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 حول الحول و االحوالمیا 

 خاک جان یافته است
 ... باز کن پنجره را

 مبارکشکوفاشدن 
 

 92/1/1323مهلت تحویل:  هاو سیستم ها: مفاهیم سیگنال1شماره کامپیوتری تکلیف 

 رسم نمایید. های زیر را در محیط متلبسیگنال .1

)الف( سیگنال  ) sin ( )x t c t 20:0.01یدر بازه: 20t    سیگنالو( ) 2 ( / 2 20)y t x t    را در یک
 رسم نمایید. hold onاستفاده از دستور  شکل

)ب( سیگنال  ) sin( )exp( )cx t t at  ازای  را بهc  0.5 و, 0, 0.5a   ی در بازه
10:0.01: 2t    استفاده از دستور با در یک شکلsubplot  .رسم نمایید 

های ترسیم های بازنمایی سیگنال در محیط متلب و روشبرای آشنایی با توابع ریاضی، روش :1راهنمایی
 مراجعه نمایید. در انتهای این فایلبه توضیحات ارائه شده سیگنال، 

کاربردهای مخابراتی است. فرض  دو سیگنال مفهوم مهمی در بسیاری از کاربردها نظیرمیان همبستگی . 9
)کنید   )x t  و( )y t  این دو سیگنال به صورت زیر تعریف  متقابل همبستگیدو سیگنال هستند. تابع

 شود:می

( ) ( ) ( )xyR x t y t dt 



  

)در صورتی که  ) ( )y t x t ،شود.نامیده می ود همبستگیتابع ختابع فوق،  باشد 
)تابع خودهمبستگی  ،corr(x)oautبا استفاده از دستور  ) sin( )exp( 0.5 )x t t t  رسم نمایید. را 

 
انرژی و بارگذاری نمایید. سپس  را در محیط متلب train سیگنال load trainابتدا با استفاده از دستور  .3

 را به دست آورید.سیگنال این توان متوسط 

 : 9راهنمایی

  برای محاسبه انرژی سیگنالx توانید از دستور میE=x*x' .استفاده کنید 
  برای محاسبه توان متوسط از دستورP=E/length(x) .استفاده نمایید 
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 عملیات ریاضی و توابع ریاضی  : 3 راهنمایی
الزم  های ترکیبیشود. از این رو برای ایجاد سیگنالها در محیط متلب به صورت بردار نمایش داده مینالسیگ

است در استفاده نمودن از عملگرهای ماتریسی نظیر ضرب، تقسیم، جمع و تفریق دقت الزم صورت پذیرد. در 
 جدول زیر انواع عملگرهای ماتریسی نشان داده شده است.

A B های جمع المان به المان ماتریسA  وB  یعنیB(i,j)+A(i,j) 

A B  تفریق المان به المان ماتریسهایA  وB  یعنیA(i,j)-B(i,j) 

. /A B های تقسیم المان به المان ماتریسA  وB  یعنیA(i,j)/B(i,j) 

/A B های تقسیم ماتریسA  وB  یعنیA/B 

.*A B های ضرب المان به المان ماتریسA  وB  یعنیA(i,j)*B(i,j) 

*A B های ضرب ماتریسA  وB  یعنیA*B 

.^ 2A های یک ماتریس یعنی به توان رساندن المانA(i,j)^2 

^ 2A  به توان رساندن یک ماتریس یعنیA^2 

 . لیست عملیات ریاضی پایه1جدول 

توان از توابع ریاضی مختلف استفاده نمود. برخی از این توابع در جدول همچنین برای معرفی سیگنال می
 زیر آمده است:

 

 

 
 . برخی از توابع ریاضی مهم9جدول 

 بازنمائی سیگنال در محیط متلب  : 2 راهنمایی

2x[n]=eبه عنوان مثال، سیگنال  cos(2n)n 2ضرب دو سیگنالکه حاصلe n  وcos(2n)  است، در محیط
 شود:متلب به صورت زیر بازنمایی می

n=1:10;

