
قوچان نوین های فناوری مهندس اه دانش - سیستمها و نالها سی ششم سری تمرینهای

. Y (ω) تعیین مطلوبست شود. م ١ ل ش در شده داده نشان سیستم وارد x(t) = sinc(٢t) نال سی -١

..d
dt
. sinc(t).

y(t)
.

x(t)

:١ ل ش

.g(٢t+ ۴)e−j٢t cos(۴πt) نال سی فوریه تبدیل تعیین مطلوبست ، g(t)←→ G(ω) باشیم داشته اگر الف) -٢
کنید. تعیین را sin(ω)

ω
فوریه س ع ب)

.ω cos(ω)−sin(ω)
ω٢ ejω فوریه س ع تعیین مطلوبست قبل بند نتیجه کم با ج)

آورید. بدست را X(ω) = ۶jω+١۶
(jω)٢+۵jω+۶ فوریه س ع جزئ کسرهای به بسط از استفاده با د)

از ای نمونه باشند. صادق اش فوریه تبدیل برای زیر روابط تا باشد داشته خصوصیات چه باید x(t) نال سی -٣
کنید. رسم برآورد را ویژگ دو این که x(t) نال ∞∫سی

−∞ X(ω)dω = ١,
∫∞
−∞ ωX(ω)dω = ٠

است. X(ω) = jω/٢
١+jω

صورت به نال سی ی فوریه تبدیل -۴
.x̃(t) =

∑∞
k=−∞ x(t− ٧k) نال سی فوریه سری ضرایب تعیین مطلوبست الف)

بنویسید. x̃(t) نال سی توان تعیین برای ای رابطه ب)
کنید. رسم را تبدیل فاز و اندازه منحنیهای سپس و آورده بدست را زیر نالهای سی فوریه تبدیل -۵

δ(t− ۵) الف)
e−(١+j٢)tu(t) ب)

مطلوبست: یرید. ب نظر در ٢ ل ش طبق را x̃(t) متناوب نال سی -۶

:٢ ل ش

کنید. تعیین را x̃(t) فوریه سری نمایش الف)
آورید. بدست را ٣ و ۴ لهای ش در شده داده نشان x٢(t) و x١(t) نالهای سی فوریه تبدیل ب)

آورد. بدست X٢(ω) روی از هم و X١(ω) روی از میتوان هم را x̃(t) فوریه سری ضرایب که کنید تحقیق ج)
نمائید. تعیین را شده داده طیفهای فوریه تبدیل س ع -٧

Xa(ω) =
١

٧+jω
الف)

۵ ل ش طبق Xb(ω) ب)
نمائید) ساده را رابطه ن مم حد (تا Xc(ω) = Xa(ω)Xb(ω) ج)
(
∫
xeαxdx = eαx

α٢ (αx− ١) : (راهنمای ۶ ل ش طبق Xe(ω) د)
اند. شده داده نشان ٧ ل ش در نال سی ی فوریه تبدیل موهوم و حقیق بخشهای -٨

کنید. رسم را X(ω) فاز و اندازه الف)

١



:٣ ل ش

:۴ ل ش

:۵ ل ش

چرا؟ است؟ حقیق نال سی ی x(t) آیا ب)
خیر؟ یا هستند حقیق نال سی به مربوط ٩ و ٨ لهای ش در شده داده نشان طیفهای کنید تعیین -٩

فوریه، تبدیل خواص از استفاده با شدیم. آشنا a ∈ R+ برای x(t) = e−atu(t) فوریه تبدیل با درس در -١٠
مطلوبست

e−a|t| = x(t) + x(−t) نال سی فوریه تبدیل تعیین الف)
آورید. بدست را ١

١+t٢
نال سی فوریه تبدیل ، دوگان خاصیت و الف بند نتیجه از استفاده با ب)

نمایید. تعیین را r(t) = ١
١+(٣t)٢ نال سی فوریه تبدیل ج)

نمایید. تعیین را زیر نالهای سی فوریه تبدیل -١١
α > ٠ برای (e−αt cos(ω٠t))u(t) الف)

e−٣|t| sin(٢t) ب)
( sinπt

πt
)( sin ٢πt

πt
) ج)

کنید. رسم را آن و نمایید تعیین را x(t) = sinc(t)× sinc(٢t) نال سی فوریه تبدیل الف) -١٢
کنید. رسم را آن و آورده بدست را y(t) = sinc( t

٣) ∗
∑∞

k=−∞ δ(t− ٣kπ) نال سی فوریه تبدیل ب)
فاز). و (اندازه کنید رسم و تعیین را زیر نالهای سی فوریه سری ضرایب -١٣

x(t) = cos٣ω٠t+ ٢ sin(۶ω٠t+
π
۴ ) الف)

x[n] = cos۴٢π
٧ n+ ٣ sin ٢π

٧ n ب)
عبارت حاصل فوریه تبدیل محاسبه بدون یرید. ب نظر در را ١٠ ل ش در شده داده نشان x٢(t) نال سی -١۴

کنید. تعیین را
∫∞
−∞ X٢(ω)e

jω×٣dω

است. شده داده H(ω) = jω+٢
(jω)٢+۴(jω)+٣ صورت به LTI سیستم ی فرکانس پاس -١۵

بنویسید. را فوق سیستم بر حاکم دیفرانسیل معادله الف)
کنید. رسم سیستم این برای را I مستقیم فرم تحقق ب)

نمایید. تعیین x(t) = Π( t
۴) ورودی ازای به را اولیه شرایط است، اولیه آرامش در سیستم بدانیم اگر ج)

آورید. بدست را فوق سیستم ضربه پاس د)

٢



:۶ ل ش

:٧ ل ش

:٨ ل ش

:٩ ل ش

:١٠ ل ش

کنید. تعیین را p(t) = d
dt
( jt+٢
(jt)٢+۴(jt)+٣) نال سی فوریه تبدیل هـ)

را y(t) خروج فرکانس، حوزه تحلیل با شود، H(ω) فرکانس پاس با سیستم وارد x(t) = cos t نال سی اگر و)
کنید. تعیین
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٣


