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 1396-97نیمسال اول سال تحصیلی    دانشگاه صنعتی قم         DSPپردازش سیگنال دیجیتال پروژه 

 مهلت نهایی ارائه: حداکثر تا شنبه 7 بهمن 1396: پس از این تاریخ نمرهای به پروژهها تعلق نخواهد گرفت.

 طراحی فیلتر -1

 در نظر بگیرید:زیر را ( specifications)با مشخصات  گذرپایین فیلتر
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ی برا DSP Systemو  Signal Processingهای Toolboxبا استفاده از توابع  MATLABافزار این فیلتر را در نرم

 شده طراحی کنید:های خواستهحالت

 های:روشبا  IIR الف(
 Impulse Invariance 
 Bilinear Transformation 
 ی:پیوستهزمانفیلترهای برای 
 Butterworth 
 Chebyshev Type I 
 Chebyshev Type II 
 Elliptic 

 های زیر:با روش FIRب( 

 های مستطیلی، پنجره: گذاریپنجرهBartlett ،Hanning ،Hamming ،Blackman  وKaiser 

  الگوریتمParks-McClellan 

 های مورد نظر برای هر طراحی:خروجی

 (Magnitude and Phase Responseپاسخ اندازه و فاز ) -1

 (Group Delay Responseپاسخ تأخیر گروهی ) -2

 (Impulse Responseپاسخ ضربه ) -3

 (Pole-Zero Plotصفر )-نمودار قطب -4

 گزارش موردنظر:

  مشخصاتدرستی (specifications) خواسته شده (desired) نمودارهای به دست آمده در طراحی  را از روی

 تأیید کنید.

 های به ها از روی خروجیآن، مزایا و معایب هایژگیدر مورد وو را با یکدیگر مقایسه کنید ها انواع طراحی

 بحث کنید. دست آمده

  گزارش و نمودارها را در یک فایلWord  فایلمرتب نموده و Word و PDF به همراه  آن راM-file  کدهای

 (mohammadshams1992@gmail.com) حل تمرین درس ایمیل به آدرس مهلت تعیین شده تا نوشته شده

 .بفرستید



 1396-97صفحه، نیمسال اول سال تحصیلی  DSP، 2 تالیجید گنالیپروژه پردازش س

 FFT تبدیل فوریه سریع با استفاده از ECG الکتروکاردیوگرام هبود سیگنالب -2

 سازی شدهشبیه ECGفیلتر کردن سیگنال 

فیلتر کردن به آن و باال  فرکانسسازی شده، افزودن نویز شبیه ECGبه تولید سیگنال  تکلیف کامپیوتریدر این 

 رداخت.پ خواهیم( افزار استفاده کنیدنرم Help از) MATLABافزار در نرمنویز اضافه شده 

 :ECGمطالعه سیگنال  (1

  کتاب ازAdvanced methods and tools for ECG data analysis سیگنال مشابه  یا مراجعECG  و

 توضیح داده و معرفی کنید.در یک پاراگراف را به اختصار مشخصات آن 

 :ECGتولید سیگنال  (2

  با دستورECG افزار در نرمMATLAB سازی شده تکه تکه خطی با سیگنال الکتروکاردیوگرام شبیه

 تولید کنید. ضرباندو طول 

 ( برای هموارسازیSmoothing از فیلتر )FIR ،Savitzky-Golay استفاده کنید. 

 :ECGتعیین محتوای فرکانسی سیگنال  (3

 با دستور  یگسسته یتبدیل فوریه( سیگنالfft  وfftshift را به دست آورده و )ی ودهتا محد رسم کنید

 های موجود در سیگنال مشخص شود.فرکانس

 به سیگنال:فرکانس باال افزودن نویز  (4

  نویز را با دستورawgn  و باSNR=20dB  کنید.تولید 

 دستور  با طراحی فیلتر باالگذر(firgr  وFIRFilter).نویز فرکانس باال را جدا کنید ، 

 .نویز فرکانس باال را به سیگنال اضافه کنید 

 :آلایده گذرحذف نویز با فیلتر پایین (5

 دستور گذر با طراحی فیلتر پایین(firgr  وFIRFilter ،)شده در مرحله قبلفرکانس باالی اضافه نویز 

 را حذف کنید.

 گزارش موردنظر:

 در هر مرحله و طیف آن سیگنال نمودار 

  پاسخ فرکانسی فیلترهای طراحی شدهنمودار  

  گزارش و نمودارها را در یک فایلWord  فایلمرتب نموده و Word و PDF به همراه  آن راM-file  کدهای

 (mohammadshams1992@gmail.com) حل تمرین درس ایمیل به آدرس مهلت تعیین شده تا نوشته شده

 .بفرستید

 

 اد و تندرست باشیدش

 روزبه رجبی


