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ONSOZ 
Bu kitap sinyaller ve sistemler dahilinde lisans dersleri icin tasarlanrrus kitabm 

ikinci baskisidir. Bu gibi dersler cogunlukla elektrik muhendisligi mufredatmda bulu- 
nurken, konunun ozunu olusturan kavram ve teknikler tum muhendislik disiplinlerinde 
onemlidir. Ashnda, muhendisler karmasik islemlerin analiz ve sentezini iceren yeni 
zorluklarla karsilastiklan surece, sinyal ve sistem analiz yontemlerinin potansiyel ve 
asil uygulama alam genislemeye devam etmektedir. Bu nedenlerden dolayr, sinyal ve 
sistemlerle ilgili bir ders sadece bir muhendislik prograrm kapsammda gerekli bir oge 
olmadigim, aynca muhendislik ogrencilerinin lisans egitimleri suresince alabilecekleri 
en heyecan verici, faydah ve yapmaya deger kurslardan biri olabilecegi kamsmdayiz, 

Bu ikinci baskida sinyal ve sistemler konusunu ele alts tarzirruz ilk baski ile ay- 
m genel felsefeyi korumaktadir, ancak belirgin bir yeniden ele ahm, yapilanma ve ek- 
lemeler mevcuttur, Bu degisiklikler hem ders icerigini anlatan ogretmene hem de onu 
ogrenen ogrenciye yardtrnci olacak sekilde tasarlanrmstrr. ilk baskmm onsozunde sin- 
yal ve sistemlere, bir ogrenci icin surekli zamanh ve aynk zamanh sistemlerin her iki- 
sinin de analiz ve sentezi hakkmda ayrn derecede bilgi sahibi olmayi artan bir sekilde 
onemli yapan, sinyal ve sistem tasanrm ve uygulamasi icin teknolojilerde devam eden 
gelismelerin rehberlik ettigi bir genel yaklasirmrmz oldugunu belirtmistik. Bu ikinci 
baskiya onsozil yazarken, gozlem ve yol gosteren prensipler oncekinden daha dogru- 
dur. Bu nedenle, ogrenciler sinyal ve sistemleri cahsrrken, fizik kurallanna dayah di- 
siplinlerde kesinlikle saglam bir temele sahip olmahdirlar ve aynca sistem ve algorit- 
malarm uygulanmasi ve analizi icin bilgisayar kullammmda saglam bir egitimleri ol- 
mahdrr. Sonuc olarak, muhendislik mufredati, bazisi surekli zamanh modelleri ve di- 
gerleri bilgisayar kullamrm ve aynk gosterimler uzerine odaklanan bir konu kansurnm 
yansinr. Bu sebeplerden dolayi, aynk zamanh ve surekli zamanh kavramlanm birlesti- 
rerek bir araya getiren bir yolla sinyaller ve sistemler dersleri, muhendislik ogrencile- 
rinin egitiminde ve simdiki ve sectikleri alanlarda ilerideki gelismelerde gittikce artan 
onemde bir rol oynamaktadir. 

Bu kitap amaclan onernseyerek, surekli zamanh ve aynk zamanh sinyal ve sis- 
temlerin analiz yontemleri ile paralel bir sekilde yapilandmlrmstir. Bu yaklasim aynca 
farkh ve cok onernli pedagojik avantaj sunar. Ozellikle, her alanda gelistirilmis onsezi 
ve anlayislan paylasmak amaci ile surekli ve aynk zamanh yontemler arasmdaki ben- 
zerlikleri kullanabiliriz. Aym sekilde, her birinin belirgin ozelliklerini daha iyi anla- 
mak icin aralanndaki farkhhklan kullanabiliriz. 

Malzemenin orijinalinin ve ikinci baskismm duzenlenmesinde, kitapta gelistiri- 
len temel yontemlerin bazt onemli kullammlannm ogrenciye anlatilmast gerekli kabul 
edilmistir. Bu ogrenciye, sadece ogrenilen tekniklerin uygulama alam icin ve daha ile- 
ri cahsma yonleri icin bir degerlendirme saglamakla kalmayip, aynca konuyu daha de- 
rin anlamaya yardnnci olur. Bu amaci gerceklestirmek icin, suzrne, iletisim, ornekle- 
me, surekli zamanh sinyallerin aynk zamanh islemesi ve geri besleme konularmm gi- 
ris tarzmda ele almmasi dahil edilmistir. Aslmda, bu ikinci baskidaki ana degisiklik- 



yilrmsnr, Sinyaller ve sistemler konusunu ogrenmeden once ogrencilerin cogu elektrik 
milhendisleri icin temel devre teorisi veya makine milhendisleri icin dinamigin temel 
bilgileri gibi dersleri olmus olacaktir. Bu konular bu kitapta butunuyle gelistirilmis 
temel fikirlerin bazilanna deginir, Bu temel ogrenciler icin kitapta ilerledikce ekstra 
bir bakis a91s1 saglamak amaciyla onemli bir deger olabilir. 

Onsozu takip eden giris, okuyucuya genel olarak sinyaller ve sistemler konusu 
hakkmda ve ozel olarak bizimele ahsirruzla ilgili bir perspektif ve motivasyon sun- 
mak amaci ile yazrlrmstir. Sinyal ve sistemlerin matematiksel gosterimi ile ilgili bazi 
basit fikirlerin anlatan Bolum 1 ile baslanrmstir. Ozellikle bir sinyalin bagimsiz degis- 
keninin donusumleri (zaman kaymalan ve olcekleme gibi) tartrsihr. Aynca gercek ve 
karmasik ilsteller ve surekli zamanh ve aynk zamanh birim basamak ve birim durtu 
isimli, en onernli ve temel surekli zamanh ve aynk zamanh sinyaller tamtihr. Bolum 1 
aynca, sistemlerin baglantilannm blok serna gosterimlerini tarutir ve nedensellik, dog- 

. rusalhk ve zamanda degismeyen gibi bircok temel sistem ozelliklerini ele ahr. Bolum 
2'de birim durtulerin kaydirma ozelligi ile birlikte bu son iki ozellik, aynk zamanh 
dogrusal, zamanla degi~meyen (L TI) sistemler ic;;in evri~im-toplam gosterimini ve sil- 
rekli zamanh L TI sistemler ic;;in evri~im tilmlevi gosterimini geli~tirmek amac1yla ge- 
ni~letilmi~tir. Bu ele ahm~ tarzmda aynk zaman durumunun geli~tirilmesinden kazam- 
lan onsezi, onun siirekli zamanh kar~1hgm1 anlamak ve elde etmede bir yard1m gibi 
kullamlm1~t1r. Daha sonra lineer sabit katsay1h diferansiyel ve fark denklemleri ile ta- 
mmh nedensel, L TI sistemleri ele almm1~tlr. Bu giri~ niteligindeki tart1~mada, lineer 
diferansiyel denklemlerin c;;oziimilnde ( c;;ogu ogrencilerin onceden kar~1la~tlg1) mevcut 
temel fikirler yeniden gozden gec;;irilmi~ ve aynca lineer fark denklemleri ic;;in benzer 
yontemlerin ele ahnmas1 saglanm1~tir. Ancak, Boliim 2 'deki iirilnilmilzde ilk odak 90- 
zilm yontemleri degildir; c;;iinkil sonra daha uygun yakla~1mlar donii~iim yontemleri 
kullamlarak geli~tirilmi~tir. Bunun yerine, ilk bak1~ta amac1m1z ilerleyen bolilmlerde . 
s1k s1k kar~Ila~1lacak, sistemlerin bu c;;ok onemli sm1flan ic;;in ogrenciye bir degerlen- 
dirme saglamakttr. Son olarak, Boliim 2 tekillik fonksiyonlannm; basamaklar, dilrtii- 
ler, c;;iftliler, ... , siirekli zamanh LTI sistemlerin analiz ve tammmdaki rolleri c;;erc;;eve- 
sinde k1sa bir anlat1m1 ile sonlamr. Ozellikle, bu sinyallerin evri~im altmda nastl ta- 
mmland1klan bak1mmdan, bu idealle~tirilmi~ sinyallere L TI sistemlerin tepkileri ba- 
k1mmdan yorumlan vurgulanm1~tlf. 

Bolilm 3 'den 6'ya kadar olan k1s1m, hem silrekli hem de aynk zamanda Fourier 
analizi yontemlerinin geli~imini ba~tan sona ve milstakil bir bic;;imde sunar ve bununla 
birlikte ikinci baskmm en belirgin revizyon ve yeniden diizenlemesini gosterir. Ozel- 
likle, daha once i~aret ettigimiz gibi, geli~tirilen Fourier yontemlerinin somut uygula- 
mas1 ic;;in ve motivasyon saglamak ic;;in, frekans alam filtrelemesi kavram1 siirec;; ic;;inde 
c;;ok erken anlattlm1~ttr. ilk bask1da oldugu gibi tart1~malara, hem siirekli hem de aynk 
zamanda sinyal ve sistemler c;;ah~masmda Fourier analizinin oynad1g1 onernli rol ic;;in 
iki temel sebebi gostermeye ve vurgulamaya Bolilm 3 'de ba~lanm1~t1r: ( 1) sinyallerin 
c;;ok say1da sm1flan, karma~1k iistellerin tiimlevleri veya ag1rhklandmlm1~ toplamlan 
gibi ifade edilebilir ve (2) bir L TI sistemin bir karma~1k iistel giri~e tepkisi, sisteme 
ozel karma~1k say1 ile 9arp1lan ilstel ile aymdir. Ancak, ilk baskmm aksine, Boliim 
3 'de dikkat odag1 hem silrekli hem de aynk zamanda periyodik sinyallerin Fourier di- 
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lerden birinde, frekans alam filtreleme kavrarru hem motivasyon hem de bu onemli 
konuya bir anlayis saglamak icin Fourier analizinin ele ahmsmda ilk ba~lar~~ ta~1t~l~ 
nustir, Ek olarak yine, sinyal ve sistem analizinin uygulanmasi ve yontemler! ile ilgili 
daha ileri ve ek cahsmalarla ilgilenen ogrencilere destek olmak amaciyla kitabm so- 
nunda guncel bir kaynakca dahil edilmistir. • . . 

Kitabm duzenlemesi gelistirilen araclan kullanma ve uygulamada yeterh mik- 
tarda pratik olmadan bu tur bir konuya tamamen hakimiyet saglanamayacagi ~krini 
yansitir. Bu nedenle, ikinci baskida her bolum icinde bulunan c;;ah~tl~n om~kl~mn ~a- 
yisi belirgin bir sekilde artmlrmstir. Aynca ilk baskmm anahtar deg~rmde niteliklerin- 
den biri olan bolum sonu odev problemler isimli kisim artmlrmsnr. Ilk baskida oldugu 
gibi cok sayida, toplamda 600'den fazla, problem ic;;erilmi~tir: Burada icerilen ~rob- 
lemlerin buyuk bir cogunlugu yeni olup, ogretmenlere ev odevi hazirlamada ek bir es- 
neklik saglar. Aynca, hem ogretmen hem de ·ogrenci icin problemlerin yaranm artrr- 
mak amaciyla, problemlerin duzenlemesinde ve sunumunda baska bircok degisiklik 
yapilrrnstir. Ozellikle, her bolurnde bulunan problemler her biri tum bolumdeki konu- 
yu farkh bir amacla kapsayan bircok alt bashk altmda toplanrmsur. Her bolumde prob- 
lemlerin ilk iki kisrm, .. bolumde anlatilan temel kavram ve yontemlerin kullamm me- 
kanigini vurgular. Bu iki bolumun Cevaph Temel Problemler bashkh ilk kisrm icin, 
kitabm sonunda cevaplar (cozumler degil) konulmustur. Bu cevaplar ogr~nciye konu~ 
yu anlayip anlamadigmi kontrol etmek icin basit ve hizh bir yo! saglar, Ilk kisimdaki 
problemler genellikle odev gruplanna dahil etmek icin uygundur. Aynca, ogretmene 
odev problemlerin verilmesinde ekstra esneklik vermek amaci ile temel problemlere 
cevaplan olmayan ikinci bir bolurn saglannustir. 

Her bolumde problemlere ait Ileri Seviye Problemleri bashg: altmda bir ucuncu 
bolum, kitaptaki konunun pratik anlamlan ve temelleri ilzerinde arasnrma ve detayh 
inceleme icin yoneltilmistir. Bu problemler cogunlukla, bolumde anlatilan kavram ve 
yontemlerin matematiksel turetmelerini ve daha kompleks kullammlanm icerir. Bazi 
bolumlerde aynca bolumde anlatilan konunun uzantilanm iceren ve/veya ana kon~nun 
kapsarm dismda kalan uygulamasmdan elde edilen bilginin kullamrmm iceren llave 
Problemler kisrm bulunur (ileri devreler ve mekanik sistemler gibi). Her bolumde bu- 
lunan problemlerin genel cesitlilik ve niteligi, ogrenciler icin konunun gelistirilerek 
anlasilmasmi saglayacak ve ogretmenler icin ogrencilerin belirli ihtiyaclanna uygun 
hale getirilmis odev gruplanm bir araya getirmek uzere esneklik saglayacaktir. Ya- 
ytmci aracihgi ile ogretmenlere cozum el kitabi aynca mevcuttur. 

Bu ikinci baskida diger onemli bir ek gelisme, Buck, Daniel ve Singer ile 
MATLAB kullanan Explorations in Signals and Systems (Sinyal ve Sistemlerde Aras- 
tirmalar) adh rehber kitabm mevcut olmasidir. Bu kitap kitaptaki her konu icin bilgi- 
sayar tabanh uygulamalar-MATLAB™ icerir ve hem ogretmen hem de ogrenciye bu- 
yiik bir destek olmalrdir. 

Bu kitabt kullanan ogrencilerin diferansiyel denklemlerle kismen gormus oldu- 
gu ve karrnasik sayilan hesaplamada deneyimli oldugunun kabul edilmesini~ ya~m.da 
hesaplamada (calculus) bir temele sahip oldugu varsayilrmstir. Bu arka plan ile birlik- 
te, baska kaynak gerektirmeyen bir kitaptir. Ozellikle, sistem analizi, evrisim, Fourier 
analizi veya Laplace ve z-donusumleri hakkmda onceden bir deneyim olmadigi varsa- 
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ozelliklerinin her ikisi daha detayh bir bakis ile .ele ahnrmstir, Ornegin, frekans tepki- 
leri icin buyukluk evresi ve Bode grafigi gosterimleri tarutilrrus ve bir L TI sistem 91k1- 
smm zaman bolgesi ozellikleri iizerinde frekans tepkisi evresinin etkileri tarnsilrrusnr. 
Ek olarak, ideal ve ideal olmayan suzgeclerin zaman ve frekans bolgesi davramslan 
incelenmistir ve bunlar arasmdaki degisimler uygulamada soylenmelidir. Aynca, bi- 
rinci ve ikinci dereceden sistemlere ve hem aynk hem de surekli zamanda daha komp- 
leks sistem sentezi ve analizi icin temel yapi bloklan olarak rollerine detayh olarak 
bakilrmstir. Son olarak, hem surekli hem de aynk zamanda suzgeclerin bircok daha 
karmasik ornegi tartisilmrstrr. Bu ornekler bolumtm sonunda arastmlan suzmenin bir- 
cok diger ozelligi ile birlikte, ogrenciye bu onemli konu ile ilgili bir degerlendirme ve 
tat saglar. Bolum 6'daki her konu birinci baskida mevcut iken, yeniden duzenleyerek 
ve Fourier analizinin temel gelisimini izleyen ayn bir bolumde toplayarak, hem bu 
onemli konunun girisini Bolum 3-5'de kolaylastirdigrrmza ve Bolum 6'da zaman ve 
frekans bolgesi konulanm oldukca daha baglay1c1 bir tabla olarak sundugumuza ina- 
myoruz. 

ilk bask1 kullamcilarmm birc;:ogu tarafmdan ifade edilen tercih ve onerilere gore, 
siirekli zamanh ve aynk zamanh Fourier donii$iimleri ic;:in kullamlan en tipik 
notasyonla daha uyumlu olmas1 ic;:in Fourier donii$iimlerinin ele ahm$mdaki notasyon 
degi$tirilmi$tir. Ozellikle, Boliim 3 ile ba$1ayarak siirekli zamanh Fourier donii$iimii- 
nii X(iw) ile ve aynk zamanh Fourier donii$iimiinii X(eiw) ile gosteriyornz. Tiim 
notasyon sec;:eneklerinde oldugu gibi Fourier donii$iimlerinin gosteriminde de tek bir 
tane en iyi sec;:im yoktur. Ancak, bizim ve birc;:ok meslekta$1m1zm dfo,;lincesi, bu bas- 
k1da kullamlan notasyonun tercih edilen bir gosterim oldugudur. 

Boliim 7' de omeklemeyi ele ah$ tarz1m1z, oncelikle omekleme teoremi ve an- 
lamlanyla ilgilidir. Ancak, bu konuyu bakI$ a91sma yerle$tirmek ic;:in; bir siirekli za- 
manh sinyalin gosteriminin genel kavramlanm, omekleri ve ara degerlendirme kulla- 
narak sinyallerin yeniden olu$turulmas1 bak1mmdan tart1$arak ba$1anmI$tlr. Omekle- 
me teoremini elde etmek ic;:in frekans bolgesi yontemleri kullamld1ktan sonra, hem 
frekans hem de zaman bolgesi az omeklemeden kaynaklanan 6rtii$me fenomeni ile il- 
gili bir onsezi · saglamak ic;:in ele almmt$tir. Omeklemenin en onemli kullammlanndan 
biri bu boliimde belli bir uzunlukta degindigimiz bir konu olan, siirekli zamanh sinyal- 
lerin aynk zamanda i$lemesindedir. Aynk zamanh omeklemenin temelini olu$turan 
esas sonuc;: siirekli zamanda kullamlan ile paralel olacak $ekilde geli$tirilmi$ ve bu so- 
nucun ondahklama ve ara degerlendirme problemlerinde uygulamalan tammlanmt$tlf. 
Yine hem siirekli hem de aynk zamanda c;:e$itli diger uygulamalar problemlerde goste- 
rilmi$tir. 

Okuyucu bir kez daha ilk bask1dan haberdar oldugunda, bu durumda omekleme 
ve ileti$imin sunum diizenindeki tersligi ic;:eren bir degi$iklige dikkat edecektir. ikinci 
bask1da omeklemeye haberle$meden once yer vermeyi sec;:tik; c;:ilnkii hem omeklerin . 
yeniden olu$turulmasmdan ve omekleme i$leminden tarif ve motivasyon ic;:in basit bir 
onsezi talep edebiliriz ve aynca hem de sunumun bu diizeni Boliim 8'de omekleme ile 
yakmdan ili$kili haberle$me sistemlerinin bic;:imleri iizerine daha kolay konu$mam1za 
veya temel olarak iletilecek sinyalin omeklenmi$ versiyonu kullammma giivenmemize 
imkan saglar. 
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zisi gosterimleridir. Bu yolla sadece donemsiz sinyaller icin Fourier donusumunu elde 
etmek icin gerekli matematiksel genellestirme olmadan Fourier gosterimlerinin bircok 
ozelligini incelemek ve tamtmakla kahr~~ytp, aynca gelisme silreci~de erke~ bir no~- 
tada suzme uygulamasmi tamtabiliriz. Ozellikle, karmasik ustellerin L TI sisternlerin 
oz islevi oldugu gerceginin avantajim kullanarak, bir L TI sistemin frekans tepkisini 
tamtilrms; ideal suzgecleri tamtmak ve diferansiyel ve fark denklemleri ile tammh 
ideal olmayan suzgeclere bircok ornek vermek amaci ile frekans secici suzme kavra- 
rmm tartismak icin kullamlnustir, Boylece, minimum matematiksel hazrrhk ile ogren- 
ciye bir Fourier gosteriminin ne anlama geldigi ve neden faydah bir yapi oldugu hak- 
kmda daha derin bir gorus saglar. 

Daha sonra Bolum 4 ve 5, Bolum 4'de ilk once surekli zamanh Fourier donu- 
sumu gelistirilirken ve paralel olarak, Bolum 5'de aynk zamanh Fourier donusumu 
gelistirilirken, Bolum 3 'un sagladigi temel ilzerine dayamr. Her iki bolumde de, peri- 
yodu rasgele genisleyen bir sinyal icin Fourier dizisi smm gibi donemsiz bir sinyalin 
Fourier donusumu elde edilmektedir. Bu bakis a91s1, ilerleyen bolumlerde daha cok 
gelistirdigimiz ve Bolurn 3 'de Fourier dizileri icin gelistirilen onsezinin daha genel bir 
baglamda Fourier donusumlerine aktanlmasma izin veren, Fourier dizisi ve donusum- 
ler arasmdaki yakm iliskiyi vurgular. Her iki bolumde de evrisirn ve carprna ozellikleri 
ozel olarak vurgulanarak, Fourier donusumlerinin bircok onemli ozelliginin tartisma- 
sma yer verilmistir. Ozellikle, carpim ozelligi daha sonraki bolumlerde ornekleme ve 
modulasyonu ele ahs seklimiz icin bir baslangic noktasi olarak hizmet ederken, 
evrisim ozelligi frekans secici suzme konusuna ikinci kez bakmarmza imkan saglar, 
Son olarak, Bolum 4 ve 5'in son kisnnlannda, diferansiyel ve fark denklemleri ile ta- 
mmh L TI sistemlerin frekans tepkilerini belirlemek icin ve bu gibi sistemlerin tepkisi- 
ni hesaplamak icin Fourier donusumlerinin nasil kullamlacagim gosteren cesitli ornek- 
ler saglamak icin donusum yontemleri kullamlrmstrr. Bu tartismalan tamamlamak icin 
(ve daha sonraki Laplace ve z-donusumu konulan) kitabm sonunda ktsmi kesir gen- 
lesme yontemi tamrmm iceren bir ilave bir bolum icerilmistir. 

Bu iki bolumde Fourier analizini ele ahsirmz, paralel olarak gelistirdigimiz ba- 
kis acmnzm tipik ozelligidir. Ozellikle, Bolum 5'deki tartismarmzda, Bolum 4'de sii- 
rekli zamanh durum icin gelistirilen onsezi uzerine yapilanma imkam bulduk ve Bo- 
lum 5'in sonuna dogru surekli zamanh ve aynk zamanh Fourier gosterirnlerinde butun 
ikiligi vurguladik. Aynca, surekli ve aynk zamanh Fourier analizleri arasmdaki farklar 
karsilastmlarak her konuya daha cok odaklamlrrusttr. 

ilk baskiyt bilenler, ikinci baskida Bolum 4 ve 5'in uzunluklan ve kapsamlan- 
nm ilk baskidaki eslerinden oldukca kisa olduguna dikkat edeceklerdir. Bu sadece 
Fourier dizilerinin ayn bir bolumde ele almmasmdan degil, aynca bircok konunun Bo- 
liim 6'ya almmasmdan da kaynaklanmaktadir. Sonucun bircok onemli faydasi oldugu- 
na inamyoruz. ilk olarak, temel kavramlarm ve frekans secici suzme kavrammm tam- 
tilmasi ile birlikte Fourier analizinin sonuclannm daha kisa uc bolumde anlatilmasi, 
ogrenciye anlayrsma gore malzemenin duzenlenmesinde, frekans bolgesi hakkmda ve 
potansiyel uygulamalan icin bir onsezi gelistirmek iizere yardimci olmahdir. Daha 
sonra, Bolum 3-5 bir temel olarak, bircok onemli konuya ve uygulamaya daha detayh 
bir bakis imkaru elde edebiliriz. Bolum 6'da zaman ve LTI sistemlerin frekans bolgesi 
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dersi tasarlanmasmda cesitli yaklasimlar olabilir. ilk baski ile ve bu ikinci baski ile bi- 
zim amacirmz ogretmenlere konunun sunumunun yapilandrnlmasmda onemli derece- 
de esneklik saglamaktir. Bu esnekligi elde etmek ve ogretmenler icin bu kitabm fayda- 
hhgim artirmak icin, sinyaller ve sistemlerde en giris niteligindeki derslerin ozunu 
olusturan baglayici konu grubunun kapsamh ve derinlemesine bir ele ahs tarzi ile su- 
numu secilmistir, Bu derinligi elde ederken, sinyaller ve sistemlerin ilk derslerinde ba- 
zen icerilen durum uzay modelleri ve rasgele sinyallerin tammlan gibi atlanrms onem- 
li konulara giri~ler mevcuttur. Geleneksel olarak 9ogu okullarda, bu gibi konular giri~ 
niteligindeki derslere dahil edilmezler, ancak daha derin ilgili lisans derslerinde veya 
ara~tlrmalanyla a91k9a ilgili derslerde geli~tirilmi~tir. Kitapta durum uzaya bir giri~ 
i9erilmedigi halde, giri~ derlerinin ogretmenleri, kitap i9inde bulunabilen diferansiyel 
ve fark denklemlerinin ele alm1~ma kolayca dahil edebilirler. Ozellikle Boli.im 9 ve 
1 O' daki tart1~malar, rasyonel sistem fonksiyonlu sistemler i9in blok ~ema gosterimleri 
ve tek yonlii donii~iimler ve bunlarm durum-uzay gosterimleri tart1~malan i9in dogal 
hareket noktalan olu~turan ba~lang19 durumlu diferansiyel ve fark denklemlerinin 90- 
ziimlerinde kullammlan iizerinedir. 

