  ProgramP1-4برًاهِ  -16

 آى را ًوایش دّیذ.

 

 شاد ٍ پیرٍز باشیذ.


