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Πρόβληµα 0.1 Αν η κρουστική απόκριση ενός ιδανικού χαµηλοπερατού ή ϐαθυπερατού ψηφιακού ϕίλτρου µε συχνότητα
αποκοπής !c = �/4 είναι ℎ(n) (και η απόκριση συχνότητας είναι H(!)), να ϐρεθεί η απόκριση συχνότητας, G(!), του
ϕίλτρου µε κρουστική απόκριση g(n) = ℎ(2n). Το αποτέλεσµα ϑα πρέπει να έχει τη µορφή

G(!) =
H (!/2) +H ((! + 2�)/2)
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Πρόβληµα 0.2 Να δείξετε ότι η καθυστέρηση οµάδας, �h(!), ενός ΓΧΑΣ µε απόκριση συχνότηταςH(!) µπορεί να αναλυθεί
ως ακολούθως

�h(!) =
HR(!)GR(!) +HI(!)GI(!)

∣H(!)∣2
, όπου H(!) = HR(!) + jHI(!), G(!) = GR(!) + jGI(!)

µε nℎ(n) DTFT←−−→ G(!).

Πρόβληµα 0.3 Αν ℎ(n) είναι µια πραγµατική και αιτιατή κρουστική απόκριση ενός ΓΧΑΣ, και αν ισχύει

HR(!) = Re [H(!)] = 1 + a sin(2!), όπου ℎ(n)
DTFT←−−→ H(!)

να ϐρεθεί η ℎ(n).

Υπενθύµιση : Από τις ιδιότητες της συµµετρίας του DTFT έχουµε ότι αν η ℎ(n) (ℎ(n) DTFT←−−→ H(!)) είναι πραγµατική τότε η
H(!) είναι συζυγής συµµετρική. Εποµένως, αν η H(!) = HR(!) + jHI(!), τότε το πραγµατικό µέρος HR(!) είναι ο DTFT
του άρτιου τµήµατος της ℎ(n), δηλαδή

ℎe(n) =
ℎ(n) + ℎ(−n)
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DTFT←−−→ HR(!)

Πρόβληµα 0.4 Να ϐρεθεί η εξίσωση διαφορών η οποία υλοποιεί ένα ΓΧΑΣ µε απόκριση συχνότητας το

H(!) = cot!

Πρόβληµα 0.5 Να ϐρεθεί ο µετασχηµατισµός Z του αιτιατού σήµατος

x(n) =

n∑
k=−n

a∣k∣, n ≥ 0, και ∣a∣ < 1

Ειδικότερα να αποδείξετε ότι ισχύει

x(n)
Z←−−→ X(z) =

1 + (1 + a)z−1 − az−2

(1− az−1)(1− z−1)

Πρόβληµα 0.6 Να ϐρεθεί ο αντίστροφος µετασχηµατισµός Z των συναρτήσεων

(α) X(z) = ln
(
1− 1

2z
−1) , ∣z∣ > 1

2 ,
(ϐ) X(z) = sin z

Πρόβληµα 0.7 ΄Ενα σύστηµα πρώτης τάξης µε ανάδραση περιγράφεται από την ακόλουθη εξίσωση διαφορών

y(n) = ay(n− 1) + bx(n) + x(n− 1), a, b ∈ ℝ, ∣a∣ < 1

Να ϐρεθεί η σχέση ανάµεσα στα a, και b έτσι ώστε η απόκριση συχνότητας να παρουσιάζει σταθερό πλάτος ∣H(!)∣ = 1 για
όλες τις συχνότητες !, δηλαδή ϑα έχουµε ένα ολοπερατό ϕίλτρο.
Αν a = 1/2 και x(n) = (1/2)nu(n) να ϐρείτε την έξοδο y(n) του συστήµατος.