Tipik tek donemlik 2. veya 3. sm1f seviyesinde bu kitab1 kullanan birders I 'den 
5'e kadar olan boliimleri, (her boliimde 9e~itli konular ogretmen tarafmdan kolayca at- 
lanabilecegi halde) kalan boliimlerden se9ilen konularla birlikte uygun bir derinlikte 
kapsayacakttr. Omegin bir olas1hk, Boliim 6-S'deki bit9ok temel konuyu Laplace ve 
z-donii~iimii ele ah~1 ile birlikte ve belki de geri besleme sistemlerinin analizi i~:in sis- 
tem fonksiyonu kavramlarmm kullammma k1sa bir giri~ sunmakt1r. Dumm uzaya bir 
giri~ birle~tiren veya Boliim 5 ve 1 O'u yeniden vurgulayarak siirekli zamanh sistemler 
konusuna odaklanmay1 ve Boliim 3, 7, 8 ve 11 'deki aynk zamanh konulara odaklan- 
may1 i9eren bir9ok altematif bi9irtjleni~ler mevcuttur. 

Bu ders formatlarma ek olarak, bu kitap ba~tan sona lineer sistemler i9in iki do- 
nemlik temel ders kitab1 olarak kullamlabilir. Altematif olarak, kitabm sinyal ve sis- 
temlerin ilk dersinde kullamlmayan k1s1mlan kaynaklar ile birlikte sonraki ders i9in 

. temel olu~turur. Omegin; Bu kitaptaki malzemenin 9ogu durum uzay analizi, kontrol 
sistemleri, dijital sistem i~lemesi, haberle~meler ve statiksel sinyal i~leme gibi konula- 
ra dogrudan bir koprii olu~turur. Sonu9 olarak, bu kitaptaki baz1 konular ve ileri dii- 
zeydeki konulardan bir veya daha fazlasma bir giri~ saglamak i9in yard1mc1 malzeme 
ile birlikte kullamlarak, ara vermeden devam eden bir ders olu~turulabilir. Aslmda, 
MIT' de bu modeli izl~yen yeni bir kurs geli~tirilmi~tir ve sadece ogrenciler arasmda 
popiiler bir ders olmakla kalmay1p, aynca sinyaller ve sistemler miifredatmm hayati 
bir bile~eni olmu~tur. 

ilk bask1da oldugu gibi, bu kitabm yaztlma siirecinde bir9ok meslekta~1m1z, og- 
rencimiz ve arkada~1m1zdan yard1m, oneri ve destek ald1g1m1z i9in ~anshy1z. Bu kita- 
bm kalbini olu~turan fikir ve bak1~ a9ilan, sinyal ve sistemleri ogretirken elde ettigi- 
miz kendi deneyimlerimiz ve birlikte 9ah~t1g1m1z bir9ok ogrenci ve meslekta~1m1zm 
etkilerinden ortaya 91kmaya devam etmi~tir. Profesor Ian T. Young'a bu kitabm ilk 
bask1sma olan katktlanndan dolayt te~ekkiir etmek isteriz ve Profesor Hamid Nawab'a 
bu ikinci baskmm geli~iminde ve omek ve problemlerin yeniden yap1lanmasmda oy- 
nad1g1 onemli rol i9in en i9ten sayg1lanm1z1 sunanz. Aynca kitaba MATLAB ktlavu- 

Bolum 8'de haberlesmeyi ele ahs tarzirmz, frekans bolgesinde siniiz~ida~ AM 
etkisini anlatmak uzere ve orijinal modiilasyon sinyalinin nasil tekrar elde ed1lebilec~- · 
gini onermek icin surekli carpim ozelliginin ileri uygulamasi ile ~a~l~yan zaman!1 Sl- 
nuzoidal genlik kiplenimi (AM) konusunun kapsamh tartrsmasmt icenr. Bunu tak!ben, 
frekans bolmeli cogullama ve tek kenar ban th modulasyon dah~l ~l~a~ ~zere.' ~ b1t9~k 
ekstra sinuzoidal modulasyon ile ilgili uygulamalar ve konu gelistirilmistir. Diger bir- 
cok ornek ve uygulama problemlerde a~lat1lm1~tir. Bircok ~kstra konu ~?Iii~ 8'de 
kapsanrmsnr. Bunlarm ilki, Bolum 7'dek1 ornekleme ~on~su il~ ~a~mdan 1h~k1h olan: 
zaman bolmeli cogullama ve bir darbe katarmm genlik kiplenimidir. Aslmda, bu bag 
daha acik hale getirilmis ve darbe genlik kiplenimi (PAM) ve si~geler arasr ~an~ma 
konulan tamtarak ve kisaca anlatarak dijital haberlesmenin onemli alanlanna bir bakis 
saglanrmstir. Son olarak, frekans modiilasyonu (FM) konusunu tart1~~am1z ~k~yucu- 
ya dogrusal olmayan modulasyon problemine bir bakis _s~gl~r. -~~ sistemlerinin ana- 
lizi AM durumunda oldugu gibi basit olmadigi halde, gins mtehgmde ele ~h~1m1z FM 
sinyalleri ve sistemlerinin ozellikleri hakkmda belirgin miktarda onsezi kazanmak 
uzere frekans bolgesi yontemlerinin nasil kullamlabilecegini gosterir, Bu _t~rt1~~alar 
ve bu bolumdeki problemlerde gosterilen haberlesme ve moqiilasyonun diger bir9~k 
ozelligi aracihgr ile ogrencinin hem iletisim alanmm zeng~nligi. h~kk1_nda ~em de. sm- 
yal ve sistemler analizi araclannm onda oynadigi merkezi rol 19m bir degerlendirme 
kazanabilecegi inancmdayiz. · . . 

Bolum 9 ve 1 O, srrasiyla Laplace ve z-dontlsumlerini ele ahr. Cogu kisirn 19~n, 
her bolumun son kisrmnda tek yonlu donusurnler ve sifirdan farkh baslangic sarti Ile 
diferansiyel ve fark denklemlerinin cozumunde kullammlan tartrstldigi halde, b~ do- 
nustlmlerin iki yonlu versiyonlan odak noktasidir. Her iki boliimd~ su kon_u~ar?ak1 tar- 
tismalan icerir: bu donusumler ve Fourier donusumleri arasm?ak1 ~akm iliski; rasyo- 
nel donusum smifi ve kutuplar ve sifirlar bakmundan gostenml~n; ~aplace ~~ya_~- 
donii~iimiiniin yakmsama bolgesi ve birlikte oldugu sinyalin ozelhklerme olan 1h~k1~1; 
kismi kesir genlesmesi kullanan ters donusumler; sistem fo~ksi~onlarmm ge~~-et~1k 
degerlendirmesi ve sifir kutup diyagrammdan frekans tepkileri v~ temel donusum 
ozellikleri. Ek olarak, her bolumde L TI sistemler icin sistem fonksiyonlartnm kulla- 
mrm ve ozellikleri incelenir. Bu tartismalarda icerilenler diferansiyel ve fark denklem- 
leri ile tammh sistemler icin sistem fonksiyonlarmm belirlenmesi; L TI sistemlerin 
baglantilan icin sistem fonksiyonu cebirinin kullamrm ve rasyonel si~tem ~0~1ksiyonlu 
sistemler icin kademeli, paralel ve direk bicimli blok semast gostenmlennm olustu- 
rulmasi. . 

Laplace ve z-donusumleri araclan Bolum 11 'de lin~er ~e~i besleme_ sisteml~n 
incelemesinin temelini olusturur. Bu bolume sistem hassasiyetini azaltma, izleme s~s- 
temlerinin tasarlanmasi, kararsiz sistemlerin dengelenmesini iceren geri ?esleme s1~- 
temlerinin bircok ozellik ve onemli kullammlanm anlatarak baslanrrnstrr. Ilerleyen bo- 
lumlerde, onceki bolumlerde gelistirdigimiz araclar, hem surekli zamanh hem de aynk 
zamanh geri besleme sistemlerinde onemli ii9 konuyu incelemek uzere kullamlrmstrr. 
Bunlar kok yer egrisi analizi, Nyquist grafigi ve Nyquist kriteri, gtmluk buyukluk/evre 
grafigi ve kararh geri besleme sistemleri icin kaza~9. paylan v_e e:re kavramland.ir. . . 

Sinyaller ve sistemler konusu ahsilmadik bicimde gents bir konu olup, bir gins 
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Sinyaller ve sistemler kavramlan cesitli alanlarda ortaya cikar ve bu kavramlarla ili~- 
kili fikir ve teknikler iletisim, havacihk ve uzay bilimi, devre tasanrm, akustik, sismo- 
loji, biyomedikal muhendislik, enerji uretimi ve dagitim sistemleri, kimyasal islem 
kontrolu ve konusrna islemi gibi bilim ve teknolojinin cesitli alanlannda onemli rol 
oynar. Sinyaller ve sistemlerin bu cesitli disiplinlerden kaynaklanan fiziksel dogasi 
cok farkh olabilecegi halde, hepsinin en temel iki ortak ozelligi mevcuttur. Bir veya 
daha fazla bagimsiz degiskenlerin fonksiyonlan olan sinyaller, sistemler belirli sinyal- 
Iere diger sinyalleri veya bazi istenen davramslan ureterek tepki verirken, bazi feno- 
menlerin dogasi veya davramsi hakkmda bilgi icerir. Bir elektrik devresinde zamanm 
fonksiyonlan gibi voltaj ve akim sinyallerin omekleridir ve devrenin kendisi, bu du- 
rumda uygulanan akim ve voltaja cevap veren bir sistem ornegidir. Baska bir ornek 
olarak, bir otomobil surucusu gaz pedalma bastigmda otomobil aracm hiziru artirarak 
tepki verir. Bu durumda, sistem otomobil, gaz pedah iizerindeki basmc sisteme giris 
ve otomobil h1Z1 da tepkidir. Elektrokardiyogramm otomatik tam Ian icin bir bilgisayar 
prograrm, girisi dijitallestirilmis elektrokardiyogram olan ve kalp luzi gibi parametre 
tahminlerini cikis olarak ureten bir sistem olarak gorulebilir, Bir kamera farkh kaynak- 
lardan ve objelerden yansiyan 1~1g1 alan ve bir fotograf iireten bir sistemdir. Bir robot 
kolu, hareketleri kontrol girislerinin tepkisi olan bir sistemdir. 

Sinyal ve sistemlerin ortaya ciktrg: bircok baglamda cesitli bircok problem ve 
soru vardir. Bazi durumlarda, ozel bir sistem sunulmus ve cesitli girislere nasil tepki 
verecegini anlamak icin onu detayf olarak tammlamaya ilgilenilmistir. 'Omekler, dev- 
renin farkh voltaj ve akim kaynaklanna tepkisini olcmek ve ucaklann hem pilot hem 
de ruzgara karsi tepki ozelliklerinin belirlenmesi amaci ile devre analizini icerir. 

Sinyaller ve sistemler analizinde diger problemler, var olan sistemlerin anali- 
zinden ziyade, ilgimiz ozel yollarla sinyal islemesi icin sistem tasanrm uzerine odak- 
lanabilir. Bu gibi problemlerin ortaya ctkugi cok yaygm bir durum, sistemlerin tasan- 
rrunda, bazi yollarla bozulmus sinyallerin yeniden yaprlanmasi veya gelistirilmesidir. 
Omegin, bir pilot hava kontrol kulesi ile iletisim kurarken, iletisim kokpitteki yuksek 
gurultuden dolayi alcalabilir. Bu ve bunun gibi durumlarda, istenilen sinyali, bu du- · 
rumda pilotun sesi, tutan bir sistem tasarlamak ve istenmeyen sinyali, om. gurultu, 
reddetmek ( en azmdan yaklasik olarak) mumkundur, Benzer bir grup hedef aynca 
goruntu onanrm ve imaj cogaltum gen el alanmda bulunabilir. . Omegin; derin uzay 
arastirmalanndan veya yeryuzu gozlem uydulanndan elde edilen imajlar, goruntuleme 
araclanndaki smirlamalar, atmosfer etkileri ve imajlarm yeryuzune dondurulmesi sira- 
smda sinyal transferinde olusan hatalar sebebi ile goruntulenenlerin bozulmus versi- 
yonlandtr, Sonuc olarak, uzaydan gelen imajlar rutin olarak bu bozulmalarla ugrasan 
bir sistem ile islenir. Ek olarak, bu gibi imajlar genellikle, cizgiler (nehir yataklan ve- 
ya catlaklar gibi) veya renk veya koyulukta keskin farklarm oldugu bolgesel simrlar 
gibi ozellikler gelistirilmek iizere islenir, 
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lendik. Diger yandan, borsas1~m gunluk kapatma ortalamasi, dogasmdan kaynaklanan 
z~man_da ~~nk noktala~da geh~e? ~ogal bir sinyaldir (om. her gunun kapamsmda). Bir 
s~rekh_ ~~g1$ken_ fonksiyonu gibi bir egri yerine, gunluk borsa kapatma ortalamasi, be- 
hrle~d1g1 an~ak1 ayr~k za~anla ili~kili bir sayi dizisidir. Bu sinyalleri isleyen veya 
t~pk1 veren_ sistemlerin :e. ~1~yall~r.m gelisiminin temel tammmdaki fark, dogal olarak 
smy~~ v~ s1stemler anahz1 19m, bm s-Urekli zamanda tammh i$lemler ve fenomen i<;in 
ve d1gen ayn~ za~anda tammh olanlar i9in olmak ilzere iki paralel yap1ya neden olur. 

Hem ~urekh za1:11an~1 hem ~e aynk zamanh sinyaller ve sistemlerle ili$ki1i kav- 
ram ve tek?1kler zengm btr ~e<;m_1$e sahiptir ve kavramsal olarak yakmdan i1i$kilidir. 
Ancak, tanhsel olarak ge9m1$tek1 uygulamalan yeterince farkh oldugu i9in <;ogu k1- 
s1n:1da ayn ayn 9ah$1lm1$ ve geli$tirilmi$lerdir. S-Urekli zamanh sinyal1er ve sistemler 
fi~1k __ ve .. yakm ge~~i$te elektriksel devreler ve haberle$me ile ili$kili problemlerd~ 
gu9lu koklere sah1pt1r. Aynk zamanh sinyaller ve sistemlerin tekniklerinin ekonomik 
ve d~1:1'1ografik veri gibi uygulamalarla ili$kili say1sal analiz, istatistik ve zaman-dizisi 
anahzmde gii<;lii k.okleri vardtr. Ancak, ge<;en birka9 on y1lsonunda, silrekli zamanh 
ve aynk zamanh smy~l.ler_~e ~istemler disiplinleri giderek kayna$1k bir hale gelmi$ ve 
uygulamalar olduk<;_a 1h$k1h_ btr hal alm1$tlr. Bunun olu~umundaki ana gii9, sinyallerin 
?.lu~t~rulma~1 ve s1stem~er~n uygulanmas1 i9in teknolojideki onemli geli~melerdir. 
Ozelhkl~, yuksek~ h1zh btlg~sayarlarm devam eden geli~mesi, entegre devreler ve kar- 
ma~1k yuksek yogunluklu c1haz ilretim teknikleri, zaman omekleri ile ifade ederek sil- 
r~kl~. zamanh sinyal1eri~ 9ah~masm1 ?ii$ilnmeyi olduk9a avantajh bir duruma getirmi$- 
tlr (o~. aynk ~a~a~h ~myal1ere 9evirerek). Bir ornek olarak yiiksek performansh mo- 
dem btr u9ak 1_<;m_ b!l~1sayar ko~trol, sistemi, daha sonra kontrol sistemi tarafmdan i~- 
lenecek olan btr d1z1 omeklenm1$ 6l9iim ilretmek i9in ara<;: h1z1 gibi ahc1 91k1~lanm sa- 
y1sal la~t1 nr. 

Siirek~i za~_an~1 sistemler ve sinya11er ile aynk zamanh sistemler ve sinya11er 
arasm~~ g~h$en 1h$k1den dolay1 ve her biri ile ili~kili kavram ve teknikler arasmdaki 
ya~m th$k1den dolay1'. b~ kitapta ~ynk zamanh ve silrekli zamanh sinya'ller ve sistem- 
ler~ paralel olarak geh~tlrmek se91lmi$tir. Kavramlarm 9ogu benzer oldugundan (aym 
deg1l), paralel olarak ele alarak anlay1$ ve onsezi payla~1labilir ve aralanndaki farkh- 
hkl.ar ve benzerlikler daha iyi odaklanm1~ bir duruma gelebilir. Ek olarak konuda iler- 
led1k9e ortaya 91kacag1 gibi, bir yap1da anla$tlmas1 digerlerinden dogai olarak daha 
kolay olan baz1 ~avraml~r vardtr ve bir kez anla$Ild1gmda anlay1~ aktanlabilir. Aynca, 
aynk za~anh s1~temlen kullanarak surekli zamanh sinyallerin i$lenmesi ve silrekli 
zamanh smyallerm 6~eklenmesi · olarak adlandmlan, bu paralel ele ah$ bi9imi siirekli 
ve aynk zamanlmm btr araya getirildigi bu 9ok pratik baglamm anla$tlmasm1 kolay- 
la$tlnr. 

$imdiye kadar a91klad1g~m1z g_ibi ~inyaller ve sistemler nosyonlan 9ok gene] 
kavram~ardtr. Ancak b.u genelhk sev1yesmde, sinyal ve sistemlerin dogas1 hakkmda 
yap1la.b1le_cek en ge~el 1fadele~ v~ _ozel!.ikleri .sadece en basit $ekilde tart1$1labilir. Diger 
yandan, smyal ve s1stemlerle Ilg1h en onemh ve temel nosyon; her birinin alt sm1flan- 
n.1 daha s?nra kullamlabilecek belirli ozellikleri ile dikkatlice se9erek, bu sinyaller ve 
s1stemlen kapsamh bir ~ekilde analiz edip tammlayabilmemizdir. Bu kitaptaki esas 
odak noktas1 zamanda degi$meyen lineer sistemlerin belirli sm1flarmdadtr. Bu smtfi 

Gelistirme ve yenilemeye ek olarak, bircok uygulamada, _sinyallerden ~zel bilgi 
parcalanrn secip cikaran sistem tasanmlarma ihtiyac vardir, 81~ elektr?kard1yogram- 
dan kalp hizmm hesaplanmasl bir ornektir. Bir ~a~kas1 ekonom1k ta~m1~de 01:a~~ 91- 
kar. Ornegin, gelecekle ilgili tahminler yapmak 19m kullamlan m~v~1~hk_ 9e$1thhkl~r 
gibi diger ozellikleri ve tren~leri hesa~lamak_ i_9~n, b~:sa endeksi gibi, bir ekono~1~ 
zaman serisinin tarihini anahz etmek 1steyeb1lmz. Diger uygulamalarda odak behrh 
ozellikler ile sinyallerin tasanrm olabilir. Ozellikle, iletisim uyg~lam~larmda, basanh 
bir iletim icin gerekenleri ve smulamalan karsilamak amaci Ile sm~a~ t~s~nm1_na 
onemli olcude dikkat edilmi$tir. Ornegin, atmosfer icinde uzun ~esafeh iletisim, sm- 
yallerin elektromanyetik banttm belirli holgesindeki frekanslan ile ku1lamm1m ger~k- 
tirir. [letisim sinyallerinin tasanrm, hem diger kullamctlat tarafmdan aym za~an~a ile- 
tilmekte olan sinyallerden kaynaklanan en~e~leme ve ~tm~s~er boyu~~~- 1~ettmden 
kaynaklanan bozulmalarm varhgmda guvemhr ahm kahtesmm gerekhhgm1 hesaba 

katmahd1r. . 
Sinyal ve sistemler analizinin kavram ve tekniklerinin ~rt~~a 91kt1g1 ?iger _b1~- 

cok onemli uygulama snufi, i9erisinde ozel giris sinyalleri secrrm 1le ~eya _s1~tem1 di- 
ger sistemlerle birle$tirerek, degi$tirmek veya verilen si~temin ~zelhkler~m ~o~tr?l 
etmek istediklerimizdir. Bu tip uygulamanm a91klamas1, kimyasal islem tes1slenm du- 
zenlemek icin kontrol sistemleri tasanrmdir. Bu cesit tesisler s1cakhk, ne~. v~ kimya- 
sal yapt gibi fiziksel sinyalleri olcen cesitli ahcilarla don~t~lmt$tlr. Bu gibi bu tes1~t~ 
kontrol sistemi devam eden kimyasal islemi dtizenlemek icm akis hizi ve sicakhk gibi 
miktarlan ayarlayarak ahci sinyallere tepki verir. Bir otomatik ucak p_ilotu ve bilgisa- 
yar kontrol sistemi tasanrrn baska bir ornegi ifade eder. Bu du~mda st~~alle: _u<;ak ht~ 
zmi, yuksekligini; valf ayan ve <lumen ve kanat91klarm pozisyonu gibi degt$kenlen 
ayarlamak icin ucagm kontrol sistemi tarafmdan kullamlan bashgi olcer. Bu ayarlama- 
lar ucagm belirli bir rotayi izlediginden emin olmak, ucagm s~rii$unu _kolayla$tlrm~~ 
ve pilotun emirlerine tepkisini geli$tirmek uzere yaptlrmstir. K1myasal islem ko~trolu~ 
nun hem bu durumda hem de onceki ornekte, geri besleme olarak adlandmlan onemh 
bir kavram, olculen sinyaller geri beslendigi ve sistem tepki ozelliklerinin ayarlanma- 
smda kullamldigi icin onemli bir rol oynar. . . 

Onceki paragraflardaki omekler sinyaller ve sistemler kavramlan rem sa~ece 
birkac ahsmadik bicimde cok cesitli uygulama ifade eder. Bu kavramlarm onei:n1 s~- 
dece fenomenin <;e$itliliginden ve ortaya crkuklan islemden degil, aynca ~ktrlerm 
toplarm, analitik teknikler ve geli$tirilmi$ ve geli$tirilmekte olan ve smyal ve s1ste~l~- 
ri iceren problemleri cozmek icin kullamlan metodolojilerden kayn~klamr: Bu g~h~~~ 
min tarihi yuzy1llar oncesine dayamr ve isin cogu ozel uygulamalar ile motive edildigi 
halde bu fikirlerin cogu ashnda tasarlamlandan daha cok cesitli bir baglamdaki pro~- 
lemlerin temel onemini olusturdugu ispatlanrmsttr. Ornegin, sinyal ve sistemler anali- 
zinin frekans bolgesi icin temel olusturan ve bu kitapta belli miktarda detaylandmla- 
cak olan Fourier analizi araclan, 18. ve 19. yuzy1llarda matematiksel fizigin gelisme- 
sine antik Babilliler tarafmdan cahsilan astronomi problemlerinde izlenebilir. 

