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 مقدمه
سیگنال  ،در همة این علوم های رایج در علوم مختلف مهندسی و غیر مهندسی است.واژه سیگنال از واژه

باشد، و سیستم مجموعة منظمی است بعی از یک متغیر مستقل میگر یک پدیدة فیزیکی است که تابیان

گنال خروجی باشد. می توان که ممکن است دارای یک یا چندین سیگنال ورودی و یک یا چندین سی

های سیگنال ، ویا اثر محیط خارج بر سیستم های به یک سیستم را به عنوان محرّکهای ورودسیگنال

 ها در نظر گرفت.ت به آن محرّکه عنوان واکنش یا رفتار سیستم نسبخروجی را ب

، دسته بندی شانها با توجه به خواصدر این فصل ابتدا تعریف اولیة سیگنال ارائه شده و سپس سیگنال

یک سیستم مختلف ها، تعریف سیستم ارائه شده و خواص پس از معرفی و بررسی سیگنالشوند. می

ها، دو خاصیت خطی و مستقل بودن از زمان هستند، که . از جمله خواص سیستمشودمعرفی و بررسی می

 در این فصل بیشتر مورد توجه واقع گردیده است.

 

 تعریف سیگنال1-1 
تار فیزیکی یک پدیده یا و حاوی اطالعاتی در مورد حالت یا رف است مستقل رتابعی از یک متغیسیگنال 

باشد. به عبارت دیگر سیگنال نوعی خبر است که اطالعاتی در مورد پدیدة فیزیکی مورد نظر م میسیست

شوند. غیره نمایش داده میها از نظر ریاضی به صورت توابعی چند مت. سیگنالدهدئه میبه مخاطب ارا

 برده شوند.های مادّی و فیزیکی به کار از پدیده ها ممکن است جهت توصیف طیف وسیعیسیگنال

به عنوان مثال سیستم صوتی انسان می تواند نوعی  ،روش ایجاد سیگنال بستگی به ماهیت آن دارد

نامند. به عبارت بهتر، دهان و که آن را صوت میاغتشاش کنترل شده در هوای اطراف دهان ایجاد نماید 

د. این سیگنال نال صوتی شونتوانند باعث تغییر فشار هوا و ایجاد سیگبا همکاری یکدیگر، میحنجره، 

، قابل تبدیل به یکدیگر هستند. های متفاوتمختلف با ماهیت های. البته سیگنالشودمکانیکی نامیده می

است. این عملِ تبدیل به سیگنال الکتریکی به عنوان مثال سیگنالِ صوتیِ مکانیکی، به سادگی قابل 

 یا جریان باشد.ولتاژ  تواندمییک سیگنال الکتریکی شود. انجام می 1گرهاتبدیل توسط حس

                                                           

1  Sensors 
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، زمان، و متفاوت سیگنال صوتی و سیگنال تصویری توجه کنید که در اولی متغیر مستقل هایماهیتبه 

در دومی متغیرهای مستقل دو بعد از مکان هستند. از طرف دیگر، متغیر تابع در سیگنال صوتی، به 

زان روشنائی یک مکان از . ولی در سیگنال تصویری، متغیر تابع میاستمیزان فشار هوا در محیط مربوط 

ها در سیگنال مختلف هستند. 1بسیار متنوع بوده و دارای ابعاد هاسیگنال. بنابراین باشدمیتصویر 

ها روابط ریاضی این سیگنال و هستندکه توابعی از زمان  ،باشندجریانی یا ولتاژی می مخابرات معموالً

در حوزه ) . طول بی نهایت2. فرکانس منفی 1به طور مثال:  در عالم فیزیکی وجود ندارند.همیشه 

 فرکانس یا زمان(.
 

