
  درس فيلتر و سنتز مدار MATLAB تكليف

 دعلي شفيعيان�ّمحم

  
   ، تمرين هاي زير را انجام دهيد :MATLABبه كمك جعبه ابزار طراحي و تحليل فيلترها در نرم افزار  ◄
  
                 ، فركانس قطع آن برابر با dB 1كه ميزان انحراف آن در باند گذر برابر با  4درجه  ك فيلتر پايين گذر باترورثيـ  1

1 KHz   : باشد، را طراحي كنيد و براي آن  
  ـ پاسخ دامنه و فاز را ترسيم كنيد.

  ـ تأخير گروهي را براي آن ترسيم كنيد.
  ـ پاسخ پله و ضربه آن را رسم كنيد. 

  ا ترسيم كنيد. ـ نمودار صفر و قطب آن ر
  
𝑓در باند گذر و فركانس قطع  2dBيك فيلتر پايين گذر چبي شف نوع اول با انحراف ـ  2 1 𝐾𝐻𝑧  را  3و مرتبه

  طراحي كنيد و براي آن : 
  ـ پاسخ دامنه و فاز را ترسيم كنيد.

  ـ تأخير گروهي را براي آن ترسيم كنيد.
  ـ پاسخ پله و ضربه آن را رسم كنيد. 

  ـ نمودار صفر و قطب آن را ترسيم كنيد.
  
  است، حل نموده و نتايج را مقايسه كنيد. 1را براي حالتي كه مرتبه فيلتر برابر با  2ـ تمرين  3
  
، فركانس قطع آن برابر با                  dB 3كه ميزان انحراف آن در باند گذر برابر با  4يك فيلتر باالگذر باترورث درجه ـ  4

1 KHz   : باشد، را طراحي كنيد و براي آن  
  ـ پاسخ دامنه و فاز را ترسيم كنيد.

  ـ تأخير گروهي را براي آن ترسيم كنيد.
  ـ پاسخ پله و ضربه آن را رسم كنيد. 

  ـ نمودار صفر و قطب آن را ترسيم كنيد. 
  



و فركانس مركزي آن                    dB 3كه ميزان انحراف آن در باند گذر برابر با  8گذر باترورث درجه ميان يك فيلتر ـ  5
10 KHz  2و پهناي باند KHz  : را طراحي كنيد و براي آن ،  

  ـ پاسخ دامنه و فاز را ترسيم كنيد.
  ـ تأخير گروهي را براي آن ترسيم كنيد.

  ـ پاسخ پله و ضربه آن را رسم كنيد. 
  ـ نمودار صفر و قطب آن را ترسيم كنيد.

  ؟ تغيير دهيد و نتايج را مشاهده كنيد. چه نتيجه اي مي گيريد KHz 10ـ پهناي باند آن را به 
  
و فركانس مركزي آن                   dB 3كه ميزان انحراف آن در باند گذر برابر با  8يك فيلتر ميان نگذر باترورث درجه ـ  ۶

10 KHz  5و پهناي باند KHz  : را طراحي كنيد و براي آن ،  
  ـ پاسخ دامنه و فاز را ترسيم كنيد.

  ـ تأخير گروهي را براي آن ترسيم كنيد.
  ـ پاسخ پله و ضربه آن را رسم كنيد. 

  ـ نمودار صفر و قطب آن را ترسيم كنيد. 
  
  

       شامل نحوه انجام طراحي و نتايج به دست آمده تايپ موارد خواسته شده در هر تمرين را به صورت يك گزارش  توجه :
  ارسال نماييد. اينجانببه ايميل  PDFدر قالب يك فايل و (به صورت نمودار) 

  

  15/4/1390شب) چهارشنبه  9( 21ساعت  آخرين مهلت ارسال گزارش :
  

  با آرزوي بهترين ها