A91klad1g1m1z omeklerin bazilarmda, geli$imleri sadece za~anda_ aynk n~kta- 
larda tamrnlandigi halde, sinyaller surekli olarak zamanda degi$ir. Omegm, elektn~s~l 
devrelerin analizinde ve mekanik sistemlerde stirekli olarak degisen sinyallerle ilgi- 
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1.1. 1 Ornekler ve Matematiksel ifade 
Sinyaller cok cesitli fiziksel fenomeni tarif edebilir. Sinyaller bircok yolla ifade edile- 
bildigi halde, tum durumlarda bir sinyal icindeki bilgi, bazi sekillerin cesitli modelleri 
icinde tutulur. Ornegin; Sekil 1, l 'deki basit devreyi ele alahm. Bu durumda, cesitli 
modeller bir zamandan sonra kaynakta ve kondansator gerilimleri Vs ve vc' de, sinyal 
omekleridir. Benzer sekilde, Sekil 1.2'de gosterildigi gibi, belli bir zaman sonra so- 
nuclanan otomobil h1Z1 v ve uygulanan kuvvet f, sinyallerdir. Baska bir ornek olarak, 
akustik basmcta dalgalanmalar olusturarak konusma iireten insan sesi mekanizmasmi 
ele alahm, 

SUREKLi ZAMANLI VE AYRIK ZAMANLI SiNYALLER 

Giriste anlanldigi gibi, sinyaller ve sistemler nosyonlan cok cesitli baglamlarda ortaya 
cikar. Aynca, kitapta gorecegimiz gibi, bircok alanda problemlere aym sekilde uygu- 
layan, sinyaller ve sistemleri ve onlan analiz etmekte kullamlan son derece giic;li.i arac 
grubunu tammlamak icin bir dil olan, analitik bir yapi bulunur. Bu boliimde, sinyaller 
ve sistemler icin bu analitik yapmm gelistirilmesine, matematiksel tarif ve gosterimle- 
rini tamtarak baslanrmsnr. Bundan sonraki boliimlerde, hem sinyaller ve sistemleri an- 
lamaya yarayan hem de genis uygulama alanmda ortaya cikan sinyaller ve sistemleri 
iceren problemleri analiz etme ve cozme yetenegine epeyce katkida bulunan ilave kav- 
ram ve yontemleri gelistirmek ve tammlamak amaciyla bu temel iizerine gelistirilmis- 
tir. 

w. • 1 "k do w rusallik ozellikleri, sadece cok pratik onem 1 
tammlayan, zamanda deg~~~ez/ ~e k 1 g . lenebilen ve akilsal olarak tatmin edici 
tasryan degil, aynca anahtl~ o ~ra w o ay l~ 

olan bir dizi kavram ve tek~1klen ~~~u~r. Ber ve sistemler analizi, cok genis uygula- s iNY ALLER VE SiSTEMLER 
Bu giriste vurgulad1g1m1z gt r, smya . 1 inin ortaya 91kt1g1 uzun bir hikayeye 

ma alam olan bazi temel tekni~ ve esas pl_re_ns1p ~n roblemler teknikler ve se9enekler 
. . 1 d · al ve sistern ana 1z1 yem P , 1 . · 

sahiptir. As m a, sm~ . 1 kt d r Bu ilerlemenin, geli~en tekno OJl 
dogrultusunda si.irekh ge~1~mekte V~ yar ~a a t~k.niklerinin uygulamasmI mumkun 
gittikce karma~tkla~an sistem ve s1_nya l~ eme kte sin al ve sistem araclan ve kav- 
k1ld1k9a, daha da h~zlanacag1~1 bek~1yor~z·tt~~1:mld1g1~1 gorecegiz. Bu nedenlerden 
ramlarmm cok gen_1~ alandak~ ~ygu ama ar ~ilim adami v~ mi.ihendis icin cok onemh 
dolayi, sinyal ve sistem a~ahzt konusunu!1, kita ta sunulan konu grubunu, sunum 
ilgi olan bilgi yogunlugu ~fad\tm~kt~d~. B:uya ~inyal ve sistem analizinde saglam 
di.izenini ve her boli.i~d~kt -~ro e~ e:~~e;t iletisim ve geri besleme sistem analizi 
bir temel elde etmesme, su:me, ~m e1'u ulamalara bir anlayis kazanmaya; cok 
problemlerine esas olan cok oneml! :\~em, kl:7m formulli.ime karmasik problemlerin 
g~c;~~ ~-e yab~gidn ~la;:~d~~tga;1:::i!e;/e: iy! yardrmcr olacak bicimde sectik. 
9ozumune tr eger 

xxx 



200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 
YOkseklik (feet) 

~ekil 1.5 Tipik y1lhk dikey rOzgar profili. 
(Crawford and Hudson, National Severe 
Storms Labarotary Report, ESSA 
ERL TM-NSSL 48, August 1970'den 
uyarlanrmsnr. 
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Sinyaller matematiksel olarak bir veya daha fazla degiskenin fonksiyonu gibi 
ifade edilir. Ornegin, bir ses sinyali matematiksel olarak akustik basmcm zaman fonk- 
siyonu olarak gosterilebilir ve bir resim iki uzamsal degiskenin fonksiyonu olarak par- 
lakhk ile ifade edilebilir. Bu kitapta, dikkatimiz tek bir bagimsiz degisken iceren sin- 
yaller iizerine odaklanrmstir. Uygun icin genellikle, ozel uygulamalarda aslmda zama- 
m ifade etmeyebilecegi halde, bagimsiz degisken zamandan soz edecegiz, Ornegin, 
jeofizikte yogunluk, gozeneklilik ve elektriksel ozdirenc gibi fiziksel niceliklerin de- 
rinlikleri ile cesitlerini gosteren sinyaller, yeryiiziiniin yapismi incelemek icin kullam- 
hr. Aynca, hava basmci, sicakhgi ve ruzgar hizmm yiikseklik ile degisim bilgisi mete- 
orolojik arastmnalar icin cok onemlidir. Sekil 1.5 yiiksekligin bir fonksiyonu olarak 
yilhk ortalama dikey riizgar profilinin tipik bir ornegini gosterir. Yiikseklikle olculen 
riizgar hizi degisimleri bir ucagi yaklasun ve inis sirasmda etkileyebilecek riizgar ko- 
sullan yanmda, hava seyrini incelemek icin kullamhr. 

Bu kitap boyunca iki temel sinyal tipini ele alacagiz: siirekli zamanh sinyaller 
ve aynk zamanli sinyaller. Siirekli zamanh sinyaller durumunda bagimsiz degisken 
siireklidir ve bu nedenle bu sinyaller bagimsiz degiskenin kesintisiz degerleri icin ta- 
mmlamr. 

~ekil 1.4 Bir tek renkli resim. 

3 BolOrn 1 SOrekli Zamanh ve Aynk Zamanh Sinyaller 

~ekil 1.3 Ses kayd1 ornegi.[Applications_ of 
Digital Signal Processing, A.V. Op~enheim, 
ed. (Englewood Cliffs, N.J.:Prent1ce . Hall, 
Inc. 1978) p.121.'den uyarlanm1~t1r.] S1nyal, 
soylenen "should we chase" sozcOklerini~ 
akustik basmc degi~imini zam~nm -~tr 
fonksiyonu olarak ifade ede_r .. $~kh_n ~n .. us! 
yizgisi "shoul" kelimesine, 1kmc1 91291_ w~ 
kelimesine ve son iki 9izgi !'chase" kel~m~~1~ 
ne karsihk gelir. (her kelimede her b1_r?inn~ 
izleyen sesin yakla~ik ba~lang19 ve b1t1~len 
gosterilmi~tir.) 
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. 1. k d 1 d ha sonra elektrik sinyallerine - 
Sekil 1.3 bunun gibi bir konu~i:na 5!?Ya 1 ~y 1 0 up, a. · fon kullamlarak elde 

~1fi~=-1ese:t~:i~o~:~~1::~i d;~;,m:~Fti~~;;J~~~i;~~:?~~.~:'~: :1~;:~'. 
farkli seslere _k_ar~~~1k g~l-~r v~ msan ses ~f1s elm\ u$ k'l 1 4' de gosterilen tek renkli fo- 
rak anlasilabilir sozlen urenr. Alternati o ara , ~ .1. : . . . . . 
tograf icin, onemli olan resim boyunca parlakhk deg1~1mmm b191m1dir. - . 

~ekil 1•2 Motordan uygulanan f kuvveti~e, oto~o~i- 
lin hizi v ile orantih sOrtOnme kuvveti pVy1 goz 
onOnde bulundurarak cevap veren bir otomobil. 

~ekil 1.1 Kaynak gerilimi Vs ve kondansator gerilimi Veile basit 
bir RC devresi. 
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(1.1) 

Bu kitabm c;ogunlugun~a aynk zamanh ve surekli zamanh sinyalleri a n a n 
incat paraledl olarak ele alacagiz, b~rlece .. bir grup rem gelistirilen onsezi digeiini fn- 
ama !a yar 1~c1 olarak . kullamlabilir. Bolum 7' de omekleme sorusuna doneceziz ve 

bu ba~laf c!t oki:n~~leme Ile elde edilen surekli zamanh sinyal ile aynk zamanh ~inyal 
arasm. a 1 ~ !$ 1y1 mcelemek rein, siirekli zamanh ve aynk zarnanh kavramlan bir ara ya genrecegiz, · - 

1. 1.2 Sinyal Eneriisi ve Gu~ 
if d ~im?iye ~a~ar .. saglanan cesitli orneklerden, sinyallerin cok cesitli fenomenleri 
1 ~ e e ~~nlecegm1 ~oruyo~z .. Uygulat?a~~rm hepsi~d~ olmasa da bircogunda, ele al- 
d1g1m1~ s_u:iy~II~r fiz!~sel ~lf sistemdeki guc ve enerjiyi tutan fiziksel niceliklerle dog- 
ru1. dan 1lg1hd~r. Omegm; .. eg~~ srrasiylawr) ve i(t), R direnci ile bir direnc boyunca geri- 
im ve akim ise, anhk guc; soyledir: 1 

p(t) = v(t)i(t) = _!_ V2(t). 
R 

(b) 
~ekil 1.7 (a) surekli zamanli ve (b) aynk zamanh sinyallerin grafiksel gosterimleri 

n .1 o 1 2 3 4 s 6 7 7 ~ I -6 
-5 -4 -3 -2 

x[21] x[1] 
x[2] 

x(O] 

10 -9 -8 -7 

(a) 

x[n] 

X(t) 

sist~1:1Ie~ surekli zamanh sinyallerin omeklenmi$ versiyonlanm gosteren aynk zaman- 
h dizilerin ~ullam~m1. ~e~ekti~r;. o~. ~c;ak pozisyonu, hiz, otomatik pilot icin yon ve- 
ya ses ve bir ~e~ s1te~1 1~m muzik gibi. Aynca gazetelerdeki veya bu kitaptaki resim- 
ler, bu. sorun 15m, kahteh grid noktalanndan olusur ve bu noktalann her biri orijinal 
resirnde tekabul eden no~tam~ parlaklik ornegini gosterir, Veri kaynagirun ne oldugu 
f~:~ etmez,_ anc~k_x[n} smyah sadece n'in tamsayi degerleri icin tammlanrmsnr. Bir 
dijital ses smyalmm 3.!. 'inci ornegine ve boylece 2.!. kisilik aile butcesi ortalamasma 

2 2 
bakmanm bir anlami yoktur. 

5 Solum 1 Surekli Zarnanh ve Aynk Zamanh Sinyaller 

Diger taraftan, aynk zamanh sinyaller sadece aynk zamanlarda tammlamr ve bu 
nedenle, bu sinyaller icin bagimsiz degisken sadece aynk degerler kiimesini ahr. Za- 
man fonksiyonu olarak bir ses sinyali ve yukseklik fonksiyonu olarak atmosfer basmci 
siirekli zamanh sinyallerin ornekleridir. Sekil 1.6'da gosterildigi gibi haftahk Dow- 
Jones borsa endeksi aynk zamanh sinyalin bir ornegidir. Aynk zamanh sinyallerin di- 
ger ornekleri; aile bilyiikhigti, toplam niifus veya bahkci teknesi tipine gore cizelgeye 
yerlestirilen sirasiyla ortalama butce, sue; hizi veya yakalanan bahk miktan gibi cesitli 
vasiflardaki demografik cahsmalarda bulunabilir. 

Siirekli zamanh ve aynk zamanh sinyaller arasmda aynm yapmak icin, si.irekli 
zamanh bagimsiz degiskeni gostermek icin t semboliinu ve aynk zamanli bagimsiz 
degiskeni gostermek icin n semboli.ini.i kullanacagiz, Ek olarak, si.irekli zamanh sinyal- 
ler icin bagimsiz degiskeni parantez icine ahrken (·), aynk zamanh sinyaller icin ise 
bagimsiz degiskeni icine almak icin koseli parantezi [ ·] kullanacagiz. Ayn ca, sik sik 
sinyalleri grafiksel olarak ifade etmenin yararh olacagi durumlar olacak. Si.irekli za- 
manh sinyal x(t) ve aynk zamanh sinyal x[ n] ornekleri Sekil 1. 7' de gosterilmistir, Ay- 
nk zamanh sinyalin x[ nj, bagimsiz degiskenin sadece tamsayi degerleri icin tammlan- 
digmi not etmek gerekir. x[n} icin grafiksel gosterim secimimiz bu gercegi vurgular 
ve daha ileri vurgu icin ara sira aynk zamanli diziden x[n} olarak soz edecegiz. 

Bir aynk zamanh sinyal x[ n], dogal olarak aynk olan bagimsiz degisken icin bir 
fenomen ifade edebilir. Demografik veriler gibi sinyaller bunun ornekleridir. Diger 
yandan, aynk zamanh sinyallerin cok onemli bir simfi si.irekli zamanh sinyallerin or- · 
neklemesinde ortaya cikar. Bu durumda, aynk zamanh sinyal x[n}, si.irekli bagimsiz 
degisken icin ardil temel fenomen orneklerini ifade eder. Hizlan, sayisal guc ve esnek- , 
liklerinden dolayi modem dijital islemciler dijital otomatik pilotlardan dijital ses sis- 
temlerine kadar cesitli bircok pratik sistemin uygulanmasmda kullamhr. Bu gibi ·• 

~ekil 1.6 Aynk zamank sinyale bir ornek 5 Ocak 1929'dan 4 Ocak 1930'a haftahk Dow-Jones borsa endeksi 
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Sinyal ve sistem analizinde bir temel kavram, bir sinyalin donusumudur. Omegin, bir 
ucak k?nt~ol sisterriinde pilotun hareketlerine karsihk gelen sinyaller elektriksel veya 
mekamk sistemlerle ucak stinisiinde veya daha sonra aracm dinamik ve kinematigi ile 
s1.ras1yla ucak htz~.nda ve. yoniinde degisimler haline gelecek, diimen veya kanatcik gi- 
bi ucak kontrol yuzeylennde degisimlere donusturulur. Aynca, bircok duyarh ses sis- 
teminde, kaset veya CD iizerine kayith bir miizigi ifade eden bir sinyal, istenilen ozel- 
l~kl~ri artirmak, kayit giiriiltiisiinii yok etmek veya sinyalin cesitli bilesenlerini (om. 
tizlik ve bas) dengelemek amaciyla degistirilir. Bu boliimde, s1mrh ancak, bag1ms1z 
degi~kenin basit degi~imini i9eren, om. zaman aks1; basit sinyal donii~iimlerinin 
o~emli. s1~~f1~~. odakla~1lm1~tir. Bu boliimde ve ilerleyen boliimlerde gorecegimiz gi- 
b1, bas1t donu~umler, smyaller ve sistemlerin bir9ok temel ozelligini tamtmam1za im- 
kan saglar. Daha sonraki boliimlerde aynca, sistemlerin daha zengin ve onemli sm1fla- 
nm tammlamak ve ozelliklerini belirlemede onemli rol oynad1gm1 gorecegiz. 

BAGIMSIZ DEGi$KEN DONU~UMLERi 

(1.10) 

olarak tammlamr. Bu tammlarla, ii<;: onemli sinyal simfim belirleyebiliriz. Bunlarm il- 
k.i, sm1rl.~ top~am enerjili sinyal srmfidir; om. Eoo < co icin olan sinyaller. Bu gibi bir 
smyal, surekh zamanh durumda, ornegin; (1.8) denkleminden 

P "I. s: 
00 = _lffi 2T = 0 

T->oc 

oldugunu gordtigtimilzden ortalama giicil O olmalidir. Smith enerji sinyaline bir ornek, 
0 :s; t :s; 1 icin 1 degerini, aksi durumda O degerini alan sinyaldir. Bu durumda 

Eoo=l ve P oo= 0 'dir. 
Sinyallerin bir ikinci snufi, P co simrh ortalama gticlii olanlardir. Az once gordu- 

gumiizden yola cikarak, eger P co > 0 ise E; = co olrnasi gerekir. Bu elbette mannkhdir, 
cunku eger her birim zaman icin sifirdan farkh bir ortalama enerji var ise (om. sifirdan 
farkh guc ), bunu simrh bir zaman arahgmda birlestirmek veya toplamak simrh mik- 
tarda enerji ortaya cikanr. Ornegin, x[n] = 4 sabit sinyali simrh enerjiye sahiptir, an- 
cak ortalama giic Poo=l6'dtr. Aynca ne Poo ne de E00'in simrh oldugu sinyaller bulun- 
maktadir. Basit bir ornek x(t) = t sinyalidir. Diger bolumlerde ve bundan geriye kalan 
kisimda bu simflann her birindeki diger sinyal omekleri ile karsi karsiya gelecegiz. 

(1.9) 
+N 2 

Poo ~ lim 2;+1 I lx[nJI 
N-+oo n=-N 

ve 
(1.8) 

Bazi sinyaller icin ( 1.6) denklemindeki entegral ve ( I. 7) denklemindeki top lam bir- 
lesmeyebilir, om. eger x(t) veya x[n) her zaman sifirdan farkh bir tamsayiya esit ise. 
Ko<w ile sinyaller simrh enerjiye sahipken, bu gibi sinyaller sonsuz enerjiye sahiptir. 

Benzer bir sekilde, sonsuz bir arahkta zaman-ortalama giicii sirasiyla siirekli ve 
aynk zamanda, 

7 Solum 1 Si.irekli Zamanh ve Ayrrk Zamam Sinyaller 

(1.7) 

I Bunun gibi bir iliski varolsa bile, (1.4) ve (1.5) denklemleri yanhs boyutlara ve olceklere sahip olabilir. Omegin, 
(1.2) ve (1.4) denklemleri karsilastmldigmda, eger x(t) bir direnc boyunca gerilimi gosterirse, fiziksel enerji birimini 
elde etmek icin (1.4) denkleminin direnc (ornegin ohm ile oli;:i.ilmi.i~) ile boliinmesi gerektigini gonirilz. 

+N 2 +<» 2 

£00 ~ lim L lx[NJI = L lx[nll 
N-.oo 11=-N 

ve aynk zamanda, 

(1.6) 
T 2 c 2 Eoo ~ lim L lxU)I dt = -«> lx(t)I dt 

T->oo 

olarak tammlamr ve arahktaki nokta sayisma boliinerek, ni - n1 + 1, arahktaki ortala- 
ma gucii verir. "guc" ve "enerji" terimlerinin, (1.4) ve (1.5) denklemlerindeki nicelik- 
ler aslmda fiziksel enerji' ile ilgili olsa da, burada bagimsiz olarak kullamlrmstir. Bu- 
nunla birlikte, bu terimleri genel iislupla kullanmayi uygun bulacagiz, 

Aynca, bircok sistemde sinyallerde guc ve enerjiyi sonsuz bir zaman araligm- 
da incelemekle ilgilenecegiz, om. -oo < t < +oo veya -oo < n < +oo icin. Bu gibi du- 
rumlarda, zaman arahgi simrsiz olarak artarken, toplam enerjiyi (1.4) ve (1.5) denk- 
lemlerinin smm olarak tammlanz. Bu siirekli zamanda: 

(1.5) 

olarak tammlamr. Giiciin zaman ortalamasi (1.4) denklemi, zaman arahgimn trt1 

uzunluguna bohinerek elde edilir. Aym sekilde, aynk zaman sinyalinde [n], n, Sn S 
n: zaman arahgmda toplam enerji 

(1.4) f}ct)(dt 

Benzer sekilde, Seki I 1.2' de gosterilen otomobil icin, surtunme ile harcanan an- 
hk guc p(t) = bv2 (t)' dir ve boylece (1.2) ve (1.3) denklemlerinde ki gibi bir zaman ara- 
ligmda toplam enerji ve ortalama gilcii tammlayabiliriz. 

Bunlar gibi basit fiziksel omeklerde motivasyon gibi, herhangi bir siirekli za- 
man sinyali x(t) veya herhangi bir aynk zamanh sinyal icin x[n) guc ve enerji icin 
benzer bir terminolojiyi kullanmak yaygm ve faydah bir uygulamadir. Aynca, kisaca 
gorecegimiz gibi, cogunlukla karmasik degerler alan sinyalleri ele almayi uygun bula- 
cagiz. Bu durumda, t1 St S tz zaman arahgmda siirekli zamanh bir sinyalde x(t) top- 
lam enerji, jxj 'in x sayismm (karmasik olabilir) bilytiklilgtinii ifade eden, 

(1.3) 1 12 
1 r2 1 2 -- p(t)d(t) =-- Ji, -v (t)dt 

!2 - t, II /2 - ti !I R 

(1.2) 

t1 St St2 zaman arahginda harcanan toplam enerji: 

r2 p(t)dt = r2 _!_v2 (t)dt 
J11 Jo R 

ve bu zaman araligi boyunca ortalama guc: 
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t 
~ekil 1.12 zaman olceklerne ile ilgili surekli zamanli siriyaller. 

x(U2) 

~ 

x(2t) 

ch 

x(t) 

A 

(b) 
~ekil 1.11 (a) bir surekli zamanh sinyal x(t); (b) yakla~,k t=Oda yansi- 
mas1 x(-t); 

x(-t) 

(a} 

x(t) 

(b) 
~ekil 1.10 (a) bir aynk zarnanh sinyal x(n]; (b) yakla~1k n ~~ O'da vansima- 
Sl x[-n}. ' 

x[-n] 

(a) 

n 

x[ri] 

9 

to t 
~ekil 1.9 Bir zaman kaydrrmas: ile ilgili surekli zamanli 
sinyaller. $ekilde, fo<Odir, boylece x(t - ta), x(t)'nin ileri 
versiyonudur. (x(t)'deki her nokta x(t-ta}'den daha erken bir 
zamanda olusur). 

x(t-to) 

x(t) 

Solum 1 Surekli Zamanh ve Aynk Zamanh Sinyaller 

···rill~l!!Illl~ .,TTnr 

~ekil 1.8 Bir zaman kaydtrmasi ile ilgili aynk za- 
manh sinyaller. Bu ~ekilde, no>O'd1r, boylece 
x[n -no], x[n]'in geciktirilmi~ versiyonudur. (x[n]'deki 
her nokta daha sonra x[n - no]'da ortaya cikar. ) 

x[n-n0] 

n 
~.11r. ,,TTllr 

0 -~ll' 

Bir sinyalin bagimsiz degiskeninin basit ve cok onemli bir doniisum ornegi zaman 
kaydmnadir. Ayru sekilli, ancak birbiriyle bagmtih yer degistirilen veya kaydmlan iki 
sinyale sahip; x[n] ve x[n - n0], aynk zamanda bir zaman kaydirma Seki! 1.8'de gos- 
terilmistir. Aynca, Seki! 1.9' da gosterildigi gibi, x(t) 'nin, x(t - to) geciktirilmis ( eger to 
pozitif ise) veya ileri (eger to negatif ise) versiyonunu gosterdigi, siirekli zamanda za- 
man kaydmnalanm ele alacagiz. Bu sekilde iliskili sinyaller, cesitli ahcilann farkh 
konumlarda bir ortam araciligi ile ( su, kaya, hava, ... vb.) aktanlan sinyali gozleyen, 
radar, sonar ve sismik sinyal isleme gibi uygulamalarda goriiltir. Bu durumda, sinyalin 
transfer edildigi baslangic noktasmdan herhangi iki ahciya yayihm si.iresindeki fark, 
iki ahcidaki sinyaller arasmda bir zaman kaymasi ile sonuclamr. 

Zaman ekseninin ikinci bir temel donusumii zaman tersinmesidir. Omegin, Se- 
kil 1.10' da gosterildigi gibi, x[-n] sinyali x[n] sinyalinden, yaklasik n = 0 yansimasi 
ile (sinyali ters dondiirerek) elde edilir. Ayni sekilde, Seki! 11.1 'de gosterildigi gibi, 
x(-t) sinyali yaklasik t = 0 yansimasi ile x(t) sinyalinden elde edilir. Boylece, eger x(t) 
bir ses bandi kaydim ifade ederse, x(-t) geriye dogru cahnan aym ses kaydidir. Bir 
baska doniisiim zaman olceklemesidir. Seki! 1.12'de bagimsiz degiskende dogrusal 
olcek degisimleri ile ilgili lie; sinyal x(t), x(2t) ve x(t/2) gosterilmistir. Eger tekrar 
x(t)'yi bant kaydi olarak dtisiiniirsek, x(2t) aym ses kaydmm iki kati luzla ve x(t/2) ise 
yan hizla calmamdir, 

Cogunlukla ave pnm verilen sayilar oldugu, x( at + /3) bicimindeki sinyali elde 
etmek icin, verilen bir sinyalin x(t) bagimsiz degiskeninin doniisiim etkisini belirle- 
mek ilgi ceker, Sonuctaki sinyalin eger I a I < 1 ise dogrusal olarak uzamasi, I a I > 1 
ise dogrusal olarak sikistmlmasi, a < 0 ise zamanda tersinmesi ve eger ~ sifirda farkh 
ise zamanda kaydmlmasi haricinde, bagirnsiz degiskenin bu gibi bir donusumu 
x(t)'nin seklini korur. Bu asagidaki orneklerde gosterilmistir. 

x[n] 

1.2.1 Bag1ms1z Degi§kenin Donu§i.imlerine Ornekler 
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1.2.2 Periyodik Sinyaller 
Bu kitap boyunca sikca karsilasacagmuz onemli bir sinyal smifi periyodik sinyaller simfi- 
dir. Bir periyodik siirekli zamanh sinyal x(t), tum t degerlerinde 

r x(t) =x(t + T) (1.11) 
icin bir pozitif T degeri olmasi ozelligine sahiptir. Diger bir deyisle, bir periyodik sinyal, 
Tnin zaman kaydirmasi ile degismeyen bir ozelligi vardrr. Periyodik surekli zamanh sin- 
yaller cesitli baglamlarda ortaya cikar, Ornegin, Problem 2.61 'de gosterildigi gibi, enerji- 
nin korundugu sistemlerde dogal bir tepki, ozdirenc enerji yayilmasiz ideal LC devreleri 
gibi ve surtiinme kaybi olmayan ideal mekanik sistemler gibi, periyodiktir ve ashnda Bo- 
him 1.3 'de anlatilacak olan bazi temel periyodik sinyallerden olusur. 