 هاسیگنالانواع  2-1
 تواندمیکرد. بعنوان مثال یک سیگنال  یبنددستهآنها  به خواص متفاوت را با توجه هاسیگنال توانمی

ک باشد. یک سیگنال معین بوسیلة یک رابطه ریاضی یا یک نمودار و یا بوسیلة ی 3یا معین  2تصادفی

 m، نیروی وارده بر یک جسم صلب با جرم fمثال رابطة بین سیگنال . بعنوان شودمیجدول مقادیر بیان 

نیروی مذکور همچنین ممکن است سیگنال نمایش داد.  ma = fرا می توان با رابطة ریاضی  aو شتاب 

بصورت یک منحنی برحسب دو متغیر جرم و شتاب در یک دستگاه مختصات سه بعدی نمایش داده 

در حالی که برای بیان د. ئه گردشده، و یا مقدار نیرو برحسب دو متغیر دیگر بصورت یک جدول ارا

نویز در . بعنوان مثال شودمیآماری استفاده  هایروشاحتمال و  هایمدلتصادفی از  هایسیگنال

برای آن رابطة ریاضی مشخصی بر حسب  تواننمیاتی یک سیگنال تصادفی است که مخابر هایسیستم

نیز ممکن نیست. حسب زمان  زمان ارائه کرد. بیان نویز بصورت یک منحنی مشخص و یا جدول مقادیر بر

و یا دیگر با کمک یک تابع توزیع و یا تابع چگالی احتمال  معموالً به همین دلیل، یک سیگنال تصادفی

 .شودمیآمار و احتماالت مهندسی بیان  مبتنی بر هایروش

سیگنال گسستة زمانی و سیگنال را به سه دسته: سیگنال پیوستة زمانی،  هاسیگنال توانمیبه طور کلی 

 .شوندمیاز سه دسته سیگنال فوق معرفی  در زیر هر یک دیجیتال تقسیم کرد.
 

 

 

 سیگنالِ پیوستة زمانی 1-2-1
 را  ایپیوستهزمان است، مقادیر  که معموالًر مستقل آن، پیوستة زمانی سیگنالی است که متغیسیگنالِ 

                                                           
1 Dimensionals 
2 Random 

     3 Deterministic 
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 مکان تواندمیمتغیر مستقل گاهی  .دهیممینمایش х (t). سیگنالِ پیوستة زمانی را بصورت کندمیاتخاذ 

 یا پارامتر فیزیکی دیگری باشد.

از  هایینمونهفر بصورت تابعی از ارتفاع، ، و سیگنالِ فشار اتمسصوتی بصورت تابعی از زمان سیگنالِ

سخن پراکنی،  هایسیستمه در مخابراتیِ مورد استفاد هایِسیگنالهستند.  پیوستة زمانی هایِسیگنال

 راًفیزیکی که بصورت سیگنال قابل بیان هستند، اکث هایپدیده .باشندمیپیوستة زمانی بصورت  اکثراً

باشد. چون الزم نیست در  اندازغلطپیوستة زمانی کمی  البته شاید استفاده از لفظ پیوستة زمانی هستند.

لذا اگر فقط محور افقی در نمایش سیگنال به  زمان باشد. ( حتماً)محور افقیبیان سیگنال، متغیر مستقل 

 گونهاین. نامندمیگنال را سیگنالِ پیوستة زمانی آن سی اصطالحاًازاء مقادیر پیوسته تعریف شده باشد، 

 .گیردمیوت و حرارت مورد استفاده قرار ، مثل صهاپدیدهجهت توصیف بسیاری از  هاسیگنال

 

 سیگنالِ گسستة زمانی 1-2-2
و دامنة آن  کندمیرا اتخاذ  ایگسستهکه متغیر مستقل آن مقادیر  گسستة زمانی سیگنالی استسیگنالِ 

نمایش  х[n] را اتخاذ نماید. سیگنال گسستة زمانی را بصورت ایگسستهیا  مقادیر پیوسته و تواندمی

 که معموالً مستقلزمانی تنها در لحظات گسسته از متغیر قابل توجه است که سیگنالِ گسستة  .دهیممی

مقدار آن را  تعریف نشده است و نباید اشتباهاًو در سایر لحظات مقدار آن  استشده، تعریف باشدمیزمان 

 صفر در نظر گرفت. 