>> x=exp(-2*n).*cos(2*n);


 

 شود:استفاده شود، خطای زیر در محیط متلب ظاهر می« *»از « *.»که به جای در صورتی 

 

sin(X) سینوس آرگومان برحسب رادیان 

cos(X) گومان برحسب رادیانکسینوس آر 
exp(X) تابع نمایی 
sinc(X) تابع سینک 
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  سیگنال گسسته در زمان
2 , 3 3

[ ]
0, otherwise

n n
x n

  
 


 د:شودر پنجره فرمان متلب به صورت زیر نوشته می 

n=[-3:3];

>> x=2*n;


 

)  سیگنال گسسته در زمان /8)[ ] , 0 32j nx n e n   شود:در پنجره فرمان متلب به صورت زیر نوشته می 

n=[0:32];

>> x=exp(j*(pi/8)*n);


 

)  سیگنال پیوسته در زمان ) sin( / 4)y t t 2ر بازه د 2t    پنجره فرمان متلب به صورت زیر نوشته در
 شود:می

[ 2 : 0.5 : 2];

sin(pi*t/4);

t

y

  

 
 

 یا

linspace( 2,2,9);

sin(pi*t/4);

t

y

  

 
 

 توجه: 

  عدد  در محیط متلب باpi شود.نمایش داده می 

  در دستور  2عددlinspace ی تعداد نقاط در بازه[ 2 , 2 ] ی از رابطهدهد و را نشان می
2 ( 2)

1 9
0.5

 
  را نشان « ی بین نقاطفاصله»یا به عبارتی دیگر « گام»، 5.0آید. عدد به دست می

 دهد:می

 

 

 متلب محیط در سیگنال رسم  : 0 راهنمایی
 الف( توابع مورد نیاز
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 مثالهایی از رسم سیگنال. ب

 
 رسم سیگنال گسسته در زمان. 1شکل 

 
 رسم سیگنال پیوسته در زمان. 9شکل 

 های زیر مراجعه نمایید:کتاببه  ،توضیحات بیشتر در صورت نیاز به

 مراجع انگلیسی:

plot(x,y)  ترسیم دوُبعدیy  بر حسبx 

Title('string') رای شکلاضافه کردن یک عنوان ب 
xlabel('string')  اضافه کردن یک برچسب برای محورx 
ylabel('string')  اضافه کردن یک برچسب برای محورy 

hold on    جدید در شکل موجود سیگنالبرای افزودن یک 
axis([xmin xmax ymin ymax]) ی تغییرات در محورهای تعیین محدودهx  وy 

figure(h) یایجاد شکل شماره hُام 

subplot(m,n,p) 

  

 زیرشکل موجود در یک شکل nدر mُام از Pزیرشکل 

 
stem(x) های گسستهرسم داده 
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 Signals and Systems using ChaparroLuis ,از کتاب  (92صفحه بخش پنجم از فصل صفرم ) .1

MATLAB, Academic Press, 2010 
mputer Explorations in J. R. Buck, M. M. Daniel, and A. C. Singer, Coاز کتاب  1فصل  .9

.Prentice Hall, 2001 ),ndSignals and Systems Using MATLAB (2  

3. MATLAB tutorial  .از صفحه شخصی دکتر زورادا 

 مراجع فارسی:

ها، محمود مقدسیان، انتشارات دانشگاه ها و سیستمبرای سیگنال MATLABفصل اول از کتاب  .2
 خانه دانشگاه موجود است.() این کتاب در کتاب .1330 صنعتی امیرکبیر،

 گنالها و سیستمها و کنترل، جواد راستی.در سی  MATLABکاربردهای بخش اول از کتاب  .0
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file:///C:/Users/molaee/AppData/Roaming/Microsoft/Word/dl.mohandesyar.com/90/4/Signals%20and%20Control%20in%20Matlab/Signals%20and%20Control%20in%20Matlab(www.mohandesyar.com).zip
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