Bir sonar sinyalinde zaman kaydirma ve hizlanma veya bir bant kaydmm tersi gibi fi- 
ziksel fenomenlerin ifadesindeki kullammlanna ek olarak, bagimsiz degiskenin donusum- 
leri sinyal ve sistem analizinde cok faydahdir. Boliim 1.6'da ve bolum 2'de bagimsiz de- 
gisken donusumleri, sistemlerin ozelliklerini an1atmak ve analiz etmek icin kullamlacaktir. 
Bu doniisumler aynca sinyallerin bazi onemli ozelliklerini tammlamak ve incelemek icin 
onemlidir. 

Ornek 1.3 
ave Pmn verilen sayilar oldugu, x(at + /3) formunda sinyal elde etmek amacryla, verilen sinyal 
x(t)'nin bagimsiz degiskeninin donusum etkisini belirlemek istedigimizi varsayahm, Bunu yapma- 
nm sistematik bir yaklasirm, x(t) 'yi /J degerine bagh olarak once geciktirmek veya ilerletmek ve 
sonra a degeri ile iliskili olarak elde edilen sinyal iizerinde zaman olceklemesi ve/veya zaman 
tersinmesi uygulamaktir. Geciktirilmis veya ileri sinyal eger jal < l ise dogrusal olarak siirdiiriiliir, 

eger jal > 1 ise dogrusal olarak sikistmhr ve eger a< 0 ise zamanda ters <loner. 

Bu yaklasum anlatmak icin, x(t) i,;:irtx(it+l) 'in nasil elde edilebilecegi Sekil l.13(a)'da 

gosterilmistir. /J = 1 oldugundan,,x(t) ilk once Sekil l.13(a)'da gosterildigi gibi 1 ilerletilir (sola 
kaydmlir). ial = + oldugundan, Sekil' l.13(e)'de gosterilen sinyali elde etmek icin, f faktoru ile 

Sekil l .13(b) 'deki kaydmlmis sinyali dogrusal olarak sikisnrabiliriz. 

Ornek 1.2 
Verilen x(t) sinyali Sekil 1.13(a)'da gosterilmistir; Sekil l.l3(d)'de gosterildigi gibi, x(it) sinyali 

2/3 faktoru ile x(t)'nin sikistmlnns halidir. 6zellikle, t = t0'da x(t)'nin degerinin t = ito 'da 

x(ft) 'de olustugunu not edelim. Ornegin, t = 1 'de x(t) degeri, t = 1(1) = + 'da x(+t) 'de bulunur. 

Aynca, t < 0 icin x(t) sifir oldugundan, t < 0 icin x(+t) sifirdir. Aym sekilde, t > 2 icin, x(t) sifir 

oldugundan, t > 1 icin x(it) sifirdrr . 

Omegin; t =I 'de x(t)'nin degeri t = 1 -- 1 = O'da x(t + l)'de bulunur. Aynca, t < 0 icin x(t) sifir 
oldugu icin, t<-1 icin x(t + 1) srfirdir. Aym sekilde, t>2 icin x(t) sifir oldugundan, t > 1 icin 
x(t + 1) sifirdir. 

x(t + l)'deki t, -r ile degistirilerek elde edilebilen, x(-t + 1) sinyalini ele alahm. x(-t + 1), 
x(t + l)'in zaman tersinmis versiyonudur. Bu nedenle, x(-t + 1) grafiksel olarak x(t + l)'in Sekil 
1.13( c) 'de gosterildigi gibi t ekseni boyunca yansitarak elde edilebilir. 

11 SOrekli Zamann ve Aynk Zamanh Sinyaller BolOrn 1 

-213 · 0 213 

(el · k 11 1 .. kl' manh 
~ekil 1.13 (a) bag1ms1z degi~kenin donO~OmOnO gostermek i9in Ornek~ .1 · 1.3'de u. arn a~ s~r~ ~i~a ali bir 
sinyal x(~; (b) zaman kavomna sinyali x(t + 1); (c) zaman kaydmlm1~ ~~nyal x(t ~ 1), .(c) x( t 

3 
) . Y 

zaman kayd,rmas, ve zaman tersinmesi ile elde edilir; (d) zaman ol9eklenm1~ smyal x( 2 t) , ve (e) 

x(f t + 1) sinyali zaman kayd1rma ve ol9ekleme ile elde edilir. 

j 3 

1~ 

0 213 413 

(d) 

(c) 

-1 0 

0 1 
(bl 

2 

. 
1 i x(t+1) 

___.;..~ 

I. 

6rnek 1.1 
. . . . a 'da osterilmi~tir; x(t + 1) sinyali $ekil. l.l}(b)'?e gosteril~igi 

Verilen x(t) .smyah $ekil. 1 b· 1.3~ )l'k (g la kayma) ilerlemeye karsihk gehr. Ozelhkle, t = to da 
ibi t eksem boyunca bir mm i so . . 

gt 1, . ~ . . t=t _ 1, de x/t+ 1)' de olu~tuguna dikkat edehm. x(t) nm degermm, o 1' 1 · 

.-~'CJ~-- 0 1 2 

(al 
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~-~kif _1.17 (a) yift surekli zamanlJ sinyal (b) tek 
surekh zamanu sinyal 

x(t) 

x(t) 

(1.16) 
( 1.17) 

ise tektir denir Bir tek si I (1 16) 
durumunu ger~ktirdigi i<;::: = a·, da ct /1 .17) den~lem~eri x(O) = ~x(O)_-ve x[O] = -x[O] 
ornekleri Sekil 1 17'de g .. t ·1 . . o masi gerekir, Cift ve tek surekh zamanh sinyal 

'l · os en rmstir. 

x(-t) = -x(t), 
x[-n] = -x[n] 

(1.15) Bir sinyal, eger; 
x[-n] = x[n] ise. 

~ekil 1.16 Omsk 1.4'de ele annan x(~ sinyali 

1.2.3 Tek ve ~ift Sinyaller 

Sinyallerin baska bir grup yara 1 .. 11. - . 
Bir x(t) veya x[n] sinyali eger :a1n1oazet1g1.za~an t~~sinimi altmda simetri ile ilgilidir, 

1 n ersinmis esi ile ayru ise: oriii .. siy a ayru ise, cifttir denir Surekli zama d bi . 1 ·~ . , ijme gore yansima- . n a ir smya cirttrr; eger, 
x(-t) = x(t) (1.14) 

ise ve bir aynk zamanh sinyal cift iken 

x(t) 

13 SOrekli Zamanli ve Aynk zamanli Sinyaller B610m 1 

Trigonometriden cos(i + 21r) = cos(t) ve sin(t + 21r) = sin(t) oldugunu biliyoruz. Boylece, t > 0 ve 
t < 0 ayn ayn ele ahmrsa, x(t)'nin her 21r uzunlugundaki arahktan sonra kendini tekrarladigmi 
goruruz. Ancak, Seki! 1.16'da gosterildigi gibi, x(D aynca orijinde, baska hicbir zamanda goriil- 
meyen bir siireksizlik gosterir, Bir periyodik sinyalin seklindeki her ozellik periyodik olarak tek- 

" rarlanmak zorunda oldugu icin, x(t) sinyalinin periyodik olmadrgi sonucuna vannz. 

( l.13) { 
cos(t) t< 0 

· !Et) = sin(t) t ~ 0 

Ornek 1.4 
· Verilen bir sinyalin periyodik olup olmadigim belirlemek icin gerekebilecek problem tipini goste- 

relim. Periyodisitesini kontrol etmek istedigimiz sinyal asagida verilmistir: 

n 
I ll J 

~ekil 1.15 No= 3temel periyodu ile bir aynk 
zamanli periyodik sinyal I I 

x[n] 

2T O T · 2T t 
Periyodik siirekli zamanh bir sinyal ornegi Sekil 1.14 'de verilmistir, Sekilden 

veya (1.11) denkleminden, eger T periyodu ile x(t) periyodik ise, tum t degerleri ve 
herhangi bir m tamsayisi icin x(t) = ,x(t + mT) oldugu kolayca bulunabilir. Boylece, 
x(t) de 2T, 3T, 4T, ... periyodu ile _periyodiktir. x(t)'nin temel periyodu T0, (1.11) denk- 
leminin tuttugu Tnin en kucuk pozitif degeridir. x(t) 'nin tamsayi oldugu durum haric, 
temel periyodun bu tamrm isler. Bu durumda, x(t) herhangi bit T secimi icin ( en kiiciik 
pozitif deger yoktur) periyodik oldugundan, temel periyot tammsizdir. Periyodik ol- 
mayan bir x(t) sinyali donemsiz sinyal olarak adlandmhr. 

Periyodik sinyaller aynk zamanda benzer olarak tammlarnr. Ozellikle, bir ay- 
nk zamanh sinyal x[n], N'in zaman kaydirmasi ile degismiyor ise, om. n'in tum de- 
gerleri icin 

- x[n] = x[n + N] (1.12) 
ise, N'in pozitif tamsayi oldugu, N periyodu ile periyodiktir. Eger (1.12) denklemi tu- 
tarsa, x[n]'de 2N, 3N, ... periyodu ile periyodiktir. Temel periyot N0 (1.12) denklemi- 
nin tuttugu en kucuk pozitif N degeridir, N0 = 3 temel periyodu ile aynk zamanh peri- 
yodik sinyale bir ornek Sekil l.15_' de gosterilmistir. 

-2T 
~ekil 1.14 Bir sOrekli zamanli periyodik sinyal 
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(b) 
~ekil 1.19 Surekli zamanh ger9ek ustel 
x(n = Ce": (a) a> O; (b) a c 0. 

(a) 

Seki! 1.19'da gosterildigi gibi, C ve a gercek ise [x(t)'nin gercek iistel olarak adlandi- 
nldigi durumda], temel olarak iki davrarus tipi vardir. Eger a pozitif ise, t artarken 
x(t), atomik patlamalardaki zincirleme reaksiyonlan ve karmasik kimyasal reaksiyon- 
lan iceren bircok farkh fiziksel siireci anlatan bir form olan, bir artan usteldir. Eger 
a negatif ise, radyoaktif bozunma siirecini, RC devrelerinin ve soniimlu mekanik sis- 
temlerin tepkilerini iceren, cok cesitli fenomenleri anlatmak icin kullamlan bir sinyal 
olan, x(t) azalan iisteldir. Ozellikle, problem 2.61 ve 2.62 'de gosterildigi gibi Seki! 
1.1 'deki devrenin do gal tepkisi ve Sekil 1.2' deki otomobil azalan iistellerdir. Ayn ca 
a=O icin x(t)'nin sabit olduguna dikkat edelim. 

x(t) 

Gertjek Ustel Sinyaller 

bicimidir. Bu parametrelerin degerine bagh olarak, karmasik iistel bircok farkh ozellik 
gosterebilir. 

Si.irekli Zamanh Karma,,k Ostel ve Sinus Sinyalleri 
Siirekli zamanh karmasik iistel sinyal, genellikle C ve a'nm karmasik sayilar oldugu 

x(t) = Ce0\ (1.20) 

1.3.1 

15 Solum 1 Surekli Zamanh ve Aynk Zamanh Sinyaller 

·· . .. iNYALlERi . . 
USTEl VE SINUS S . . .. ekli zamanh ve aynk zamanh sinyallen an- 
Bu ve bundan sonraki boliimlerde, cesitli teme~rkl kalmay1p aynca diger sinyalleri olu~tu- 
1 taca w iz Bu sinyaller sadece sik sik ortaya 91 a a , 
r:bile~eiimiz temel yap1 bloklan olarak causular. 

- . . . . bi . ift di w eri tek o lmak uzere iki sin- 
Onemli bir gerc;ek, herhang~ bir ~1.n~al;, m ?.rmeJic;in x(t)'nin cift kismi olan 

yalin toplam1 ~eklinde par9alanab1leceg1dir. unu go 
su sinyali ele alalnn: . 1 () ( t)] (1.18) Ev{x(t)}=2[xt +x- ' 
A m ekilde, x(t)'nin tek ktsmi asagida verilmi~tir: 

y ~ . Od{x(t)} = -t[x(t)-x(-t)]. . . . . ..· 
. a tek oldugunu ve x(t)'nin bu ikisinin toplam1 

<;ift parc;anm aslmda cift, tek_ pa~c;amn d d T m olarak benzer tammlar ay_nk z~-. 
oldugunu kontrol etmek basit bir ah~t1rml ab_ ir .. ayalin tek-cift aynsim ornegi Sek1l 
manh durumda tutulur. Aynk zaman 1 tr sm 
1.18' de gosterilmi~tir. 

n ... 11 co 1 2 3 
- 2 

~ekil 1.1S bir aynk zamanh sinyalin tek-9ift 
ayn~,m ornegi 

-3 -2 -1 ; l l l 
l - ;. n < O 

6d{x[n~ = 0, n = 0 
;. n > O 

-3 -2 -1 0 1 2 3 n · · · t J I }1 l I · · · 
l !, n < 0 

s 'II{ x[nl} = 1, n = 0 
.1. n > O 2' 

n • • • 3 -3 -2 -1 0 1 2 

, I I I I 
{

1.·n,>O 
x[n] = o < o ,n, 
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2 Karmasik sayilar ve iistellerin hesaplamasi ile ilgili Euler bagmusi ve diger temel fikirler, boliimiin sonunda prob- 
lemlerin matematiksel gozden gecirme kisrmnda ele ahnmrsnr, - · 

era = .b I.dt = To 

(1.30) era, . 112 Eperiyol = .b eJWO dt 

(1.24) denkleminden, temel frekans olarak adlandirdigmuz, bir surekli zamanh 
sinus sinyalinin veya periyodik kirma~1k iistelin temel periyodu To jwoj ile ters oranti- 

hdir. Sekil 1.21 'den bunun ne anlama geldigini grafikse1 olarak goruruz. Eger w0'm 
buyuklugiinii azaltirsak.. sahmm hizim yavaslatrms ve bu nedenle periyodu arnrrrus 
oluruz. Eger w0'm biiyiikliigiim! artmrsak tam tersi olacaktir. Simdi w0=0 oldugu du- 
rumu ele alahm. Bu durumda, daha once acikladigmuz gibi, x(t) sabittir ve bu nedenle 
her pozitif T degeri icin T periyodu ile periyodiktir. Boylece, sabit bir sinyalin temel 
periyodu tammsizdir. Diger taraftan sabit bir sinyalin temel frekansmi 0 olarak tarum- 
lamakta bir anlamsizhk yoktur. Yani, sabit bir sinyal sifir sahmm hizma sahiptir. 

Periyodik sinyaller ve ozellikle ( 1.21) denklemindeki karmasik periyodik us tel 
sinyal ve (1.25) denklemindeki sinus sinyali; sonsuz toplam enerji ancak simrh orta- 
lama giichi sinyallere onemli ornekler saglar, Ornegin, ( 1.21) denkleminin periyodik 
tistel sinyalini ele alahrn ve bu sinyalin bir periyot boyunca toplam enerjisini ve orta- 
lama gilctimi hesapladigmuzi varsayahm: 

(1.29) A sin( (l)ot + ¢) = A fllm { tf(wOt + ¢)} 

Sinus ve karmasrk ustel sinyaller, ozellikle enerjinin korundugu fiziksel sistemler gibi 
bircok fiziksel islemin ozelliklerini tarif etmek icin de kullamhr. Omegin, problem 
2.61 'de gosterildigi gibi, sabit bir destege bir yay ile bagh bir kiitleden olusan meka- 
nik sistemin basit harmonik hareketi gibi, bir LC devrenin dogal tepkisi sinus bicimli- 
dir. Tek bir muzik tonuna karsihk gelen akustik basmc degisimleri de sinus bicimlidir. 

Euler bagmnsmr' kullanarak, ( 1.21) denklemindeki karmasik ustel aym temel 
periyot ile sinus sinyalleri bakimmdan yazilabilir: 

;wot= cosw0t + j sinwst (1.26) 
Benzer sekilde, (1.25) denkleminin sinus sinyali, yine ayrn temel periyot ile periyodik 
karmasik iisteller bakimmdan yazilabilir: 

A ·,1, • o A ·,1, • o A cos(root + </>) = -e''I' e" 1 + - eJ'I' eJW t (1.27) 2 2 
(1.27) denklemindeki iki ustelin karmasik genlikleri oldugunu not edelim. Altematif 
olarak, bir siniizoidi karmasik ustel sinyal bakimmdan, c karmasik bir sayi ise, 
flle{c} 'nin gercek kisrru gosterdigi, asagidaki ifade ile gosterebiliriz: 

A cos( (l)ot + </>) = A9ie { tf(wOt + ¢)} ( 1.28) 

Aynca c'nin sanal kismi icin ...'.Jm{c} notasyonunu kullanacagiz.boylece, ornegin: 
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~ekil 1.20 sOrekli zamanh 
sinus sinyali 

x(t) = A cos (ro0t + <\>) 

B.. 1 ;wot ve eJw0t sinyalleri aym temel periyoda sahiptir. . , .. .1 
oy e~~riyodik karma~1k iistel ile yakmdan iliskili bir sinyal, Sekil 1.20 de gosten - 

digi gibi sinus sinyalidir: ( 1.25) 
x(t) = A cos( (l)ot + </>). 

Birim t gibi saniyeler ile </> ve wa birimleri_ sirasiyla, r~dyan v~e her sant~ i9~~~)d%i:- 

dir ~ A2~cii!:r d~eyr a~~~1.~1!a~~;f t!1:1:;~f ;t~~~i~t~:,~y:~y~e (; .:4) denklemi 
Wo ":JO . dik . ile verilen To temel periyodu ile penyo 1 trr. 

;war= l 
- - 0 . Tnin her degeri icin periyodik olan x(t) = l 'dir. Eger :110 :,t:O 

olmahdrr. Eger Wo---:- . ise, _ T. . kii iik pozitif deger x(t)'nin temel penyodu 
ise, (1.23) denkleminin tuttugu u;:_m en cu . , 

To: T 2,,. (1.24) 
O; Twof 

(1.23) oldugundan, 

Peri odik Karma~1k Ostel ve Sinus Sinyalleri 
Ka~a~1k uste~~erin bir ikinci onemli sm~fl, a'mn tamamen sanal olmaya zorlanmas1 
ile elde edilir. Ozel olarak sunu ele alahm. 

x(t) = dwa1. . . (l.21) 
Bu sinyalin 6nemli bir ozelligi periyodik olmas1d1r. Bunu dogrulamak icm, (1.11) 

denkleminden eger; ;wot= jwo(t+T)_ (1.22) 

ise, x(t)'nin T periyodu ile periyodik olacag1m hanrlayahm. Veya periyodisite icin iz- 

ledigi; 
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Ornek 1.5 
Bazen iki karmasik iistelin toplarmrn tek bir karmasik iistelin ilriinil ve tek bir siniizoide olarak 
ifade etmek arzu edilir. Omeginasagidaki sinyalin biiyiikliigiinii cizmek istedigimizi dusunelim: 

x(t) = £12' + £13' (1.38) 

(1.37) 
2,r To 

lklmo =jkf 
T0 uzunlugundaki herhangi bir zaman arahgi boyunca tam olarak jkj temel periyo- 
dundan gecerken, k. harmonik r/Jk(t) hala T0 periyodu ile periyodiktir. 

Harmonik terimini kullannm, bir temel frekansm tamsayi katlan olan frekans- 
larda akustik basmctaki degisimlerden kaynaklanan tonlarla ilgili, miizikteki kullammi 
ahenk ile uyumludur. Ornegin, keman gibi bir enstriimamn tellerinin titresim bicimi 
bindirme olarak tammlanabilir, om. harmonik olarak iliskili periyodik iistellerin 
agirhklandmlmrs toplarru, Boliim 3 'de, ( 1.36) denkleminin harmonik olarak iliskili 
sinyallerini yapi bloklan olarak kullanarak cok zengin bir periyodik sinyal simfi olus- 
turabilecegimizi gorecegiz. 

ise, (1.34) denklemini saglamak icin w'nin w0'm bir tamsayi kati oldugunu goruruz. 
Yani, harmonik olarak iliskili karmasik iisteller kiimesi, hepsi tek bir pozitif frekansm 
at katlan olan temel frekansh periyodik iisteller kiimesidir: 

</Jk(t) = eJkwo,., k=O, ±1, ±2,... (1.36) 

k=O icin <A(t) sabit iken, k'nm herhangi diger degeri icin r/Jk(t), temel frekans ikl OJo ve 
su temel periyot ile periyodiktir: 

(1.35) 
2:r OJo=- 
To 

Boylece, eger 
(1.34) 

'dir ve OJT0'm 2n'nin kati oldugunu ifade eder: 
OJTo = 21tk, k= 0, ±1, ±2, ... 

(1.33) ejwTo =1 

Poo=}im-1 [,.ie1w01(dt=l (1.32) 
T->oo 2T 

Problem 1.3 periyodik ve donemsiz sinyaller icin enerji ve giic hesaplamalan ile ilgili 
ek ornekler saglar. 

Periyodik karmasik iisteller sinyaller ve sistemleri ele ahsirmzda kismen onemli 
rol oynayacaktrr cunkii, diger bircok sinyal icin eek faydah yapi bloklan olarak cah- 
sirlar. Harmonik olarak iliskili karmasik iistel gruplanm, tiimti ortak T0 periyodu ile 
periyodik olan, periyodik iisteller kiimesini, ele almak cogunlukla faydah bulunacak- 
tir. Ozellikle, bir karmasik iistelin /"'\ 7D periyodu ile periyodik olmasi icin onemli 
bir kosul; 
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1 
Pµeriyot = -Eperiyot = 1 

To ·1 · t ldu ~ undan siirenin tamam1 1 e 
t -oo ile +oo arasmda degi~irken sonsuz say1d~ p~yo o. ~u tam;men aym goriiniir. 
iigili toplam enerji ~o~suzdur. ~nca\ :iny~~1:ld~~J~~[n° birkac periyodun ortalama 
Sinyalin ortalama g~cu her .penyotta k e e~1 d'k listel si~yalin smtrh ortalama giicii 
giicii her zaman l 'dir. yam, karmasi pen yo 1 u . 
suna esittir: 

(1.31) 

~ekil 1.21 sorekli zamanll sinus sinyaller! 
i9in temel frekans ve periyot arasindaki 
ili~ki; burada w1 > M > OJJ, Ti < T2 < Ts 
oldugunu belirtir. 

Sinyaller ve Sistemler 

(c) 

(b) 

(a) 
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Siirekli zamanda oldugu gibi, aynk zamanda onemli bir sinyal; C ile a'nm genel ola- 
rak karmasik sayilar oldugu, 

x[n] = Cd (1.44) 
ile tammh, karmasik iistel sinyal veya dizidir. Bu altematif olarak; 

1.3.2 Ayr1k Zamanh Karma§1k Ustel Ve Sinus Sinyalleri 

Azalan iisteller ile carpilrms sinus bicimli sinyaller genel olarak soniimlu siniisler ola- 
rak adlandmhr. Sonumlii siniislerin ornekleri RLC devreleri ve otomobil siispansiyon 
sistemleri gibi hem sonumlemeyi hem de geri yiikleme giiclerini iceren mekanik sis- 
temler dahilinde goruliir. Bu tip sistemler zamanda azalan sahmmlarla enerji yayan 
(rezistanslar, siirtiinme gibi soniim giicleri) mekanizmalara sahiptir. Bu gibi sistemleri 
anlatan ornekler ve dogal soniimlu sinus tepkileri problem 2.61 ve 2.62'de bulunabilir. 

(b) 

~ekil 1.23 (a) artan sinus sinyali 
x(t) = Cencos(wot + 0), r > O; (b) azalan 
sinus x(t) = Cencos(wot + B), r < o. 

x(t) 

(a) 

x(t) 

Boylece, r = 0 icin, bir karmasik iistelin gercek ve sanal krsimlan sinus bicimlidir. 
r >O icin artan iistel ile carpilrms sinus sinyallerine, r < 0 icin azalan iistel ile carpil- 
mis sinus sinyallerine karsihk gelir. Bu iki durum Sekil 1.23 'de gosterilmistir. Sekildeki 
kesik cizgiler ±!Cler' fonksiyonlanna tekabiil eder. (1.42) denkleminden jCier1 'nin 
karmasik ustelin buyiikltigii oldugunu goriilur. Boylece, kesikli egriler sekildeki 
sahmmh egriler icin, sahmmlann uc noktalannm bu egrilere dokundugu bir zarf gibi 
davramr ve bu yolla zarf bize sahmmlann genliginin genel egiliminin gorsel olarak 
canlandmlmasi icin uygun bir yol saglar, 
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(1.43) · 
Euler bagmt1s1m kullanarak soyle geni~letebiliriz: 

Cea' =IC!e,.' cos(wot + 8) + j\C\e'' sin(wot + 8) 

(1.42) Cea/ = \C\ e" e(r+ jwo)I = \C\ e" ej(wot+O) 
Buradan, 

a=r+j~. 
ve 

Genel Karmai1k Ustel Sinyaller 
· karma ik Iistelin en genel durumu simdiye kadar inceledigimiz ik~. durum ba~1- 

!~ndan yo~mlamp, ifade edilebilir: gerc;ek ustel ve ~e?ydod~~ ~arm;·i~~ v~st~})::!~: 
le C'nin kutupsal bicimde ve a'nm dikdortgensel b191m e 1 a e e 1 igr, 
~1k iistelini ele alalim. Y ani; 

81t 

adlandmlandir. 