پیوستة زمانی اشاره شد، در اینجا نیز لزومی ندارد که حتماً محور افقی  هایِسیگنالکه در مورد  همانگونه

بلکه همین قدر که محور افقی، مقادیر گسسته را اتخاذ نماید به آن سیگنالِ بُعد زمان را داشته باشد. 

بوسیلة نمونه برداری از سیگنالِ پیوستة گسستة زمانی گویند. سیگنال گسستة زمانی یا دنباله را می توان 

، بگیریمستقیماً تولید کرد.اگر متغیر مستقل را زمان در نظر زمانی و یا بوسیلة برخی فرایندهای گسسته م

ع بین دو نمونة متوالی را می توان به دلخواه انتخاب کرد. تنها الزم است این فاصله برای فاصلة زمانی واق

 هر دو نمونة متوالی در کل دنباله یکسان باشد.

 

 سیگنالِ دیجیتال 1-2-3

 .نمایدمیخاذ مقادیر گسسته را ات سیگنالِ دیجیتال سیگنالی است که نه تنها متغیر آن که دامنة آن نیز

هیچ  هاسیگنال. در مورد این نوع گیرندمیکامپیوترها مورد استفاده قرار اکثراً در  هاسیگنالاین 

معتبر روی محور عمودی وجود ندارد، فقط کافیست  هایدامنهر مورد تعداد و مقدار سطوح دمحدودیتی 

   هایسیگنالبه ترتیب  تعداد این سطوح محدود باشند.به سیگنال دیجیتال با دو و سه سطح دامنة معتبر
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 3تائی Mسطح معتبر را یک سیگنال  M. در حالت کلی سیگنالی با شودمیگفته  2و سه تائی  1دوتائی

روز بر کاربردهای آنها در مخابرات دیجیتال کاربرد بسیار زیادی دارند، و روز به  هاسیگنال، این گویندمی

ت میان کامپیوتر و خارج تنها وسیلة ارتباطی انتقال اطالعا هاسیگنال، این نوع . در حقیقتشودمیافزوده 

 .استشده( نشان داده 1-1در شکل ) هاسیگنال. یک روش تولید این نوع باشندمیاز آن 

 

 
 سیگنال پیوستة زمانی                                      سیگنال گسستة زمانی                                  سیگنال دیجیتال                 

 
 سیگنال دیجیتال از روی سیگنالِ پیوستة زمانی( روش ساخت 1-1شکل )                                                  

 

ر در سیگنالِ یا روند کردن شامل تبدیل سطح هر نمونه به نزدیکترین سطح معتبکردن رد مرحلة گِ

دهند به سیستم روند ساز معروف هستند. که عملیات روند کردن را انجام میهایی دیجیتال است. سیستم

های گسستة زمانی هستند، از یک زیر مجموعه از مجموعة سیگنال حقیقتها در بدلیل اینکه این سیگنال

 ، نکتة جالب توجه این است که آنچههای گسستة زمانی ندارندتحلیل، تفاوتی با سیگنال لحاظ تجزیه و

سادگی تحلیل شده است،  بر پیوستة زمانی های گسستة زمانیباعث مزیت و برتری تحلیل سیگنال

 باشد.دیجیتال می هایسیگنال

 

 هاتعاریف مشترک در مورد سیگنال 1-3
باشند. زمانی صادق می گسسته های پیوسته و، در مورد سیگنالشوندقسمت ارائه میتعاریفی که در این 

دهیم و انجام می هایف را فقط روی یک دسته از سیگنالاما جهت جلوگیری از اطالة کالم متناوباً هر تعر

