
آزمون پایان ترم تجزیه و تحلیل سیستمها
)۰۱ (۲۰-۲۱-۲۴۰کد درس:

 ۱۱ ساعت ۱۳۹۶ خرداد ۲۰
 دقیقه۱۳۰مدت امتحان: 

با آرزوی موفقیت. نیما انزابی نژاد

به نام خدا

اداره امتحانات

نام و نام خانوادگی:
شماره دانشجویی:

مقطع و رشته تحصیلی:
شماره صندلی:

آزمون بدون نیاز به جزوه و ماشین حساب می باشد.

ااقبلازپاسخدادنبهسؤال،ت،صفحههای باآرزویتموفقیتوسلتمتیوقبولیطاعتهاوعباد،تهایتان،لطف
شمارهگذاریکنید.پاسخهرتمسألهرادرصفحههاییکهبرایهرتمسألهتعیینشده۸تا۱پاسخناتمهخودرااز

است،بنویسید.(برایجلوگیریازاشتباهقبلازپاسخگویی،تمحلپاسخبهتمامسؤالهارادرپاسخناتمه
تمشخصکنید).درصور،تنیازبهجایبیشتربرایپاسخگوییازبرگهاضافیبانشانیواضحاستفادهکنید.

نوشتنباتمدادبلتمانعاست.خوانابنویسید.تموفقباشید.

پاسخناتمهبنویسید.۱پاسخاینسؤالرادرصفحه

   تبدیل فوریه  و اگر )الف-۱
 را به دست با استفاده از الف و خواص تبدیل فوریه، تبدیل فوریه ب-را به دست آورید. 

آورید.

۲

پاسخناتمهبنویسید.۳و۲پاسخاینسؤالرادرصفحا،ت

 را بنویسید.،  سیگنال اگر )الف-۲

 را به دست، اگر ب- 

آورید.

 را به دست آورید. و مقدار انتگرالهای ج-  

 را به ورودی  با پاسخ ضربه LTI، تبدیل فوریه خروجی سیستم  با فرض د-  
به دست آورید و رسم کنید. انرژی خروجی را با یک انتگرال قابل محاسبه، نشان دهید.

 با پاسخ فرکانسیLTIبا استفاده از قسمت ب و سایر خواص تبدیل فوریه، پاسخ ضربه یک سیستم ه-   

 را به دست آورید.

۷

پاسخناتمهبنویسید.۴پاسخاینسؤالرادرصفحه
للی با معادله دیفرانسیل  LTIیک سیستم )۳  توصیف می شود.  ع
پاسخ فرکانسی و پاسخ ضربه سیستم را به دست آورید.الف-  
 را به دست آورید.ضرایب سری فوریه سیگنال ب-  
 معرفی شده در مسأله داده شود، سری فوریه خروجی را به دست آوریدLTI به عنوان ورودی به سیستم اگر ج-  

و توان متوسط خروجی را به دست آورید.

۳



پاسخناتمهبنویسید.۵پاسخاینسؤالرادرنیمهبالیصفحه
 یک ضریب حقیقی را به دست آورید. ، تبدیل فوریه سیگنال از تبدیل فوریه سیگنال )الف-۴

 این خاصیت چه ارتباطی را میان حوزه زمان و فرکانس نشان می دهد.ب-غیرصفر (مثبت یا منفی) است. 

۲

پاسخناتمهبنویسید.۵پاسخاینسؤالرادرنیمهپایینصفحه
للی بایدب- خاصیت سکون اولیه را برای یک سیستم تعریف کنید. -الف-۵  ثابت کنید یک سیستم خطی و ع

وولیه داشته باشد. خاصیت سکون ا

۲

پاسخناتمهبنویسید.۶پاسخاینسؤالرادرصفحه
 به سیگنال ورودی با پاسخ ضربه LTIخروجی یک  سیستم )۶

 را به دست آورید.

۲

پاسخناتمهبنویسید.۷پاسخاینسؤالرادرصفحه
 با دوره با استفاده از خاصیت مشتق گیری، ضرایب سری فوریه سیگنال )الف-۷

تعیین کنیدج- توان متوسط سیگنال در یک دوره تناوب را حساب کنید. ب- را به دست آورید. تناوب 
 رادیان بر ثانیه قرار دارند.چه مقدار از این توان متوسط در فرکانس های فیزیکی کمتر از 

۳٫۵