(1.41) 

( 1.40) 

(l.41) 

(1.40) 

O 21t 41t 61t 
~ekil 1.22 6rnek 1.5'in tum dalga dogrultulmu~ sinuzoidi 

· k · · ilk once ustel faktorun frekansmm toplamdaki iki ustelin frekanslan ortalan_i~s1 
. Bunukyapl mda v 11y1(nl,318) denkleminin sag tarafmdan karma~1k iistel yok edilir. Bunu gerceklestirir- 

olara a m 1g1, · 

x(t) = d2.s,(e-jo.s + do.5) (1.39) 

elde edilir, ve Euler bagmtismdan su ~ekilde yazilabilir: 
· x(t) = 2eps,cos(0.5t) 

Buradan, dogrudan x(t) 'nin bilyiiklilgiln icin bir ifade elde ederiz: 

\x(t)\ = 2\cos(O.St)\ 

,J2.s1 k k .. stelinin bilyilklilgilniln her zaman birlik oldugu ger<yegi kullarulrmsnr. 
Burada, e armasi u . .. d 1 d v Jt lmus sinus olarak 
Boylece \x(t)\, Sekil l.22'de gosterildigi gibi genelhkle tum- a ga ogru u " 

adlandmlandir. s (1.39) x(t) = d2.s,(e-j0.5 +do. ,) 

elde edilir, ve Euler bagmtismdan su sekilde yazilabilir: 
x(t) = 2ej2.Stcos(0.5t) 

Buradan, dogrudan x(t)'nin bilyilklilgiln icin bir ifade elde ederiz: 
\x(t)\ = 2\cos(O.St)\ 

Burada ei2.s1 karmasik ilstelinin bilyiiklilgilniln her zaman birlik oldug~ ger<yegi ku~la~1lm1~tir. 
Boylec~ \x(t)\, Sekil l.22'de gosterildigi gibi genellikle tum-dalga dogrultulmu~ smus olarak 

Sinyaller ve Sistemler 
20 



~ekil 1.24 Ger9ek Ostel sinyal 
x(n] = Can: 
(a) a> 1; (b) 0 <a< 1; 
(c)-1 < a<O; (d) a<-1 

n 

n 

n 

n 

23 

(d) 

... 

(c) 

(b) 

(a) 

SOrekli Zamanll ve Aynk Zamanh Sinyaller Solum 1 

(1.49) 
A .,,. . A .,,. . 

A cos( axn + ¢) = - e" e'?" + - e" Jv, e" jaJOn 

2 2 
(1.46) ve (1.47) denklemlerindeki sinyaller sonsuz toplam enerjili ancak simrh orta- 

lama gii9lii aynk zamanli sinyallerin omekleridir. Omegin, leJroon 12 = 1 oldugundan, 

(1.46) denklemindeki her sinyal ornegi, sinyal enerjisine 1 ekler. Boylece, her zaman 
noktasmda ortala guc acikca 1 'e esit iken, --oo < n < co icin toplam enerji sonsuzdur. 
Aynk zamanh sinyaller icin enerji ve guc hesaplamalarmm diger ornekleri Problem 
1.3 'de gosterilmistir. 

ve 
(1.48) ejroon = cos axn + j sin won 

sinus bicimli sinyali ile yakmdan ilgilidir. Eger n'i ol9i.isiiz olarak ele ahrsak, hem w0 

hem de ¢ radyan birimine sahiptir. Seki I 1.25 'de sinus dizisinin tic ornegi gosterilmistir. 
Onceki gibi, Euler bagmnst sayesinde karmasik iistel ve siniisleri iliskilendirebiliriz: 

(1.47) 

Sinus Sinyalleri 
Bir baska karmasik iistel (1.45) denkleminde verilen form kullamlarak ve p tamamen 
sanal olmaya zorlanarak (boylece lal = 1) elde edilir. Ozellikle; 

x[n]=eJwon (1.46) 

ele alahm. Siirekli zamanh durumda oldugu gibi sinyal, 
x[n] = Acos(won + </i) 

Ger~ek Ustel Sinyaller 
Eger C ve a gercek ise, Sekil 1.24 'de gosterildigi gibi, ?e~itli davrams tiplerinden biri 
olabilir. Eger lal < 1 oldugunda azalan iistel iken; eger ,1al > 1 ise, sinyalin buyiikliigu 
n ile iistel olarak biiyiir. Aynca, eger a pozitif ise Cd 'in tiim degerleri aym isarete 
sahiptir, ama eger a negatif ise x[n]'in isareti degisir. Eger a= 1 ise x[n]'in sabit ol- 
dugunu, ancak a = -1 iken x[ n] degerinin +C ile -C arasmda degistigini aynca not 
edelim. Gercek degerli aynk zamanh iisteller cogunlukla mifus biiyiimesini, dogumun 
ve yatmmdan toplam geri donusiin gun, ay veya ii9 ayhk bir siirenin fonksiyonu ola- 
rak ifade etmek icin kullamhr. 

formunda ifade edilir. (1.45) denkleminde verilen aynk zamanh karmasik dizisinin 
formu siirekli zamanh iistellerin formu ile benzer olmasma ragmen, cogunlukla aynk 
zamanh karmasik iistel diziyi (1.44) denkleminin formunda ifade etmek daha uygun- 
dur. 

(1.45) x[n} = CefJn 
olan, 

a=l3 
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J 

I 
I 

ve 

Genel Karma,,k iistei Sinyaller 

Gen el aynk zamanh karmasik ustel sinyaller, gercek ~Steller ve f i~~~ styalleri b~ki- 
mmdan yorumlamp, yazilabilirler. Ozellikle eger C ve a yi kutupsa 191m e yazarsa , 

C=jCjeJo 

1.3.3 Ayr1k Zamanh Karma§1k Ostellerin Periyodisite Ozellikleri 
Surekli zamanh ve aynk zamanh sinyaller arasmda bircok benzerlik varken, birkac 
onemli farkhhk aynca mevcuttur. Bunlardan biri, e10)0 aynk zamanh iistel sinyali ile 
ilgilidir. Bolum 1.3. I' de siirekli zamanh esinin, e1r110 iki ozelligi belirlenmistir: (I) 
m0'm biiyiikliigii arttikca, sinyaldeki soniimleme luzi artar; ve (2) m0'm her degeri icin 
e1rdo periyodiktir. Bu bolumde, iki ozelligin aynk zamanh versiyonlan tarif edilecek- 
tir; ve gorulecegi gibi, bunlarm her biri ve siirekli zamanh esi arasmda kesin farklihk- 
Iar bulunmaktadtr. 

~ekil 1.26 (a) artan aynk zamanll sinus sinyalleri; {b) azalan aynk zamanll sinus. 

(b) 

n 

--- 

" ' ' ' 
" " " 

" " 

(a) 

n 

, , ,, 

Boylece, jaj = I icin, bir karmasik i.istel dizinin gercek ve sanal kisnnlan sini.is bicim- 
Iidir. jaj < 1 icin, artan ustellerle carpilrms sini.is dizilerine karsilik gelirken, lal > I 
icin, azalan iistel ile carpilmis sinus dizilerine karsihk gelir. Bu sinyal1erin ornekleri 
Seki I 1.26 'da gosterilmistir. 

(c) . 
~ekil 1.25 Aynk zamanll sinus sinyallen 

(1.50) can= ICJlar cos(mon + B) + JICllal" sin(mon + B) 

x[n) = cos (n/6) 

(b) 

a =/a/ejwo 
olur; buradan, 
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n 

n 

n 
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x[n] = cos (81tn/31) 

(a) 

x[n) = cos (21tn/12 ) 
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c 

c: 

c: 
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~ekil 1.27 Birkac farkl1 frekans icin aynk zamanh sinus bicimli dizi 

,1 

e : 
c 

c 

c: c 
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e- 
II 
c £:! ~ c 
e, .!:. 

., c 
le! 
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:s :s II 
x x .s 

>< 
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~ ~ t: c c .!:. le! le! 

"' ~ N 
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z :s x 
x >< 

•t 

olan bir m tamsaytsi olmahdir. 
2tr N 
-=- (1.56) 
{J)o m 

veya esdeger olarak, 

olmahdir. (1.54) denkleminin tutmasi icin, w0N, 2n'nin bir kati olmahdir, Yani, 
w0N = Zztrn (1.55) 

(1.54) e':" = I 
veya esdeger olarak, 

(1.53) ejmo(n+N) = ejmon 

(1.51) denkleminden w0 + 2n frekansmdaki ustelin w0 frekansmdaki iistel ile aym ol- 
dugunu goruruz, Boylece, e1{))0 sinyallerinin her farkli {J)o degeri icin farkh oldugu, sii- 
rekli zamanhda oldugundan cok farki bir durum soz konusudur. Aynk zamanhda, bu 
sinyaller farklilasmaz, cunkii {J)o frekansi ile sinyal {J) 0 ±2 tr, {J) o ±2 tr, ... frekanslan ile 
olan sinyaller ile ayrndir. Bu nedenle, aynk zamanh karmasik iistelleri ele ahrken sa- 
dece {J)o' 1 sectigimiz 2 tr frekans arahgim dusunmek gerekir. ( 1. 51) denkl emine gore 
her 2tr uzunlugundaki arahgm olabilmesine ragmen, cogu durumda Os; o» < 2tr veya 
-tr s; {J)o < tr arahguu kullanacagiz. 

(1.51) denklemi ile anlatilan periyodisiteden dolayi, eJwon sinyali, ~·m biiyiik- 
Iiik olarak artngi gibi siirekli artan soniimleme hizma sahip degildir. Bunun yerine, 
Sekil l.27'de gosterildigi gibi, ~·1 O'dan artmrken, (J)o=tr'ye ulasana kadar daha hizli 
soniimlenen sinyaller elde ederiz. w0'1 artirmaya devam ederken, (J)o=O'da oldugu gibi 
aym sabit diziyi iireten, (J)o=2tr olana kadar soniim hizim azaltrrns oluruz. Bu nedenle, 
alcak frekans (yavas degisen) aynk zamanh iisteller yaklasik olarak 0, 21r ve tr'nin 
herhangi diger cift katmda w0 degerlerine sahipken, yiiksek frekanslar (hizh degisim- 
lere karsihk gelir) yaklasik {J)o = ±tr ve zr'nin diger tiim tek katlarma yerlestirilir, Ozel- 
likle, {J)o = zr veya tr'nin herhangi diger tek kati icin; 

ej:rn = (e11r)" = (-1)" (1.52) 

boylece zamanda her noktada isaret degistirerek [Sekil 1.27(a)'da gosterildigi gibi], 
sinyaller hizhca soniimlenir. 

Ele almak · istedigimiz ikinci ozellik aynk zamanh karmasik iistellerin 
periyodisitesi ile ilgilenir. eJmon sinyalinin N > 0 periyodu ile periyodik olmasi icin, 

(1.51) ej(mo+2:r)n = ej2:rn ej(J)()/1 = ejroon 

Bu ozelliklerin ilk ikisinin aynk zamanda farkh oldugu gercegi, aynk zamanh 
ve siirekli zamanh karmasik iisteller arasmda cok onemli diger bir aynmm dogrudan 
sonucudur. Ozellikle, {J)o + br frekansi ile aynk zamanh karmasik iisteli ele alahm: 
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(1.60) k= 0, ±1, ... ¢k[n] = ejk(2tr!N)n' 

Siirekli zamanhda oldugu gibi, harmonik olarak ili~kili periyodik iisteller kiimelerini, 
yani N ortak periyotlu periyodik iistelleri ele almamn, sistem analizi ve aynk zamanh 
sinyalde de onemli bir degeri vard1r. (1.56) denkleminden bunlann tam olarak 2,r/N'in 
katt olan frekanslardaki sinyaller oldugunu biliyoruz. Yani, 

x[n];::;: ei(2tr/3)n + ej(3tr/4)11 (1.59) 
Aynk zamanh sinyalinin temel periyodunu belirlemek istedigimizi varsayahm. ( 1.59) denklemi- 
nin sag tarafmdaki ilk iistelinin temel periyodu 3 'diir. Bu (1.58) denkleminden dogrulanabilir- 
ken, bu cevabi elde etmenin daha kolay bir yolu vardir. ozellikle, ilk terirnin (2m'3)n acrsi bu 
iistelin degerlerinin rekrarlamaya baslamasi icin 2n.,nin bir kau ile artmlmahd1r. Daha sonra n, 
3 artmld1gmda, ai;:mm 2Jr'nin tek bir katt artt1gm1 hemen goriiriiz. ikinci terim ile, (3m'4)n ai;:1sm1 
2,r ile art1rmanm, n bir tamsay1 olamayacag1 i1yin imkans1z olan, n'in 8/3 ile artmlmasm1 gerek- 
tirdigini goriiriiz. Aym ~ekilde, ai;:1y1 4,rartmnak, n'in tamsay1 olmayan 16/3 art1~m1 gerektirir. 
Ancak ai;:1y1 6,r ile arttrmak n'i 8 artlfmay1 gerektirir ve boylece ikinci terimin temel periyodu 
8'dir. 

Simdi, tiim sinyal x(n]'in tekrar etmesi ii;:in, (1.59) denklemindeki her terim kendi temel pe- 
riyodunun bir tamsay1s1 boyunca gitmesi gerekir. Bunu geri;:ekle~tiren n'in en kiii;:iik art1~1 
24'diir. Yani, 24 noktahk bir arahgm iizerinde, (1.59) denkleminin sag tarafmdaki ilk terim 
8 temel periyodundan gei;:mi~ olacakt1r, ikinci terim 3 temel periyodundan gei;:mi~ olacak ve tiim 
sinyal x( n] tam olarak temel periyotlannm birinden gei;:mi~ olacaktir. 

Ornek 1.6 

12 ile periyodiktir. Yani, tam olarak x(t)'nin temel periyodu ile ritmik olarak, x[n] de- 
gerleri her 12 noktada bir tekrar eder. 

Buna karsi Sekil l .25(b)' de gosterilen, zamanda tamsayi noktalarda 
x(t)=cos(8 .m/31) 'nin bir grup orneklemi olarak gonilebilen, x[ n] = cos (8,r/31) sinyali- 
ni ele alahm. Bu durumda x(t), 31/4 temel periyodu ile periyodiktir. Diger taraftan, 
x[ n] 31 temel periyodu ile periyodiktir. Bu farkhligm sebebi, aynk zamanli sinyallerin 
bagimsiz degiskenin sadece tamsayi degerleri icin tammh olmasidir. Bu nedenle, x(t) 
'nin bir periyodu tamamladigi (t=O'dan baslayarak) t = 31/4 amnda ornek yoktur. Aym 

.~ekilde, x(t)'nin iki veya uc periyot tamamladrgi t = 2·31/4 veya t = 3·31/4 anlannda 
omeklem yoktur, ancak x(t)'nin dort periyodu tamarnladigi t = 4-31/4 = 31 anmda or- 
neklem vardir, Bu, x[n] degerlerinin seyiri pozitif ve negatif degerlerin her bir dongii- 
suyle tekrarlamadigi Sekil l .25(b) 'de goriilebilir. Daha dogrusu diizen bunun gibi dart 
dongiiden sonra, yani her 31 noktada bir tekrarlamr. 

Benzer sekilde, x[n]=cos(n/6) sinyali tamsayi zaman noktalannda, x(t)=cos(t/6) 
sinyalinin orneklem grubu olarak goriilebilir. Bu durumda, tamsayi orneklem noktala- 
rmda x(t) degerleri asla tekrar etmez, ciinku bu orneklem noktalan x(t)'nin periyodu 
l Zrr'nin tam kati olan bir arahgi asla gecmez. Bu nedenle, gorsel olarak goz omeklem 
noktalanm tamamlamasma ragmen, periyodik olan x(t) zarf izlenimi veren, x[n] peri- 
yodik degildir. Aynk zamanh sinus dizilerinin periyodisitesine bir anlayis kazanmak 
iizere ornekleme kavrammm kullannm Problem 1.36 'da daha detayh incelenmistir. 
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* m ve N'in ortak hicbir faktoru olmadigi kabul edilmistir. 

. k k . . Sekil 1 25'de gosterilen sinyalleri tekrar 
Bu ozellikler~ e~. bir anlayis azanma iiml d .(t) = cos(2.m/12) siirekli zamanli 
inceleyelim. _Ilk one:, ta1?sayl1 zakmd~~ .?o bt~leacremg~1·ma ~ x[n] = cos(2nn/12) dizisini ele 