 باشد.نوع دیگر، کاری ساده و بدیهی می تعمیم آن به

 

 سیگنال زوج و فرد 1-3-1
 را زوج گویند، اگر х(t)سیگنال 

(1-1)                                                                                                 (t˗)х = (t)х 

 را فرد گویند، اگر х(t)سیگنال 

(1-2)                                                                                                 (t)х˗ = (t˗)х 

                                                           

1 Binary 

2 Ternary 

3 M-ary 

ة روند کردنمرحل مرحلة نمونه برداری  
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 سیگنال متناوب 1-3-2
 سیگنالی را متناوب گویند که دارای خاصیت زیر باشد

(1-3)                                                                                   x(t) = x(t + kT)   
 Tدورة تناوب اصلی سیگنال است.باید توجه نمود که  Tتواند باشد و هر عدد صحیحی می kکه 

های گسسته نیز . در مورد سیگنالکندرابطة فوق صدق میدر  k=1کوچکترین عددی است که در حالت 

متناوب بشمار  هایسینوسی یکی از مهمترین سیگنال هایو دنباله هاسیگنال همین تعریف برقرار است.

 .شوندزمانی مشخص تکرار می ةدر یک فاصل هاسیگنالاین  روند.می

 

 سیستم و تعریف آن 1-4
 .برداشت خود را از این کلمه بیان کنیم نیمتوامیمفهوم سیستم آشنا هستیم و  همة ما کم و بیش با

ر مهندسی با توجه به ، و هکندنمیم جدیدی را در ذهن تداعی بنابراین به هیچ وجه کلمة سیستم مفهو

 شمارد. مختلفی را بر هایسیستم تواندمیتخصص خود 

ارز یگدیگر، برای سیستم بیان  تعریف زیر را، به طور موازی و گاهی بصورت هم دو هاکتابمعموالً در 

 :کنندمی

، شودمیحاصل با انجام تغییر و تحولی در سیگنال ورودی  اشخروجیفرایندی را که سیگنال  .1

 .گویندمیسیستم 

سیستم  سازندمیه به کمک یکدیگر هدف مشخصی را برآورده منظم از اجزائی ک ایمجموعهبه  .2

 .گویندمی

که  ،است خطی تغییر ناپذیر با زمان هایسیستم، در این پروژه مورد نظر ما هایسیستمازآنجایی که 

با تعاریف ارائه شده جهت پیش زمینة  ای مشتمل بر یک قطار ضربه دارد پس در این فصلپاسخ ضربه

 .پردازیممی خطی تغییر ناپذیر با زمانهای به معرفی مختصری از سیستم ذهن خواننده در ادامه

 

 1خطی و غیر خطی هایسیستم 1-4-1

در آن صادق باشد، یعنی بطور خالصه در دو شرط  2سیستمی است که خاصیت جمع آثارسیستم خطی، 

 زیر صدق کند.

х1[n]پاسخ به : شرط جمع پذیری: الف + х2[n]  می شودy1[n] + y2[n] 

                                                           
1 Linear and Nolinear Systems 
2 Superposition 
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تواند )غیر از صفر( می هر عدد مختلط و یا حقیقی a، که aa[n] شودمی хa[n]: شرط همگنی: پاسخ به ب

 های پیوستة زمانی خطی نیز وجود دارد.زیر در مورد سیستمباشد. توجه داشته باشید که عیناً تعاریف 

که مجموعة  х[n]نمایش دهیم، در آن صورت پاسخ به  yk[n]را با  хk[n]در حالت کلی، اگر پاسخ به 

 .دوشمیها  yk[n]باشد، مجموع ها می хk[n]داری از وزن
(1-4  )                                                          x[n] = ∑ akхk[n] ⟶ y[n] = ∑ akyk[n]kk   

 