. .. ·· ·· b r grup ornegi o ara u~une 1 , 1 · t 
~~~~:~~: d~rumda, x(t) temel periyot 12 ile periyodiktir ve aynca x[n] teme penyo 

temel periyot* 
U-O = O .tarumsiz 

U-O :t= 0 :m ( ~: ) 

temel periyot 
U-0 = O .tammsrz 

21r U-O=t:O: wo 

temel frekans U-O temel frekans * U-O/ m 

sadece oJJ-2 nm! N ise bazi . 
N > 0 ve m tamsay1lan icin periyod1k herhangi bir U-O secimi icin periyodik 

2Jr'nin katlan ile aynlmis wo 
degerleri icin aym sinyaller farkh U-0 degerleri icin farkh sinyaller 

Tablo 1.1 eJr0011 ve eJroo, sinyallerinin kar~1la~tmlmas1 

kl 
. .. J<oon sinyali eger ffio/21t bir rasyonel sayi ise periyodi~, ~ksi 

(1.56) den emme gor:. e_ ' .. 1 tea a nk zamanh sini.isler icinde 
takdir~e. petiyo~~k ~egtf r2~(~)~l;{i ~oe~~:d~~ ~~;ilkeU: Sekil 1.25( a) ve (b )' de gos- 
ge9erl1dtr. Omegm, ..,,e ~ . · 
terilen siny~ller peny~d1kttr h a lamalan kullanarak, aynk zamanh periyodik sinyalin 

Az once y~pt1g1_m1z es p ~ irmz ibi belirledigimiz, aynca aynk zamanh 
temel frekans1~1 surekh zamanda y~pt1g_ d g belirleyebiliriz. Yani, eger x[n] temel 
karmasik i.istelm frekansm1 ve teme penyo unu'd' o·· 1 . :t:O ile x[n] = e'?" pe- 

-1 · dik ise temel frekansi 2mN tr. Ye ise, ffio 
periyot N 1 e pen~? 1 . 1. , 1 1 A .. ordi.igiimi.iz gibi ffio, N > O ile m ve N 
riyodik karmasik ustelini ele a a~~- ~ one~ Jir Problem 1 35'de ffio:t:O ise ve N ve 
tan:isay1 cifti _i9i°: (1.56!. ~enk~mm\!j~~:~~l periyodunun. N oldugu gos~e~ilmi~tir. 
m' m ortak h19 bir fakto~ yo sa, x ~. k 11 ak eJ(i)0/1 periyodik sinyalmm temel 
(1.56) denklemi ile birlikte bu ger9eg1 u anar ' 
frekansmm soyle oldugu bulunur: 

2,r @o (1.57) 
-=- 
N m 

Temel periyodun aynca su sekilde yaz1labildigini de not edelim: 
N = m(2;rr) (1.58) 

@O 'd .. kl' 
B iki ifade yine siirekli zamanh eslerinden farkhdtr. Tablo 1.1 e_ sure t 

u son . . k 1 . 1 ejroon aras1ndaki farkhhklann bir kisrru 
1 · 1 1(t)01 ile ayn zaman 1 smya . zaman 1 smya e ~ ibi _0 nmn sonucu olan sabit 

ozetlenmi~tir. S~rekl_i zamanh d~r~t:a oldugu h~~ ~1:iunua~: temel periyodunun ta- 
aynk zamanh smyalm siftr t~me re ansma sa 
mmsiz olduguna dikkat edehm. 
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(1.67) 
00 

u[ n J = L 5[ n - k J . 
k=O 

veya esdeger sekilde, 

u[n] = f, b'[m] 
n~ (1.66) 

(1.66) denkle~i .grafiksel olarak Sekil l.30'da gosterilmisnr, Birim orneein tek f 
1an/1ark!1 dde~en bagimsiz degiskeni sifir olan noktada oldugu icin, §e~lden (:16~)- 

en emm eki sen toplamm n < o icin o > 0 . . 1 · · 
lam degiskenini (1.66) denkleminde m'de:\n=_ n-1c;~n d ?~d~gu loriiliir. Aynca, top- 
rim basamagin birim ornek bakirmnda su sekilde ya:11:bi~;::~;~:l~n;;.~1k zamanli bi- 

o 
u[nJ= Io[n-kJ 

k=oo 

;r;~;~;:nt::i=~~gi~ ilk dfarky1dir .. Karsit sekilde, aynk zamanh birim basamak bi- 
op arm tr. am; 

(1.65) bfn] = u[n] - u[n-1] 

Aynk zamanli birim diirtii bi · b k 
aynk zamanh birim diirtu ve m~ }Sama arasmda yakm bir iliski vardir. Ozellikle, 

' 

O • • ~ • • • • m 
(b) 

• • • • • • • • • 
~ekil 1.30 (1.66) denkleminin 
devam eden toplam,: (a)n<O; 
(b) n» 0. 

- -d[m] - - - - - - 

.. l.. : 
Toplerrun aral1g 

m 0 
(a) 

n • • • • • • • • • • • • • • • • • 

<S[m] 

. l. 
------------- 

Toplamm aral1g 

~ekil 1.29 aynk zamanh birim 
basamak dizisi. 

0 

u[nJ 

• • • 11111111 •1rrrrrrr ... 
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ile tammh aynk zamanh birim basamaktir, Birim basamak dizisi Sekil l.29'da goste- 
rilmistir. 

(1.64) 

Bir ikinci temel aynk zamanh sinyal, u[n] ile gosterilen ve 

u[n] = {O,n < 0 
1,n::?: 0 

~ekil 1.28 aynk zamanh 
birim dOrtO (ornek) 

n • • • • • • • • • • • • • • • 

o[n] 

(1.63) 
ro,n -:t= 0 

b'[n] = ~ 
Ll,n = o 

Ki tap boyunca yer degistirerek o[ n] 'den birim diirtu veya birim ornek olarak 
bahsedecegiz. 

1.4.1 Ayrtk Zamanh Birim Durti.i ve Birim Basamak Dizileri 
En basit aynk zamanh sinyal birim durtudiir (veya birim omeklem), Sekil l.28'de gos- 
terilen su sekilde tammlamr: 

Bu boliimde, diger bircok temel sinyalleri, ozellikle surekli ve aynk zamanda birim 
durtii ve basamak islemleri, sinyal ve sistem analizinde aynca oldukca oneme sahiptir. 
Boliirn 2'de birim durtii sinyallerinin diger sinyallerinolusturulmasi ve ifade edilmesi 
icin temel yapi birimleri olarak nasil kullanabilecegimizi gorecegiz, Aynk zamanh du- 
rumla baslayahrn. 

BiRiM DURTU VE BiRiM BASAMAK i~LEMLERi 

Bu (1.60) denkleminde verilen kiimede sadece N farkh periyodik iistel oldugunu anla- 
tir, Ornegin, 

</Jo[n] = l,¢1[n] = ej2:rn!N, ,¢2[n] = ei4:rn!N , ... ,</JN- l[n] = e12:r(N-l)n/N (1.62) 

denklemindekilerin hepsi farkhdir ve her diger </Jk[n] bunlardan biri ile aymdir (om. 
<jJN=[n]=</Jo[n] ve ¢-1=[n]=</JN-1[n]). 

(1.61) 
'Pk+ N[ n] = ej(k+N)(2:rl N)n 

= ejk(2:r!N)nej2:rn = </Jk[n] 

Siirekli zamanh durumda, turn harmonik olarak iliskili karmasik iisteller eJk<21r1n1, 

k=O, ±1, ±2, ... , farkhdir. Ancak, (1.51) denkleminden dolayi bu aynk zamanlidaki du- 
rum degildir. Ozellikle, 
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O A 
~ekil 1.34 Uti.(t) 'nin turevi 

$ekil 1.33 birim basamak Uti.(t) 'ye surekli 
yakla~1mlama 

O Ll 

tiirevini ele alahm, (1.73) 
&(t) = du1:.(t) 

dt 

u1:.(t) 'nin Iimitidir. Sekil 1.34 'de gosterildigi gibi, 

(1.72) 
o(t) = du(t) 

dt 

Aynk zamanh durumun aksine, t=O'da u(t) si.ireksiz oldugundan ve bunun sonu- 
cunda bicimse! olarak tiirevlenebilir olmad1g1 icin, bu fonksiyonun burum diirtii fonk- 
siyonunun ifadesinde bicimsel gii9liikler mevcuttur. Ancak, (1. 72) denklemini Sekil 
1.33 'de gosterildigi gibi, A kisa zaman araliginda O degerinden I' e yiikselen, u1:.(t) bi- 
rim basamagma yakmsama ile yorumlayabiliriz. Elbette birirn basamak, ani olarak de- 
ger degi~tirir ve bu nedenle siiresi herhangi bir pratik neden icin sorun olmayan, A icin 
u1:.(t) 'nin bir idealle~tirilmesi olarak dii~iiniilebilir. Bicimsel olarak, A~O iken u(t), 

birim diirtiiniin hareketli entegralidir. Bu ayrica ~t) ile u(t) arasmda da, (1.65) denk- 
lemindeki b[n] ifadesine benzer bir ilisk: onerir, Ozellikle, (1.71) denkleminden surek- 
Ii zamanh birim diirtiini.in surekli zamanh birim basamagin birinci tiirevi olarak di.i~i.i- niilebilecegi sonucu cikar: 

(1.71) 
u(t) = L o(T)dr 

Ozellikle, si.irekli zamanh birim basamak; 

$ekil 1.32 Surekli zamanh birim basa- 
mak fonksiyonu. 

u(t) 
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1.4.2 

(b) 

. ' .. . i tir Bu durumda 8[n-k]'nin sifirdan farkh (1 67) denklemi Sek1l 1.31 de gosten_lm ~.. · . (l 67) denklemindeki toplamm 
d ·_ . k'n1n n 'e esit oldugu degerdedir, boylece yme . egen v _ ...... 

n<O icin O ve n ~ 0 icin _ l ol~ugunu goruru~k . ·1 i diirti.ilerin bindirmesi gibidir; or- ( 1.67) denklemimn bir yorumu, geci tm mb.~ bi . diirtii Arn-I] dizeri n=2'de 
. ' . . d .. rtii bl ] n= 1 'de Ir mm u VL , o .. . 

negin denklemi, n=O da ?.mn:1. ~ ~--t~ 2'de bu yorumun tam bir kullamrru gosten- 8[n-2], toplarru olarak gorebiliriz. o u . . . 

lecektir._ . .. .. izisi z=O'daki bir sinyal degerini orneklemek icin kullamlabilir, 
0.. ll'kBle1nmsad!:::.~o icin li[n] sifirdan farkh (ve 1 'e esit) oldugundan, suna uyar; 

ze 1 , (1.68) 
x[n] 8[n] = x[O] 8[n]. 

l k - 'da 8[~-no] birim diirtiisiinii ele ahrsak; Daha gen el o ara , n - no ( 1.69) 
x[n]8[n - n0] = x[no] 8[n-no] . 

.: .. kl .. lligi Bolum 2 ve 7'de onemli rol oynayacaktir. Birim diirtiiniin bu ome eme oze 

. k e· · Durtu Fonksiyonlar1 Surekli Zamanh Birim Basama ve mm 

Siirekli zamanh birim basamak fo~~siy?n~- ~[t~, _aynk zamanh esi ile aym sekilde ta- 
mmlamr. Ozellikle, Sekil l.32'de gosterildigi gibi 

{
0,t<O (1.70) 

u(t) = l,t > 0 . . .. .. 
. - d ikk d lim Siirekli zamanh birim durtu t=O'da birim basamagm siireks1z.~ldug~n~ ·11 bate ~ fonksiyonlan arasmdaki iliski 

fonksiyonu 8(t), aynk zamanh _b1r~~ ~~~ I e asam 
ile aym sekilde birim basamak ile iliskilidir. 

~ekil 1 _31 ( 1 _67) denkleminde verilen ili~ki: 
(a) n < O; (b) n > 0. 

------- ; - - - - - -8[n-k] 

: I •••••••••~••••n•••• k 

Toplamin arallg1 

(a) 

k • • n O 

I 

. . I . . . . ; . . . . . . . . 
,----------- 
' 8[n-k] 

Toplamin arallg1 
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x1(t) = x(tMi(t). 
Seki! l.39(a)'da iki zaman fonksiyonu () 0 .. . . . 
bunlarm iiri.inlerinin sifirdan farkl k ~ t ve it~ go~ter~lmI$tir ve ,Sekil 1.39(b )' de 
dir. y aprsi itibari ile O < t < ~ I I !s1m annm gem$Ietilm1$ goriintiisiinii gorulmekre, 
x( t) su arahgin uzeri~de ;akla~i:r:1~;~~1~a~:~~:~a x J(t) stfirdir. Y eterince kii9iik .1 icin, 

x(t)b','.l(t) ~ x(O) b'Ll(t). 
~~O iken limit ~t) oldugu i~in, a~ag1daki denkleme uyar: 

.. .. . x(t)6{t) = x(O) (){t). (1.76) 
Ayni dusunce Ile, rasgele bir noktada ovunla . . . 
ifade mevcuttur. Bu; y g srms, to diyelim, bir diirtii icin benzer bir 

x(t)b{t -to) = x(to) b{t -t0). 

. (b) 
~ekrl 1.38 (1. 75) denkleminde verilen ili~ki: (a) t<O; (b) l>O 

~yn~v ~amanh durtiide oldugu gibi,\urekli zam I .. .. .. . - . .. 
ozelhgme sahiptir. Ozellikle, bircok sebe ten d~: I I d~rtu -~e .. 9~~ onemh bir omekleme 
h_ surekli zamanl, fonksiyonlarm x(t) iiri.i~Ierini el~ bir du~nun. ve daha iyi davrarns- 
gm aciklarnas} en kolay olarak (I 74 d . ~lmak onemli olacakttr. Bu niceli- 
rilmistir, Ozellikle sunu ele alah~: ) enklemine gore 6{t) tanrmi kullamlarak gelisti, 

0 s 

------- A o(t-;.) - - - - - - - - - 
integral aral,g, 

(a) 

0 
(b) 

~ekil 1.37 (1. 71) denkleminde verilen hareketli integ· ral· (a) 
f<O (b) l>O · 

- - - - - - - - - - - - - -r;T;- -; 
integral araiJg, 

0 

(a) 

0 

--------------¥-- 
integral araiJg, 

------ -------. 
I 
I 

o(t-cr) Integral araf191 

Surekli Zamanl1 ve Aynk zamanlr Sinyaller Bolum 1 

u(t) ile ~t) arasmdaki bu formdaki iliskinin grafiksel yorumu Sekil 1.38'de 
verilmistir. Bu durumda ~t - cr)'nm alam a= t noktasmda toplandigi icin, yine (1.75) 
denklemindeki entegralin t < 0 icin O ve t > 0 icin 1 oldugunu goi'Q_riiz. Entegral altm- 
da birim diirtu davramsirun bu tip grafik yorumu Bolum 2 'de cok faydah olacaktir. 

(1.75) u(t) = r b'(t- o'yda 

veya 

.L kb'(r)dt = ku(t) 

Olceklenmis dilrtiiyii gostermek icin kullamlan okun yiiksekliginin durtuniin alam ile 
orantili olacak sekilde secildigi, k alanh bir olceklenmis diirtu Sekil 1.36'da gosteril- 
mistir. 

Aynk zamanh ile oldugu gibi, (1.71) denkleminin hareketli entegralinin basit 
grafiksel anlatimmi saglayabiliriz; bu Sekil 1.37'de gosterilmistir, Siirekli zamanh bi- 
rim dilrtii ~ r) r=O'da yogunlastrgi icin.hareketli entegralin t <O icin O vet> 0 icin 1 
oldugunu gorimiz. Aynca, (1.71)denkleminde siirekli zamanh birim basamak ve diir- 
tii arasmdaki iliskinin, entegraldeki bagimsiz degisken t den a= t - tye degistirile- 
rek, (1.67) denklemindeki aynk zamanh bicime benzer bir sekilde farkh bir formda 
yazilabilecegini not edelim: 

u(t)= _Lh'(r)dr= ih'(t-~)(-da) 

boylece, ~ siiresi belirsiz hale gelirken, &(t) kisa darbesinin ideallestirilmesi olarak 
dtisuniilebilir. ~t)'nin gecerli bir siiresi degil ancak birim alam oldugundan, darbenin 
alanmm t=O'da yogunlastigmi isaret eden ve okun yiiksekligi ve yanmdaki "1" in diir- 
tii alarum ifade eden okun t=O'da oldugu, kabul edilen grafik notasyonu Sekil 1.35'de 
gosterilmistir. Daha genel olarak, k~t) olceklenmis durtiisu bir k alanma sahiptir ve 
boylece; 

(1.74) o(t) = limo!l(t) , 
11-->0 

~ suresinde ve A'nin her degeri icin birim alan ile, &(t) 'nin kisa bir darbe olduguna 
dikkat edelim. ~~O iken, b'~(t) birim alanmi koruyarak daha dar ve yiiksek duruma 
gelir. Smir bicimi 

0 
~ekil 1.36 Ol9eklenmi~ durtu 

'I 

O t 
~ekil 1.35 Surekli zamanh birim durtu 

ko(t) o(t) 

,t 
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~:::a1/~/} Orn~k 1.7'de inc~lene~ ~(t) sOreksiz sinyali; (b) tOrevi x(t) ; (c) i(t) 'nin hareketli entegra- 
x nm yeniden elde ed1lmes1nin anlatrrru, O ile 1 arasmda bir t degeri iyin gosterilmi~tir. 

-3 - 

4 

·2 ,- 

2 3 

(c) 

·1 

- - ~ integ,al arat,g, 

----, 
1 -: 

4 (b) 
2 3 

-1 

·2 

·3 

(a) 

x(t) 

2- - 
1 ,- 

2 3 

4 
· 1 

x(t) 
2 

Seki! l.40(a)'da gosterilen siireksiz si J ( )' · .• . 
rim basamak arasmdaki iii kiden d I mya x ! yi _ele __ ala!~~- Surekli zamanh birim diirtii ile bi- 
liriz. Ozellikle, x(t)'nin tii:evi a91k~:y~ii~:k:::Y;;; turevm1_ kol~yca h~~aplay1p grafigini cizebi- 
tiirevlemenin sureksiz bir noktadaki birim diirtii talar har~~.°. d1'... -~~:1m basamak durumunda 
nca, (1.72) denkleminin her· · u uy~ a~i-? verdigini goruruz [(1.72) denklemi]. Ay- 
siireksizlik ile birim basama~~~ ~~~:e:i her~_anr .b;:/ SrlSI ile carparak, ~ biiyiikliigiinde bir 
saglad1gm1 goriirtiz Bu kur I . n, ,sure -~12 i_ no tas1~d~ k alanlr bir diirtiiye yukselis 
hangi diger sinyal i;in ge<;:e:1iirek~~ l.40(~) da go.~te_'.11~n x~t) g1?1, _si_<;:rama sureksizligi olan her- 
ile-~(t)'nin her siireksizligine ye;]e-?t;~~j;r;~kiut~3(~n)'~:e~~IZ!Igi~b~ii~iikl~giin~ e~!t _b_ir alan 
negm; t=2'de x(t)'nin siireksizlik de· .. , ·• ~ ugu gr J turevini cizebiliriz. Or- 
Ienmis diirtiiniin t=2'de yerle-?tirildigf:~1:~ ;;el~~~gunu ve boylece x(t) sinyalinde -3 ile olcek- 

Ornek 1.7 
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3 
Birim diirtii ve diger ilgili fonksiyonlar (cogunlukla tekillik fonksiyonln olarak adlandmlanlar), genellestirilmis fonksiyonlar ve dagrlimlar 

teorisi altematif bashklan altmda matematik alanmda bastan sona cahsilnusnr, Bu konunun daha detayh tartismasi icin, Dsitribution Theory 
and Transform Analysis, byA. H. Zemanian (NewYork: McGraw-Hill Book Company, 1965), Generalised Functions, by R. F. Hoskins (New 
YorkHalsted Press, 1979), veya daha ileri diizey bir yazi, Fourier Analysis and Generalized Functions, by M. J. Lighthill (New York: 
Cambridge University Press, 1958) kaynaklanna bakrrnz, Bolum 2.5'de tekillik fonksiyonlan hakkmdaki tartismamarz bu yazilarda anlatilan 
matematiksel teori ruhuyla yakmdan ilgilidir ve boylece bu konunun matematikte destekleyen kavramlara gundelik bir giris saglar, 

Bu boliimde birim durtu ile ilgili tartismarmz bir bakuna giindelik oldu; bu bize 
sinyal hakkmda kitap boyunca faydah olacak onemli anlayis saglar, Belirttigimiz gibi, 
birim diirtu bir ideallestirme olarak gonilmelidir. Bolum 2.5'de daha detayh gosterip 
tarusacagirmz gibi, herhangi bir gercek fiziksel sistemin kendisiyle iliskili eylemsizligi 
oldugundan, girislere hemen tepki vermezler. Sonuc olarak, eger yeterince kisa siireli 
bir darbe bunun gibi bir sisteme uygulamrsa, bundan dolayi sistem tepkisi fark edilir 
bir sekilde darbenin siiresinden veya darbe seklinin detaylanndan etkilenmeyecektir. 
Bunun yerine, onemli olacak darbenin ana ozelligi ag, darbenin entegre etkisi; ornegin 
alamdir, Digerlerinden daha hizh tepki veren sistemler icin darbe, darbenin detaylan 
sekillenmesinden cok daha kisa sureli olmahdir veya siiresi daha fazla onemli degildir, 
Bununla birlikte, herhangi bir fiziksel sistem icin, her zaman "yeterince kisa" bir darbe 
bulabiliriz. Bu durumda birim durtu bu kavramm ideallestirilmesidir - herhangi bir 
sistem icin yeterince kisa bir darbedir. Bolum 2 'de gorecegimiz gibi, bir sistemin bu 
ideallestirilmis darbeye tepkisi sinyal ve sistem analizinde cok onemli bir rol oynar ve 
bu roliin anlasilmasi ve gelistirilmesi siirecinde, ideallestirilmis sinyale ilave bir anla- 
y1~ gelistirecegiz, 3 

0 

(b) 

~ekil 1.39 x(t)oA(t)'nin sonucu: (a) iki fonksiyonun 
grafigi; (b) sonucun smrdan farkh krsmina ait geni~- 
letilmi~ gorOntusO. 

x(O)- 

O b. 

(a) 

OA(t) 
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(1.83) 

dv(t) l 
-;;;- = ;U(t)- pv(t)J, 

Ornek 1.9 
f(t) giiciiniin giris olarak ve v(t) hi k 
otomobil kiitlesi ve mpv siirtiinme:~~1~ 91 I§klolarakd~abul _edild~~i Seki! l.2'yi ele alalim. Eger m 
h ayna anan iren9 1se kutleye b T. ·· izm zaman tiirevi, e~itlenerek §unu elde ederiz: ' o unmu~ net gii9 ile ivme; 

(1.82) 

dvc(l) I 1 
-d- + -vc(t) = -v,(t) 

t RC RC 

i(t) = c dvc(t) 
dt (1.81) 

( 1. 80) ~e ( 1. 81) denklemlerinin sag taraflan e itlenerek . . .. 
eden bir diferansiyel denklem elde edilir: ~ ' vs(t) ginsi ile vc(t) arasmdaki iliskiyi tarif 

Ornek 1.8 
Seki! 1.1 'de gosterilen RC devresini ele alahm E. er v . , . . . . . 
olarak ahrsak, boylece basit devre a Ii . . . ·. g s(t) yi gins sinyali ve vc(t)'yi 91k1~ sinyali 
elde etmek icin kullanabiliriz. Ozelli;t IOZihlll gins ve y1k1~ ~rasmdaki iliskiyi anlatan bir denklem 
c T dii . . e m yasasmdan direnc boy ·c) k . a gen rm usmesi Ile orantihd1r (orantrhhk sabiti 1/R il )' .. • . unca z t a 1m1 direnc boyun- 

:. . 1 1 1 e ; omegm, _ 

i(t) v,(t) -vc(t) 
R (I.80) 

Aym ~eki!_de.' _bir kondansars- icin tammlay1c1 esas ba. inti . ' . . 
kondansator icindeki gerilim siiresi ile ili~kilendirebiliri} yi kullanarak, i(t) yi degisim hizma 

1.5.1 Sistemlerin Basit Ornekleri 
Sistemlerin analiz ve tasanmmda en I 1 . . . . . 
biri, bircok farkh uygulamadan sit!mt .ara9 :~n gelisuni 19m .en 6ne~li nedenlerden 
Bunu gostermek icin, birkac basit 6me~~; :;lay:71:~ matematiksel tanfleri olmasidn- 

(1. 79) 
Bu kitabm <;ogunlugunda, aynk zamanh ve surekli . . 
paralel olarak ele alacag1z. Bolum 7' de 6meklem zamanh .s1st~~len ayn ayn ancak 
ve aynk zamanh sistemleri bir araya ti ~. e k~vram1 rcerisinde siirekli zamanh 
yallerin i§lenmesinde aynk zamanh si;t: Ir~c~g1~ \~ omeklen~i§ ~iirekli zamanli sin- 
racagiz. m erm u anmuna bir miktar anlayis olustu. 

x[n] ~ y[n] 

Ayru §e~ilde, ?ir aynk zarnanh sistem; ani a n . . . . 
Iara ceviren bir sistem, Sekil 1.41 (b), d~k. 'b- k .. zam~nh girisleri aynk zamanh 91k1§- 
soyle ifade edilecektir: I gi 1 gostenlecek ve bazen sembolik olarak 
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(1.78) 

(b) 

~elcil 1.41 (a) sOrekli zamam sistem; (b) aynk zamanh sistem 

x[n]-----~ 

----·~ y(t) 

1------.....,r.i,• y[n] 

x(t)-+ y(t) 

~ 

Siirekli zamanh 
sistem 

(a) 

·I 
Aynkzamanh 

sistem 

x(t) 

En genis anlamda fiziksel sistemler bilesenler, cihazlar ve alt sistemlerin bir baglanti- 
sidir. Sinyal isleme ve iletisimden elektromekanik motorlara, otomobil araclanna, ve 
kimyasal islem fabrikalarma degisen baglamlarda bir sistem giris sinyallerinin sistem 
tarafmdan donusturuldugi; veya sistemin aym sekilde tepki vermesini saglayan ve di- 
ger sinyallerle 91k1§ olarak sonuclanan bir surec olarak goriilebilir. Ornegin, bir tabii 
ses kayit sistemi kaydedilmis ses sinyalini alrr ve bu sinyalin kopyasnu iiretir. Eger hi- 
fi sistem ton kontroli.ine sahip ise, i.iretilen sinyalin ton ozelligini degistirebiliriz, Aym 
sekilde, Sekil l.2'deki otomobil.f(t) gucune esit bir giris ve aracm hizma v(t) esit 91k1§- 
h bir sistem olarak dusunulebilirken, Sekil I. I' deki devre giris gerilimi vs(t) ve 91k1§ 
gerilimi vc(t) ile bir sistem olarak gorulebilir. Bir imge pekistirrne sistemi bir giris im- 
gesini artmlmis kontrast gibi istenilen ozelliklere sahip bir 91k1§ imgesine donustunir. 
Si.irekli zamanh bir sistem, si.irekli zamanh giris sinyallerinin uygulandigi ve surekli 
zamanh 91k1§ sinyalleri ile sonuclandigi bir sistemdir. Bunun gibi bir sistem gorse} 
olarak sistem x(t)'nin giris, y(t)'nin ise 91k1§ oldugu Seki I 1.41 ( a)' da gosterilmistir. Al- 
tematif olarak, bir surekli zamanh sistemin giris-cikis iliskisini cogunlukla §U 
notasyon ile gosterecegiz: 

SUREKli ZAMANU VE AYRIK ZAMANU SiSTEMlER 

Sonucun kontroli.i gibi, x(t)'nin x(t) 'den tekrar elde edilebilecegini dogrulayabiliriz. Ozellikle, 
x(t) ve x(t)'nin ikisi de t :5: 0 icin sifir oldugundan, sadece t > 0 icin kontrol etmek gerekir: 

x(t)= {x(r)dr (1.77) 

Seki! l.40(c)'de gosterildigi gibi, x(t) 'yi olusturan diirtiilerin hie biri tiirevleme araligmda ol- 
madigi icin, t < 1 icin (l.77) denkleminin sag tarafmdaki entegral sifirdir, 1 < t < 2 icin, ilk diirtii 
(t =1 'e yerlestirilmis) tiirevleme arahgmdaki tek diirtiidiir ve bu nedenle (1.77) denklemindeki 
entegral bu diirtiiniin alanma, 2'ye esittir, 2 < t < 4 icin, ilk iki diirtii tiirevleme araligmdadir ve 
entegral her ikisinin alamm toplamim ahr; yani 2-3 = -1. Son olarak, t > 4 icin, ii9 diirtiiniin 
tiimii tiirevleme araligmdadir, boylece entegral uc alamn toplamma esittir, yani 2 -3 + 2 = + 1. 
Sonuc tam olarak Seki! l.40(a)'da gosterilen x(t) sinyaline esittir, 
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Kitap boyunca kullanacag1m1z onemli bir fikir sistemlerin ara baglantilan kavram1dir. 
<;ogu ger9ek sistem 9e~itli alt sistemlerin ara baglantllan olarak olu~turulmu~tur. Bir 
omek radyo ahc1s1, CD 9ahc1 veya yiikselticili kasetc;alar ve bir veya daha fazla hopar- 
loriin baglantlsmdan olu~an bir ses sistemidir. Bir digeri, uc;agm bir ara baglant1s1 
olan; h1zlanma, donme hlZl, yon gibi uc;ak degi~kenlerinin c;e~itli ahcilan, pilotun emir 
giri~lerine (istenilen yon, yukseklik, h1z gibi) ve 6l9iilmii~ degi~kenlere tepki veren bir 
dijital otomatik pilot, uc;aktaki aerodinamik giic;leri degi~tirmek iizere uc;ak kontrol yii- 
zeylerini kullanmak ic;in ( <lumen, kanat, kuyruk gibi) otomatik pilot tarafmdan sagla- 
nan giri~lere tepki veren uc;agm harekete gec;iricileri gibi onu etkileyen hareket ve ae- 
rodinamik gii9leri ile tammh, dijital olarak kontrol edilen bir u9akt1r. Bunun gibi bir 
sisteme bile~enlerinin bir baglantis1 gibi bakarak, bile~en sistemleri ve nas1l bagland1k- 
lan anlay1~1m1Z1 tiim sistemin davram~ ve 9ah~masm1 analiz etmek ic;in kullanabiliriz. 
Aynca, sistemi daha basit alt sistemlerin baglant1s1 ~eklinde tammlayarak, aslmda 
karma~1k sistemleri daha basit temel yap1 bloklan iizerinden sentez etmek ic;in faydah 
yollar tammlayabiliriz. 

1.5.2 Sistemlerin Ara Baglant1lar1 

Yukandaki orneklerin gosterdigi gibi, cok cesitli uygulamalardan sistemlerin 
matematiksel tammlan sikhkla bircok ortak anlasmaya sahiptir ve sinyal ve sistem 
analizi icin yaygm olarak uygulanabilir araclann gelistirilmesi icin onemli motivasyon 
saglayan gercek budur. Bunu basanyla yapmamn anahtan iki onemli ozelligi olan sis- 
tem suuflanm belirlemektir: (1) bu smiftaki sistemlerin analizleri icin etkili araclar ge- 
listirmek ve davramslan. hakkmda anlayis kazanmak icin kullanabilecegimiz ozellikle- 
re ve yapiya sahiptir ve (2) pratik oneme sahip bircok sistem bu smiftaki sistemler kul- 
lamlarak dogru bir sekilde modellenebilir. Lineer, zamanda degismeyen sistemler ola- 
rak adlandmlan sistem smifi icin araclar gelistirirken, bu kitabm cogunlukla odak nok- 
tasi bu ozelliklerin ilki iizerindedir. Bir sonraki boliirnde, diger bircok onemli temel 
sistem ozelliklerinin yanmda, bu simfi tammlayan ozcllikleri anlatacagiz, 

Onceki paragrafta aciklanan ikinci ozelligin pratikte degerli olacak her sistem 
analiz teknigi icin onemi aciktir. Cok cesitli fiziksel sistemlerin (Ornek 1.8- 
1. IO'dakiler dahil olmak iizere) bu kitapta inceledigimiz sistem simflan icinde cok iyi 
modellenebilecegi ispatlanrms bir gercektir, Bununla birlikte, bu ideallestirmeler cogu 
uygulamada gercek direnc ve kapasitorler icin tamamen dogru dur ve bu nedenle bu 
gibi ideallestirmeleri kapsayan analizler, gerilim ve akim bu basit lineer modellerinin 
gecerli oldugu cahsma kosullan altmda kaldigi siirece faydah sonuclar ve kararlar sag- 
lar. Aym sekilde, (1.83) denkleminde surtunme etkilerini gostermek icin lineer gecik- 
tirme kuvvetinin kullanirm bircok gecerlilik ile bir varsayimdir, Sonuc olarak, bu ki- 
tapta bu konuyu konusacak olmamarmza ragmen, burada gelistirilen yontemleri kulla- 
mmmda miihendislik pratiginin onemli bir bileseninin, bir modeldeki varsayimlann 
gecerlilik alanmm belirlenmesinden ve bu model uzerine kurulu analiz veya tasanmm 
bu varsay1mlan bozmad1gmm temin edilmesinden olu~tugunu hatirlamak onemlidir. 
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!:,. k .. klenmis j[ n l ve v[ n] sinyallerini ilis- 
d [ ] = v(n!:,.) vef[n] = j(n!:,.) olsun der~e , ome 

Bu durum a, v n d Ii ld edenz· 
kilendiren a~ag1daki aynk zamanh mo e 1 e e . 

1:,. (1.88) 
v[n] m v[n -1] == /ln]. 

(m+ pLi) (m+ pf;. 
. . . . 1 birinci dereceden fork denk- . 

(1.87) ve (1.88) ~enkl~mleri~~ ~a~~1~a~::rak ikisinm de aym gene 
leminin orneklen oldugunu goruruz, y . (1.89) 

y[n] + ay[n - l] = bx[n]. 

y[n] - 1.0ly[n - l ] = x[n] 

veya esit sekilde, 

Omek 1.11 - aki arahklara ayrrd1g1m1z ve dv~t)/~~'.yi r-:n~_'de ilk 
lkinci bir ornek olarak, zamam !:,. uzunl;gu~dd ki diferansiyel denklemin basit dijital simiilasyo- 
geri fork ile yakla~1~la~an, (1.84) denk emm e 
nunu ele alahm; yam (( - l)!:,.) v(nLi)-v n 

Ornek 1 . 10 . . . .. - . olarak bir banka hesabmda yatan aya de~~elemek 
Aynk zamanh bir sistemm basit bir ?meg1 ' m sonundaki denge olsun, ve y[n] m aydan 
icin basit bir model ele alahm. Ozel_hkle, rt] ,~it~ksi geri c;:ekmeler) gosterdigi ve l.Oly~n .. _q 
aya n. ay boyunca x[n]'in net dep~z1toyu -· epo .. t digi a~ag1daki denkleme gore geh~t1g1m 

. ' . . n her ay % 1 faizle c;:ogald1g1 gerc;:eg1m gos er 
tenmiru . (1.86) 
varsayahm. y[n] = l.Oly[n _ I] + x[n], 

(1.84) 
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· yani, 
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dv(t) + .E..v(t) == ~ f (t) . 
dt m m 

4 denklemlerini inceleyerek ve kar~ila~tirarak, 
Yukandaki 6meklerde (l.~2) v~ ~l.8 \d dilen giri~-c;iki~ ili~kilerinin temel olar~k 
bu iki cok farkh fiziksel __ s1ste~ w~n~~ e :(~)'~in iris y(t)'nin cikrs, ave b'nin sabit- 
aym oldugunu goriiriiz. Ozelhk~~, 1~1~ de den lin!er diferansiyel denklemler oldugu- 
ler oldugu, a~ag1daki formda birinct erece 

nu goriiriiz: (l.85) 
dy(t) + ay(t) == bx(t) 

dt 1· ... 
. .. . . - . ibi sistemlerin genel simflanmn a~a izi 1~1~ 

Bu, (l.85) denklemmde gostenld1g1 gi \· lamalarda kullamlabileceg1 gercegi- 
.. temler geli~tirilerek, bunlann cok cesit 1 uygu ~f: cok bas it bir omegidir. 



4 .. 
Bazen iki sinyalin carpimrm gostermek iizere ® sembolii resimsel gosterimlerde aynca kullamlacaktir. (bkz. Ornegin, Sekil 4.26) 

~ekil 1.44 (a) basit elektrik devresi; (b) 
iki devre elemamrun geri besleme baglan- 
t1s1 olarak gosterilen blok semasi. 

i1 (t) _ Kapasitor v(t) 
+ 

v(t) = ~ r i1 (r) d't 
2 - O< 

i2 (t) Hezistor 
. (t) _ v(t) - - 
'2 -R 

i(t) + ~ 

v(t) 

i1 (t) i i2 (t) t 
ti(t) C R 

2 

Bir diger onemli sistem baglantisi tipi bir ornegi Sekil 1.43 'de gosterilen geri 
besleme baglannsidir. Burada, sistem 2 91k1$1 geri beslenilip, sistem 1 'e gercek girisi 
uretmek iizere harici girise eklenirken, sistem 1 91k1~.1 sistem 2 'nin girisidir. Geri bes- 
leme sistemleri cok cesitli uygulamalarda gorulur. Ornegin, otomobilde bir ortalama 
hiz sistemi aracm hizim algilar ve hizi istenen seviyede tutmak icin yakit akisuu ayar- 
lar. Aym sekilde, dijital olarak kontrol edilen bir ucak en dogal sekilde gercek ve iste- 
nilen hiz, yon veya yiiksekligin celiskileri diizeltmek icin otomatik pilot tarafmdan ge- 
ri beslendigi bir geri besleme sistemi olarak dtistiniilur, Aynca, elektrik devreleri 90- 
gunlukla geri besleme baglantilan iceriyormus gibi ele ahmr. Ornek olarak, Sekil 
1.44( a)' da gosterilen devreyi diisunelim. Sekil 1.44(b )' de gosterildigi gibi, bu sistem 
iki devre elemanmm geri besleme baglannsi olarak gorulebilir, 

~ekil 1.43 Geri besleme 
baglant1s1. 

1 Sistem 1 - , 

j ~ 

Sistem 2 

Girdi 

etmek iizere basamakh ve paralel baglantilan birlestirebiliriz. Bunun gibi bir baglanti- 
nm ornegi Sekil 1.42(c)'de verilmistir." 
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(c) 

~ekil 1.42 lki sistemin baglant1lan: (a) seri (basamakll) baqlanti; (b) paralel baglant1; (c) seri-paralel baqlantr. 

v . ·i v · halde karsilasilan hircok temel 
Cesitli sistem baglantilan olu~turulabb1 eceg1kl bagv'1ant1s1 Sekil l.42(a)'da gos- 

"k · t · en veya asama 1 Y 
baglantll_ar mevcutn:r._ I _1 sis emmr sblok emalan olarak adlandmhrlar. Burada, Sist~m 
terilmi$tlr. Bunun gibi diyagramle . $ bi . .. once Sistem 1 ile ve sonra S1s- 
l <;1k1$1 Sistem 2 'nin giri$idir ve 1?m ~1stem b1r_ g~n$1ek bir yu··kseltici ile izlenen radyo .· .. · .. ·' 

. . de ·· tii ·· Sen baglanttya 1r om . . t.t 
tern 2 ile 1$leyerek onus rur. f: 1 . t in seri bagvlant1s1 tammlanab1hr. .;:., 

k"ld ·· eya daha az a sis em . · ·•· • ahc1s1d1r. Aym ~~ 1 e, Uy v v S kl 1 42(b)'de gosterilmi$tir. Burada aym gm$ Ji 
_iki sistem_m paral~l baglant1s1 1 etl:. $~kildeki "EB" sembolu toplamay1 gosteri:, 't ·. 

sinyali 1 ve 2 sistemlerinc uygulanm $2 . t l rinin cikislan toplam1d1r. Paralel bag- f~: 
boylece paralel baglant1~m ?_1k1~1 ~ :e hs1s em1·· e it mini besleyen birkac mikrofon ile}·; .. ·. 

. .. v. tek bir yukselt1c1 ve opar or Sl e k iki d ,.... 1 
lantmm bir on:eg1, . . . 42(b )' deki basit paralel baglant1ya ek olara , 1 1 en , .. ·, 
basit bir ses s1stem1d1r. Sekil 1. . bili . daha karmasik baglantllar elde 
fazla sistemin paralel baglant1sm1 tammlaya 1 mz ve 

Sistem 3 

Girdi~ 

Sistem 2 

Sistem 4 

Sistem 1 

(b) 

Sistem 2 

Girdi~ 

Sistem 1 

(a) 

I J._...,_""l)ll:~\ s;5tem 2 L <;1kt1 
Girdi ~ Sistem 1 ,... "' _ J · 
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Bu ornek Sekil l.45(b )' de gosterilmistir. Geri donusturiilebilir bir sistemin bir diger 
omegi (1.92) denkleminin akumulatorudur. 

(1.98) 

Bir sistem eger farkh girisler farkli cikislara neden oluyor ise geri donusturulebilir de- 
nir. Sekil l.45(a)'da aynk zamanh durum icin gosterildigi gibi, eger sistem geri do- 
nusturulebilir ise, orij inal bir sis tern ile basamaklandigmda ilk sistemin girisi x[ n ]' e 
esit bir w[n] 91k1~1 ureten bit ters sistem mevcuttur. Boylece, Sekil l.45(a)'da seri 
baglanti, birim sistem icin olan ile aym tum giris-cikts iliskisine sahiptir. 

Geri donusturulebilir bir surekli zamanh sistem ornegi soyledir: 
y(t) = 2x(t), (1.97)- 

ters sistem icin ise soyledir; 
1 

w(t) = - y(t). 
2 

1.6.2 Geri Donu~turulebilirlik ve Ters Sistemler 

(1.96) y[n] = y[n-1] + x[n]. 

(1.95) 
n-l 

y[ n] = L x[ k] + x[ n] , 
k=-oo 

veya esdeger olarak, 

Ikinci yolla ifade edilen akiimiilator, mevcut zaman n' deki 91k1~1 elde etmek icin, 
akumulator cikismm tam olarak onceki degeri olan gecmis girislerinin hareketli top- 
larmm hanrlamahdir. 

Bircok fiziksel sistemde, bellek enerji deposu ile iliskilidir, Omegin, enerjiyi 
elektrik yukiinii biriktirerek depolayan (1.94) denklemindeki kapasitor akimm entegra- 
li olarak ifade edilmistir. Bu nedenle, Sekil 1.2 ve Ornek 1.8'deki basit RC devresi 
kapasitorde fiziksel olarak depolanmis hafizaya sahiptir. Aym sekilde, Sekil l.2'deki 
otomobil kinetik enerjisi icinde depolu hafizaya sahiptir. Bilgisayarlar veya mikro i~- 
lemcilerle uygulanrrus aynk zamanh sistemlerde, bellek tipik olarak dogrudan saat 
darbeleri arasmda degerleri tutan depo yazmaclan ile iliskilidir. 

Bir sistemde bellek kavrami tipik olarak gecmis giris ve 91k1~ degerlerini depo- 
lamayi anlatmasma ragmen, bicimsel tarurmrmz aynca, eger mevcut akim 91kt~1 giris 
ve cikislann gelecek degerlerine bagh ise bellege sahip bir sisteme d isaret eder. Gele- 
eek degerler i.izerinde bu bagirnhhga sahip sistemler ilk once dogal gorunmez iken, as- 
lmda Bolum 1.6.3 'de daha detayli tartisacagmuz gibi sistemlerin cok onemli bir sim- 
fim olustururlar. 

varhgina karsihk gelir. Ornegin, (1.93) denklemindeki geciktirme girisin onceki dege- 
rini tutmah ya da depolamahdir. Benzer sekilde, (1.92) denklemindeki akiimulator 
gecmis girisler hakkmdaki bilgiyi depolamah veya hanrlamahdir. Ozellikle, akumiila- 
tor simdiki zamana kadar olan tiim girislerin hareketli toplammi hesaplar ve bu neden- 
le, akiimulator her an, o andaki giris degerini hareketli toplamm bir onceki degerine 
eklemelidir. Diger bir deyisle, bir akumulatorun giris ve 91k1~1 arasmdaki iliski ~.oyle 
tammlanabilir: 
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(1.92) 

. ·· · . ·· kf ~ er giris akim 
Bir kapasitor bellekli bir siirekli zamanli siste1:1e bir o~ektir, c;~n _u eg 
olarak ahmr ve 91k1~ gerilim olarak ahmrsa C'nm kapasitans oldugu, 

y(t) = ~ L x(r)dr. (l.94) 

. . d b 11 k kavrarrn sistemde girWerle il- 
Kabaca soylenecek olursa, bir sis~em e e e d layan bir mekanizmanm 

gili bilgiyi sadece o an degil zaman zaman tutan veya epo 

y[n] = x[n - I], 

ve ikinci bir ornek ise bir gecikme 'dir: 

y[n] = I x[k] 
k=-00 

Bellekli bir aynk zamanh sistem omegi bir akiirnulator veya toplaytcidtt; 

y[n] = x[n]. 
ve aynk zamanhda ise ~oyledir; 

y(t) = x(t)'dir, 

<;1k1~1 girisi ile aym, ?~elli~~e basit ?~r ~e~leksiz sistem birim sistemdir. Yani, siirekli 
zamanh birim sistem icm gm~-91k1~ iliskisi 

(1.91) 
y(t) = Rx(t). 

(L90) 

1.6.1 Bellekli ve Belleksiz Sistemler . ~ . . . zaman- 
Bir sistem eger belirli bir zama~da -~ag1~s1z degi~kemn her degen icm ayrn 
daki 91k1~a bagh ise belleksiz demr. Omegm, 

y[n] = (2x[n] -x2[n])2 
. . d ~ eri herhangi bir belirli no amnda sadece o an~a- 

bagmusiy la behrlenen s1ste:11, y[n] ~gll k . di Benzer sekilde R'nin direnc oldugu, 
ki x[n] degerine bagh ol~~g~~1dan (~) ~1~:!1 ~iarak ahnan gerilim ile bir direncin gi- 
akim olarak ahnan x(t) gmsi 1 e ve Y Y " 

ri~-c;1k1~ iliskisi : 

TEMEL SiSTEM OZELLiKLERi 
. 1 . temlerin bircok ozelligini anlatip, tar- 

Bu bolumde silrekh zamanli v~ ay:1k zaman t sl1s geli stirmeye ba"-lad1g1m1z sinyal 
·· 11 'kl ·· mli fiziksel yorum ara ve " " 

~!a~~f;~ ~iri~t~uiia::n°~~peten basit matematiksel tammlara sahiptir. 
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(l.106) y(t) = x(t)cos(t + 1 ). 

y[n0] cikismm n0 pozitifzamanmda sadece, negatif olan ve bu nedenle n0'm gecrnisinde olan (-n0) 

zamanmda x[-n0] giris sinyalinin degerine bagh olduguna dikkat edelim. Bu noktada verilen 
sistemin nedensel oldugu sonucuna varmayi dusunebiliriz, Ancak, her zaman icin giris-crkis iliski- 
sini kontrol icin dikkat etmek gerekir. Ozel olarak, n < 0 icin, ornegin n = -4 icin, y[-4] = x[4] 
oldugunu goruruz; boylece bu andaki 91k1~ girisin bir gelecek degerine baghdrr. Bu nedenle sistem 
nedensel degildir, 

Aynca sistemin tammmda kullanilan herhangi diger fonksiyonun girisinin etkilerini dik- 
katlice ayirt etmek onemlidir, Ornegin; asagidaki sistemi ele alaltm; 

( 1.105) 
y[n] = x[-n]. 

Bir sistemin nedenselligini kontrol ederken, giris 91k1~ iliskisine dikkatlice balanak onemlidir. 
Bunun yaparken icerilen bazi konulan gostermek icin iki ozel sistemin nedenselligini kontrol edecegiz. 

ilk sistem soyle tammlanrmsnj- 

Ornek 1.12 

ile tammli sistemler nedensel degildir. Tum belleksiz sistemler 91k1§ sadece girisin o 
andaki degerine tepki verdigi icin nedenseldir. 

Nedensel sistemler cok onemli oldugu halde, ne sekilde olursa olsun sadece pra- 
tik degere sahip sistemleri olusturmazlar. Omegin, nedensellik cogunlukla bagimsiz 
degiskenin zaman olmadigi gonintii isleme gibi uygulamalarda onemli bir krsttlayici- 
dir, Aynca, daha once kaydedilmi§ veri isleminde, birkac tanesinin adnu sayacak olur .. 
sak konusrna, jeofiziksel veya meteoroloji sinyalleri gibi; hicbir sekilde nedensel islem 
ile smirli degiliz, Bir baska ornek olarak, tarihsel borsa analizi ve demografik caltsma- 
lar dahi! olmak iizere cogu uygulamada, aynca egilirn ile ilgili yuksek frekans degi- 
simlerini de iceren yavas olarak degisen egilim verisini belirlenmesi ile ilgilenebiliriz. 
Bu durumda, sadece egilimi koruyup, dalgalanmalan yumusatmak amaciyla genel ola- 
rak kullamlan bir yaklasun bir arahk uzerinde verilenin ortalamasmi almaktir. Neden- 
sel olmayan bir ortalama sistem omegi soyledir: 

I +M 

y[ n J - L x[ n - k J ( 1.104) 
2M +lk=-M 

(1.103) 
y(t)=x(t+I) 

ve 

olarak adlandmhr; cunkti sistem c;1k1§1 girislerin gelecek degerlerini tahmin etmez. 
Sonuc olarak, eger nedensel bir sisteme iki giris zamanda bir noktaya kadar, to veya n0, 

aym ise tekabiil eden cikislar da bu ayru zamana kadar aynca ayni olmahdir. Sekil 
1.1 'deki RC devresi kapasitor gerilimi sadece kaynak gerilimin o andaki ve gecmis 
degerlerine tepki verdigi icin nedenseldir. Ayru sekilde, bir otomobilin hareketi suni- 
cumin gelecek davramslanm tahmin etmediginden nedenseldir. (1.92) ve (1.94) denk- 
lemleri ile tanrmli sistemler aynca nedenseldir; ancak 

y[n] = x[n] -x[n - I] (1.102) 
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. . . d d k' ve onceki zamanlardaki 91- 
Bir sistem, veg~r herh__alng.1 bir anddakildc;~k1§;:n~~eg~b~n brr isistem cogunlukla nedensel kislann degerme bag 1 ise ne ense tr. . 

1.6.3 Nedensellik 

(1.100) 

Geri donusturulemez sistemlerin omekleri soyledir; 

y[n] = 0, 

ni herhangi bir giris dizisi icin sifir cikrsim ureten sistemdir ve crkrs bilgisinden gi- 
~~in' isaretini belirleyemedigimiz bir durumdur: 

y(t) =x2(t). (1.lOl) 

.. 1 · d · B · .. k cok cesitli ile- Geri donusturulebilirlik kavrami bircok bagl.amda. odnem .. 1 .. 1lr:. iBruon:: gibi bir sistem- 
. . I d k 11 Ian kodlama sistemm e goru ur. · 

~!'.~e:~~~~)!i~ s~y'::;\1k. On~e kodla,:ic; ~]:~!!i\:!"sf!~::: f~; ~!~:f.~~ 
gulamr. Bunun Y,?ltlaSl~.da :;~:~:tt~ra~a~z:dlandird1g1m1z bitlerin eklenmesi) ori- 

j~~-::~J~t~ele;~;::~;;y_Iec: _iletim ~r:~~~~ ~\~!: ::i~:g~~t}~~~:::; 
mp, muhtemelen duzeltiln:i~s~ isteginden c; § kr c; Id dilebilir olmahdir; yani, 
kodlama icin, kodlayici gmsi cikistan tamamen te ar e e e 1 
kodlayici geri donustiinilebilir olmalidir. 

(c) 

ekil 1.45 (a) genel donO~tOrOlebilir siste'!1:. (b) (1.~7) denklemi ile tanimh donO~tOrOlebilir sistem: (c) (1.92) 
~enkleminde tamrnh donO~tOrOlebilir sistem 191n ters sistem kavrarru. 

. . . . d k d v . rasmdaki fark tam olarak son giris degeri- 
Bu sistem icm, cikislann iki ar I§l. eg~1k\ 1 45(c)'de gosterildigi gibi soyledir: dir Bu nedenle bu durumda ters sistem ..,,e 1 · 

. ' · ( 1 99) w[n] = y[n] - y[n - 1] · 

x[n) ~L-y-[n_1_=_k_~_2·_x_[k_l __. 
y[o] • I w[o] • y[o] -y[o - 1] ~ wjn] • ,[o] 

x(t) w[t) = x(t) 

w[n) =x[n) x[n) 
y[n) Inverse 

Sistem sistem 

(a) 

y(t) 
w(t)= }y(t) y(t) = 2x(t) 

(b) 
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(1.109) 

Ornek 1.13 

Eger bir sistemin karars1z oldugundan §iiphelenirsek, bunu dogrulamak iryin faydah bir strateji, 
sm1rs1z bir 91k1§a neden olan 6zel bir smlfh giri~i aramaktlf. Boyle bir 6mek bulmak, verilen 
sistemin karars1z oldugu sonucuna varmam1z1 saglar. Eger boyle bir 6mel<' yok ise veya bulun- 
mas1 zor ise, kararhhk giri§ sinyallerinin 6zel 6meklerini kullanmayan bir y6ntem kullamlarak 
kontrol edilmelidir. Bu yakla~1m1 g6stermek i9in, iki sistemin kararhhgm1 kontrol ede!im: 

Yani,y[O] = l,y[l] = 2,y[2] = 3, ... vey[n] smirs1z biiyiir. 

Ba~ka bir ornek olarak (1)04) denklemi ile tammlanan aynk zamanh sistemi 
ele alaltrn ve x[n] giri~inin tum n degerleri icin bir sayi ile, B diyelim, smirh oldugunu 
varsayahm. Bu durumda y[n] icin olasi en biiyiik biiyiikliik aynca B'dir; cunkii y[n] 