 1های مستقل از زمان و تابع زمانسیستم 1-4-2
آن با زمان تغییر نکند )نه ورودی یا خروجی آن(. مثالً زمان است که ماهیت وجودی سیستمی مستقل از 

y(t) بصورت اگر سیستمی = sin[х(t)]  ورودی و خروجی آن ممکن است هر تابع شودمیتعریف ،

، تابع زمان باشدمیگرفتن از ورودی در واقع سینوس دلخواهی از زمان باشند، ولی ماهیت سیستم که 

و در  گیردمینیست. به عبارت دیگر ما هر لحظه که بخواهیم با این سیستم کار کنیم از ورودی سینوس 

در کار سیستمِ مستقل از زمان تأثیری ندارد، . به عبارت دیگر گذشت زمان کندمیخروجی آن را ظاهر 

x(tبنامیم، پاسخ به ورود y(t)را  х(t)پس اگر پاسخ به ورودی  − t0) بایدy(t − t0) بشود. 

 

 LTI 2های سیستم 1-4-3

سیستمی است که، هم خاصیت خطی بودن و هم خاصیت تغییر ناپذیری با زمان را بطور  LTIسیستم 

 . باشندمیدارا  توأم

 از نظر عملی اهمیت بسیاری دارند چرا که: LTI هایسیستم

 مدل کرد. LTIبه صورت  توانمینها سروکار داریم را که ما با آ هاییسیستماکثر  (1

 وجود دارد. هاسیستمابزارهای قدرتمندی برای تحلیل این   (2

 است. ترساده هاسیستمدر مقایسه با سایر  هاسیستمتجزیه و تحلیل این  (3

پاسخ این سیستم به  ،معلوم باشد هاورودیبه یک سری از  LTIچنانچه پاسخ یک سیستم  (4

 را خواهیم داشت. هاورودیتعداد زیادی از 

                                                           
     1 Time Invariant Systems and Time Dependent Systems 

     2 Linear Time Invariant Systems 
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بدون اعوجاج، شکل  سیگنالِ در یک انتقالِتوان گفت که، می  LTI هایسیستم از هاسیگنالعبور برای 

همانند سیگنال ورودی است یعنی سیگنال خروجی ممکن است تغییر مقیاس  سیگنال خروجی دقیقاً

 شبیه سیگنال ورودی است. داده شود و یا جابه جا شده باشد ولی شکل سیگنال خروجی دقیقاً

 

 

 

  
  



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید



 سازیشبیه نتایج: مپنجفصل 
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 گیرینتیجه 5-3

تالش زیادی که برای  وجود مخابراتی از مسائل روز دنیای مخابرات بوده، که با هایسیستمحذف اکو در 

دارد. با ناز بین ببرد وجود تواند به طور کامل اثرات اکو را ب هنوز فیلتری که استگرفتهاین مسأله انجام 

درصد قابل قبولی از اثرات اکو بر سیگنال صوتی را از  ایمتوانسته استفاده از فیلتر ارائه شده در این پروژه

 وجود نداشت.امکان حذف کامل آن  هانمونهی به دلیل محدویت در تعداد بین ببریم ول
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 ضمائم
%mono mode 

%loading original signal 

[y fs]=wavread('H:\Farzane\Term8\Project\Advance 

main project\Matlab\Mono\0000'); 
wavplay(y,fs); 

plot(y) 

title('Original Signal','fontsize',01) 
  

%shift original signal 

a=0.0*y( 0000:end ); 

b=0.8*y( 0000:end ); 

c=0.0*y( 0000:end ); 

d=0.0*y( 1000:end ); 

e=0.00*y( 0000:end ); 

f=0.0*y( 0000:end ); 
  

% yeksan saziye abade matris 

size(y) 

size(a) 

a0=[a;zeros(00090)]; 

size(a0) 
  

size(y) 

size(b) 

b0=[b;zeros(000090)]; 

size(b0) 
  

size(y) 

size(c) 

c0=[c;zeros(000090)]; 

size(c0) 
  

size(y) 

size(d) 