sirnrh giri~ degerleri kiimesinin ortalamas1d1r. Bu nedenle, y[n] smirh ve sistem karar- 
hd1r. Diger taraftan, (1.92) denklemiyle tammh akiimiilat6rii ele alahm. (l.104)'deki 
sistemden farkh bi9imde, sadece sm1rh bir deger kiimesi yerine sistem giri~in tum 
ge9mi~ degerlerini toplar ve x[ n] smirh bile olsa top lam siirekli olarak biiyiiyebilecegi 
i9in sistem karars1zdir. Omegin, akiimiilator giri~i birim basamak u[ n] ise y1k1~; 

y[n]= f u[k]=(n+I)u[n]. 
k=-oo 

p V =_}_F 
(l.107) ' m m yani, 

F 
(1.108) 

V=-. 
p 

Aynca kararh sistemlerin bircok orneg! mevcuttur. Fiziksel sistemleri~ kararhhg, ge- 
nellikle, enerjiyi dagitan mekanizmalarm varligmdan kaynaklamr. Ornegin, Omek 
1.8 'deki basit RC devrenin pozitif bilesen degerlerini kabul ederek, direnc enerjiyi da- 
grnr ve bu devre kararh bir sistemdir. Ornek l.9'daki sistem de surtunme yoluyla 
enerji dag1tilmas1 nedeniyle kararhdir, 

Yukandaki 6mekler bize kararhlik kavramma sezgisel bir anlayis kazandmr. 
Daha bicimsel olarak, eger kararh bir sistem girisi smirlandmlm1~ ise (yani, eger bu- 
yiikliigii sintrsiz olarak biiyi.imiiyorsa), 91k1~ da aynca smirlandmlmahd1r ve bu yuz- 
den farkhla~amaz. Bu kararhhgm kitap boyunca kullanacag1m1z tamm1dir. Omegin, 
ba~lang19ta durgun olan Seki! l.2'deki otomobile sabit kuvvetj{t) = F uyguland1g1m 
dii~iinelim. Bu durumda aracm h1Z1 anacakm, ancak simrsiz degildir; cunku tutucu 
siirtiinme kuvveti de h1zla beraber artar. Aslmda, surtunme kuvveti tam olarak uygula- 
nan kuvveti dengeleyene kadar hiz artmaya devam eder; boylece (1.84) denkleminden 
bu son Vh1z degerinin sunu saglamas1 gerektigin] g6riiriiz: 
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(b) 

~ekil 1.46 (a) kararli sarkac: (b) 
kararstz ters sarkac, 

x(t) 

x(t) 

1.6.4 Kararhhk 

. . .. . ~. . Ga ri resmi olarak, kararli bir siste~ ~~- Kararhlik bir diger onemli sistem oz~lhg1d1~. Jdugu bir sistemdir. Ornegin, gm~1~ 
cuk girislerin farkh olmayan so~~i ar~ se eisal sapmay(t) oldugu Sekil l.46(a)'dak1 
uygulanan kuvvet x(t) ve 91k1~m I ey kim _a9 kaci dikey konuma geri getirmeye cah- 
sarkaci ele alahm. Bu durumd_a, yer ce irm -~~ me ilgili kayiplar suruklenmeden do- 
san bir geri dondiirme kuvveti uygular ve ik. ~n kii ciik bir x(t) kuvveti uygulamrsa, 
layi onu yavaslatmaya cahsir. ~on~~ ~~ri1~/i:na \ar~1, Sekil l.46(b )' deki ters sar- 
dikeyde meydana gele~ ~ap_ma a ucu ma I artirmaya cahsan bir kuvvet uygular. 
kac icin yer cekimi etkisi d1k~yden olan s~p .. y d kaynaklanan tutucu kuvvetlere 

'J' 'J' ' k" iik b kuvvet surtunme en 
Boylece, uygulanan ucu ir ' rilrnesine neden olur. 
ragmen buyiik dikey sapmalara ve sarka~m ?ev I .. gi iken Sekil 1.46(b)' deki sistem 

Sekil 1.46( a)' daki sistem kar_a~h bir s1ste~ ome I ak buyu dug ii icin, zincir re- 
Y · · kii iik rislerden bagimsiz o ar . kararsizdir. Sistem tepkisi ucu gt ~ rtici hayvanm olmadigi nufus buyumesi 1 . · · da kaynagi ve y1 · .. ~ · (1 86) aksiyonlar veya 1m1ts1z. gi .. I . dir Bir diger kararsiz sistem ornegi, . . 

icin modeller. kararsiz sistem om~k t~ir . iinku eger ilk depozito. yap1_hr .. (yam, 
denklemindeki . ba~ka hesabi 1!10 e l , kiimeler olmaz ise, bu depozito f~1z odeme- 
x[ n] = pozitif bir miktar) ve onu izkl~)'.e!11 9~ ~ msiz olarak her ay buyuyecektir, lerinin birlesik faiz hesaplamasi et 1s1 I e agi 

. da zamanla degisen bir sayi ile 9arp1lm1~ Bu sistemde, herhangi bir t zamanmda 9~k~~ ay~1 ~aman 'cta degisen bir fonksiyon oldugu, yam 
. . . ittir Ozellikle (1.106) denklemuu g(t) nm zaman gm~e e~1 . , ... 
g(t) = cos(t + 1 ), su sekilde yazabiliriz: 

y(t) = x(t)g(t). 

. . . . . andaki de~ eri y(t) cikisimn o andaki degerini etkiler ve bu Bu nedenle, sadece x(t) ginsmm O ( g I da belleksiz). 
sistemin nedensel oldugu sonucuna vannz ve as m 
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Ornek 1.15 
Ikinci bir ornek olarak, su aynk zamanh sistemi ele alahm; 

-· y[n]=nx[n]. (l.1!9) 
Bu zamanda degisen bir sistemdir: ger e - i k . .. 
ayru bicimsel yontem kullamlarak dog 91 g ~~- ar;:k1 on:iek~e ku!lamlan (bkz. Problem 1.28) 
di.i~iini.ildi.igi.inde, karsi bir ornek kulla;a;: ~ Ir. -~ak b1r s1stemm zamanda degi~ken oldugu 
yani, za~anda degi~mezligin olmad1g1 bir duruun~ ~os~~rm~. ya~la~1~1 9ogunl~kla f~ydahd1r - 
lanmak. Ozellikle, bu omekteki siste d ~ 17~n 

Ir gm~ sm~ah_ bulmak uzere onsezi kul- 
eger o anki giri~ degerinin I oldu-u~~~n:ian a eg1~en kazan9!1.b1r s1stemi ifade eder. Omegin, 
mez. g I m1rse, o ank1 zamam b!lmmeden 91k1~ degeri belirlene- 

. . Sonu9 olarak, O'a e~ityi[n] 91k1~1 i.ireten (n(5[n] = 0 Id - . . . . 
hm ele alahm. Ancak, xi[n] = 411 _ l] oiri i [ ]= ,.Q" ~ ugu i9m) xi[n] = (5[n] g1ri~ sinya- 
91k1~m1 iiretir' B .. J ,. "'~Yzn nvi_n-1]-xi[n]=(5[n-1] 
siyonu degildir. oy ece Xz[n], Xi[n] m kaydmlm1~ versiyonu iken, Y2[n], Y1[n]'in kaydmlm1~ ver- 

Yi(t.~ to)= sin[xi(t- t0)]. 

(1.1 ~ 7) ve (1.118) denklemlerini kari11a~t1rarak (t) = ( - .. .. .. (1.118) 
bu sistem zamanda degismezdir, Y2 Yi t - to) oldugunu goruruz ve bu nedenle 

(l.117) 

(1.116) 
Bu girise karsilik gelen cikis; 

Aym sekilde, (l.115) denkle~f~1e: sin[x2(t)] = sin[xi(t- to)] 

(1.115) 
ona tekabi.il eden 91k1~ olsun Daha sonr . ( )' . 
ele alalun: · a Xi I yi zamanda kaydirarak elde edilen bir ikinci girisi 

Xz(t) = xi(t- t0). 

Asagrdak: denklem ile tarurnli siirekli zamanh sistemi ele alalun: 
. . y(t) = sin[x(t)]. 

Bu sistemin zamanda degismez oldugunu kontrol . . (1.114) 
her giris ve her to zaman kayd1rmas1 i . t t etmek 19m, zamanda degi~mezlik ozelliginin 
xi(t) sisteme rasgele bir giris olsun ve cm u up rurmadigu» belirlememiz gerekir. Bu nedenle, 

Yi(t) = sin[x(t)] 

Ornek 1.14 

eger x[n] giris iken y[n] aynk zamanh zamand d - . . . . 
uyguland1gmda y[n - no] 91k1~ olur Surekli a egismeyen ~1.st_em 91k1~1 ise, x[n - no] 
y(t) ile, bir zamanda degi~meyen si~tem x(/_z:m) a~l!da td(t)_ grrisme karsihk gelen 91k1~ 
olacaknr, 0 gins 0 ugunda y(t - to) cikisma sahip 

Bir sistemin zamanda degi mez 1 I - . . 
icin ve bu ozellige bir anlayn, kaz ~ k~ ~p o 1:1ad1g!~.m nasrl belirlendigin! gormek 

· • " anma ir;:m asagidaki omekleri ele alahm: 
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Kavramsal olarak, bir sistem eger davrams ve ozellikleri zaman suresince sabit ise 
zamanda degismezdir, Ornegin, Sekil 1.1 'deki RC devresi eger direnc kapasitor deger- 
leri R ve C zamanda sabit ise zamanda degismezdir: bu devre ile bugiin yapilan bir 
denemeden elde edilen sonuc ile yarm yapilacak aym denemeden elde edilecek sonuc- 
larm aym olmasmi bekleriz. Diger taraftan, eger R ve C degerleri zaman boyunca de- . 
gistirilir veya artmhp azaltihrsa, bu durumda deney sonuclannm yapildigi zamana 
bagli olmasmi bekleriz. Aym sekilde, eger Sekil l.2'deki otomobile ait siirtunme kat- 
sayisi b ve kutle m sabit ise, aracm suriildiigunde aym sekilde bagimsiz olarak karsihk 
vermesini bekleriz. Diger taraftan, bir gun aracm bagajmi agrr valizlerle doldurarak 
m' i artmrsak, arabanm bu kadar agrr yiiklenmedigi diger zamanlardan daha farkh dav- 
ranmasiru bekletiz. 

Zamanda degismezlik ozelligi anlattigmuz sinyaller ve sistemler dili ile cok ba- 
sit olarak tammlanabilir. Ozellikle, eger giris sinyalinde bir zaman kaydirmasi 91ki~ 
sinyalinde aym zaman kaydirmasi ile sonuclanirsa sistem zamanda degismezdir. Yani, 

1.6.5 Zamanda Degi§mezlik 

Bu bolumde buraya kadar anlattigmuz sistem ozellikleri ve kavramlar biiyiik onem ta- 
simaktadir ve bunlann bir kisrmm kitabm ilerleyen bolumlerinde daha detayh olarak 
inceleyecegiz. Bununla birlikte, zamanda degismeyen ve dogrusalhk olmak uzere, ki- 
tabm ilerleyen bolumlerinde ozellikle onemli role sahip, geriye kalan ilave iki ozellik 
vardir ve bu boliimun kalan kismmda bu 901.<s onemli iki kavram anlatilacak ve bunlar- 
la ilgili ilk tartisrnalar saglanacaktir. 

Eger S2'nin herhangi bir girisi rasgele bir B pozitif sayisi ile sirurh ise, karsihk gelen cikism e8 

ile smirlanacagi sonucuna vannz. 

(l.113) «" < Jy(t)J < e", 

haric x(t) ile ilgili varsayim yaprmyoruz. ( 1.110) denklemindeki S2 tammiru kullanarak, eger x(t) 
(1.111) denklemini saglarsa, y(t)'nin asagidaki esitsizligi saglamasi gerektigini goriiruz: 

(l.112) -B <x(t) < B, 
veya 

Kararsizligm aksini ispat etmek icin ozel bir karsi ornek ararken, sabit veya birim basamak gibi 
basit smirh girisleri deneyebiliriz. (1.109) denklemindeki Si sistemi icin, x(t) = 1 sabit girisi, 
hangi sabiti aldigirmz onemli olmadigmdan smirsiz olany(t) = t'yi iiretir, bir t degeri icin Jy(t)J 

bu sabiti gecer, S1 sisteminin kararsiz oldugu sonucuna vannz, 
Kararh olan S2 sistemi icin, snursiz 91k1~ ile sonuclanan smirh bir giris bulamayacaktik. Bu 

durumda, ti.im smirh girislerin smirh cikislar ile sonuclandrgmi dogrulayarak devam ederiz. ozel- 
likle, B rasgele bir pozitif sayi olsun ve x(t) B ile smirh rasgele bir sinyal olsun; yani her t icin 

Jx(t)J<B, 
0 

(1.111) 

(1.110) S2: y(t) = ex<i> 
ve 
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(1.125) 0 = O·x[n] ~ O· y[n] =0 

y[n] = LaJc.Yk[n] = a1y1[n] + a2y2[n] + a3y3[n] + ... (1.124) 
k 

Hem siirekli hem de aynk zamanhda dogrusal sistemler icin gecerli olan bu cok onem- 
li gercek bindirme ozelligi olarak bilinir. 
Bindirme ozelliginin dogrusal sistemler icin dogrudan bir sonucu, her zaman sifir olan 
bir girisin her zaman sifir olan bir 91k1~ ile sonuclanmasidrr, Ornegin, eger x[n]~y[n] 
ise bu durumda homojenlik ozelligi ~unu soyler; -- - - - 

x[n] = Lak.Xk[n] = a1x1[n] + a2x2[n] + a3x3[n] + ... (1.123) 
k 

ile verilen dogrusal giris kombinasyonuna tepkinin asagidaki gibi oldugu aciktir: 

Burada, a ve b herhangi bir karmasik sabittir. Aynca, dogrusalhk tammmdan eger 
xk[n], k = 1, 2, 3, ... ,'iin aynk zamanh bir sisteme giris kiirnesi ve Yk[n], k = 1, 2, 3, .. 'iin 
karsilik gelen 91k1~ ise; 

(1.121) 
(1.122) 

Siirekli zamanh: GX1(t) + bx2(t) ~ ay1(t) + by2(t), 
Aynk zamanh: ax1[h] +bx2[n] ~ ay1[n]+by2(n]. 

ise dogrusaldrr (lineerdir). Bu iki ozelligin ilki toplamrhk ozelligi olarak bilinir ve 
ikincisi olcekleme ve homojenlik ozelligi olarak bilinir. Bu tamrm siirekli zamanh sin- 
yalleri kullanarak yazmamiza ragmen, aym tamm aynk zamanh icin de gecerlidir. 
(1.91)-(1.100), (1.102)-(1.104) ve (1.119) denklemleri ile belirlenen sistemler dogrusal 
iken, (1.101) ve (1.114) ile tammlananlar dogrusal degildir. Bir sistemin (1.119) denk- 
leminde oldugu gibi zamanda degismez olmadan dogrusal olabilecegini ve ( 1.101) ve 
(1.114) denklemlerinde oldugu gibi dogrusal olmadan da zamanda degismez olabile- 
cegine dikkat edelim. 
Dogrusal bir sistemi tammlayan iki ozellik tek bir ifadede birlestirilebilir: 

1. X1(t) + X2(t)'ye tepkiy1(t) + Y2(t) 
2. ax1(t)'nin tepkisi a'nm karmasik bir sabit oldugu ay1(t) 

Surekli veya aynk zamanhda dogrusal bir sistem, onemli bindirme ozelligine sahip bir 
sistemdir: Eger bir giris birkac sinyalin agirhklandmlrms toplammdan olusursa, bu du- 
rumda 91ki~ sistemin bu sinyallerin her birine olan tepkilerinin bindirmesidir; yani 
agirhklandmlrms toplamidir. Daha net olmak gerekirse, y1(t) surekli zamanh bir sis- 
tem girisi x1(t)'nin karsihgi olsun ve y2(t) ise xi(t) girisine karsihk gelen 91k1~ olsun. 
Bu durumda sistem; 

1.6.6 Dogrusalhk (Lineerlik) 
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0 2 

(d) 

f (t) = x,(,-2) 

0 4 
(c) 

(a) 

-2 .-1 
(b) 

. ..l kleme i osterir. Yani y(t), x(t)'nin zamanda sikisti- 
sistemi~i ele a~ahm. Bu sistem -~~~r n)d~: ~:rumd~ s!zgisel olarak, giri~teki herhangi bir zama~ 
nlrms bir vers1yonudur (2 faktoru i e . b . t . zamanda deg· ismez olmadrgi nedem 

~ k ·· ·· ·1 k stmlacaktir ve u sis emm " . 
kayd1rmas1 da ~ i~ toru le si l" ki Seki! l.47(a)'da gosterilen Xi(t) giri~ini ve Sekil 
icindir. Karst bir omekle anlatmak gere irse, urumda e. er girisi 2 kaydmrsak-yam, 
1 47(b)'de gosterilen Yi(t) 91k1~ sonucunu ele alahm '. Bud g l k Sekil 1 47(d)'de 

· . .•. ibi () _ (t 2)'yi ele alahm- sonu9 o ara " · 
Seki! l.47(c)'de gostenld1g1 gr ~;2 td -. x1Se~il l .47(d) ile (e) kar~ila~tird1gmda, yi(t)*- Yi(t- !) 
gosterileny2(t)=xi(2t)91k1~1m~ e e enz, d d -· mez degildir- (Aslmda,y2(t)=y1(t- lj'dir, 

d - .. ·· ·· . bu nedenle sistem zaman a egi~ . d ol ugunu goruruz, . . bildi dig"i zaman s1k1~t1rmas1 nedemyle sa ece za- 
bu nedenle 91k1~ zaman kayd1rmas1, s1stemm . .1 .. tr .. .. . 
manda degi~mez icin olmasi gerekenin yansi buyuklugunded1r.) 

Y1(t) 

1 3 
(e) 

~ekil 1.47 (a) Ornek 1.16'daki sisteme giri~ X1(~; (b) X1(~'ye kar~;iik ge~en r(~(7~1~;; ~ls~=~~~n::a~~! 
x2(~ = x,(t- 2); (d) x2(~'ye kar~1hk gelen }'2(~ 91k~~1; (e~ kaydm ~1~ smya y, . . 
degi~mez olmadigin1 gosteren y2(~ * y,( t- 2) olduguna dtkkat edehm. 

(1.120) 
y(t) = x(2t) 

Ornek 1.16 

.. .. • .. .. . . d deg;i~en artisa sahipken ve sonu9 olarak 
Onceki ome~~e gor~u~umuz -~stem(l z;;a;e:klemindeki sistem sabit arnsa sahiptir v~ 
zamanda deg1~en bir ~~stem i . en, . de i me en sistemlerin diger omeklen 
aslmda zamanda deg1~m.e~ldir. ~la°!"at~daA<:ag·~daki :mek zamanda degisen bir siste- 
(l.9l)-(l.104) denklemlen 1 even mis tr. '{ 
mi gosterir. 
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yo[n] = 3. 
ve s1tir0giri~ tepkisi: 

YJ[n] = 2[x,[n] + x2[n]] + 3 = 13 (1.135) 

ve yi[n] + yi[n] = 16 'e esit degildir. Altematif olarak x[ n J = . - • 
( 1.125) denkleminde verilen dogrusal si t l . " .f . . 0 ise y[ n ]- 3 oldugundan, sistemin 
gi:iri.iri.iz. s em erm SI Ir gm~-s1fir 91k1f' i:izelligine uymad1gm1 

Yukandaki i:irnegin dogrusal olmamas1 (I 132 . 
gu~dan ~a~1rt1c1 gori.inebilir. Diger taraftan ekil 1 48' ) d:nkl:m~ - ~0~1:1sal bi_r denklem oldu- 
~ogrusal s1stemin i;:1k1~1 ve sistemin s1fir- . ~ t : . de ~os!enld1g1 ~1b1, bu s1stemin 91k1~1 bir 
lmde gi:isterilebilir. ( 1.132) denklemindek~Ir'.~t ep~1~me eJ1t b1r b_a~ka smyalin 91k1~1 toplam1 ~ek- 

I sis em 19m dogrusal s1stem: 
x[n] ~ 2x[n], 

(1.133) 
( 1.134) 

y[n] = 2x[n] + 3 (1.132) 

~~nkl~mini ele alaltm. Bircok ~ekilde dozrulan b'I . . . . . • - . 
gm, sistem toplamrhk ozelligine uymaz· ;. a[ ]1 :_c2eg1 gibi, bu s1~tem dogrusal degildir, Orne- . ger x, n - ve x2[n] = 3 rse bu durumda: 

x,[n] ~ yi[n] = 2xi[n] +3 = 7, 
xi[n] ~ yi[n] = 2xi[n] + 3 = 9. 

Ancak, XJ[n] = xi[n] + x2[n] 'e tepki soyledir: 

(1.131) 

Sistemin homojenlik ozelligine uymadigi ve bu nedenle dogrusal olmadrgi sonucuna vannz 

Ornek 1.20 . 

seklindedir ve y [n]'in as • d ki .. 1 I sagi a I o ceklenmis versiyonuna esit degildir; 
ay,[n] = jr[n]. 

(1.130) y2[11] = 9te{x2[ n]} = -s[ 11] 

(1.127) 

sirasiyla gercek ve sanal kisimlan r[n] ve s[ ] ·1 hk gelen 91k1~ sudur: n I e rasgele karmasik bir giris olsun; boylece karsi- 

s · d' . [ ]'' . y,[n] = r[n]. 
a;~71~'. x, n I karmasik bir sayi ile olceklendirmeyi ele alahm· ornegin zr=j; yani ~ . . . l · ' , .,.u g1n~1 e e 

xi[n] = jx,[n] = j(r[n] + js[n]) 
=-s[n]+ jr[n]. 

( 1.126) 

il_e b~li~_lenmi_~ __ si~temi ele alalnn. Seki! 1.29' da osterildizi . . . 
simdi gosterdigimiz gibi homoienlik o" 11··· . -1g gt gibi bu sistem toplarurdir ancak 

. J ze 1gm1 sag amaz. ' 
x,[n] = r[n] + js[n], 

lecegini hanrlamak gerekir. Bu noktalann .. . . . . onemim vurgulamak rein, 
y[n] = ~He{x[n]} 
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Bir sistemin dogrusalhg1 kontrol edilirken, sistemin toplamrhk ve homojenlik ozelliklerinin her 
ikisini de saglamas1 gerektigini ve 6l9ekleme sabitlerinin yam sira sinyallerinde karma~1k olabi- 

Ornek 1.19 

A91k9a, x1(t), x2(t), a ve b'yi, yJCt) ay,(t) + by2(t) ile aym olmayacak ~ekilde belirleyebiliriz. 

Omegin, eger x1(t) = l, xi(t) = 0, a = 2 ve b = 0 ise bu durumda yJ(t) = (2x1(t))2 'dir ancak 

2y,(t) = (2x1(t))2 = 2 'dir. s sisteminin dogrusal olmad1g1 sonucuna vannz. 

XJ(t) ~ y3(t) = xJ'(t) 
= (ax,(t) + bx2(t)}2 
= a2 x,'(t) + b2xi' (t) + 2abx1(t)x2(t) 

= a2 y,(t) + b2 yi(t) + 2abx1(t)x2(t) 

ve 

x1(t) ~ y,(t) = x,' (t) 
x2(t) ~ y2(t) = x2'(t) 

Yukandaki omegin dogrusalhk kontrol yontemini, x(t) girisi ve y(t) 91k1~1 

y(t) =x2(t) 

ile ili~kilendirilmi~ baska bir sistem S'e uygulayahm. Onceki omekte oldugu gibi x1(t), xi(t) ve 

x3(t)'yi tammlarsak: 

Ornek 1.18 

XJ(t) = ax1(t) + bx2(t) . 
Eger xJ(t) S'ye giris ise, bu durumda kar~1hk gelen 91k1~ ~oyle ifade edilebilir: 

y3(t) = tXJ(t) 
= t(ax,(t) + bxi(t)) 

= atx,(t) + btx2(t) 

· = ay,(t) + byi(t) 

Sistemin dogrusal oldugu sonucuna vannz. 

ile ili~kili bir S sistemini ele alahm. S'nin dogrusal olup olmad1g1m belirlemek icin, iki rasgele 

giris x1(t) ve xi(t)'yi ele alahm. 
xi(t) ~ yi(t) = tx,(t) 
xi(t) ~ yi(t) = txi(t) 

xJ(t), x1(t) ve xi(t)'nin dogrusal bir kombinasyonu olsun. Yani, a ve b'nin rasgele nicelikler ol- 

dugu, 

y(t) = tx(t) 

Ornek 1.17 
x(t) girisi ve y(t) 91k1~1 

A~ag1daki omeklerde verilen bir sistemin dogrusalhgmm direkt olarak dogru- 
salhk tammi uygulanarak nasil kontrol edilebilecegini gosterecegiz. 
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1.1 ~~ag1~aki ka~a~1k sayilann her birini (x + Jy) kartezyen biciminde ifade ediniz: 
e'" -J,r pr 12 J,r 12 JS,r Ji J,r ·9 -2 ,-e ,e « e .12 2e 14 r,:;2 J 11"14 r,:;2 -J9,r14 r: -J,r 

2 ' ' ' ' "Le ' " Le , v 2e i 4 • 

1.2 A§ag1daki karmasik .saytlann her birini kutupsal bicimde (re" -1t<8<1t) ·c. d di 
. . . I Jj , - 11a e e 1- 

mz. 5,-2,-3J, 2- j 2, I + j, (I _ j)2, j(l _ j), (I + j)/(1- j), ( J"i. + JJ"i.) /(1 + JJ°j) . 

1.3 A~ag1daki sinyallerin her biri icin p oo ve E deg erlerini belirl . . 
( i) ( ) -2, 00 eyimz: a x1 t = e u(t) (b) x2(t) = eJ(2t+,rl4J · 

1 (c) x3(t) = cos(t) 
(d) x1[n] = (-Yu[n] (e) X2[n] = ej(,r/2n+,r/8) tr 

2 (t) X3[n] = cos(-n) 
1·4 x[n], n < -2 ve n > 4 icin x[n] = 0 ile bir sin I I w • 

4 
icin, 0 yapan n degerlerini belirleyiniz. ya o sun. Asagida venlen her sinyal 
(a) x[n - 3] (b) x[n + 4] 
(d) x[-n: ~] (e) x[-n _2] (c) x[-n] . 

1.5 /J~g:~~~~t:U~~n:; ile bir sinyal olsun. Asagrda verilen her sinyal icin, 0 yapan 

~:~ :((jt-) t) ((b)) x(I -t) + x(2 -t) (c) x(l _ t)(x(2 -t) 
¥ • • e x(t/3) 

1.6 A§ag1dak1 smyallerin her birinin periyodik olup olmadrcmr belirl ... 
(a) x1(t) = 2e1(1+,rl4Ju(t) o eyimz: 

00 
(b) x2[n] = u[n] + u[-n] 

(c) X3[n] = Lk=--a, {o[n-4k]-o[n-1-4k]} 

l. 
7 ~:td~~~;;~!:::~~;~nd:~!f~~~f !t~;;i:~:.o oldugu garanti oldugu du- 

(a) x1[n] = u[n] - u[n - 4] (b) x2(t) = sin(..!.t) 
1 2 

(c) X3[n] = (-2Yu[n-3] (d) X4(t) = e-51u(t + 2) 

CEVAPLI TEMEL PROBLEMLER 

SOLUM 1 PROBLEMLER 

Temel Problemler kavram ve 6 t I . 
ornekl~rd~ gosterilenlere benzer bir ~{kif d:~uer;1:.Ilan1m mekanigini kitapta cozulen 

Ilerl Problemler yazih malzemenin ik 
arasnnr ve aynntih inceler. prati uygulamalan ve temelleri iizerine 

Problemlerin ilk bohlrmi temel f. . . 
~:- .. s~?1"aki iki bolum sirasryla temel s~:1 if a~ttir ve cevaplan kitabm son~~da ?1evcut- 
bolumu matematiksel inceleme k ken _kate~onlere a~t problemlen icenr, Final 
uygulama problemleri saglar. ' armasi aritmetik ve cebir temel fikirleri hakkmda 
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Bu boliimde siirekli zamanh ve aynk zamanh sinyaller ve sistemler ile ilgili birkac 
temel kavram gelistirdik. Bircok ornek aracihgi ile sinyal ve sistemlerin ne oldugu ile 
ilgili hem sezgisel bir portre sunduk; hem de sinyaller ve sistemler icin kitap boyunca 
kullanacagirmz matematiksel ifadeyi anlattik. Ozellikle, sinyallerin matematiksel 
grafiksel ifadelerini anlattik ve bu ifadeleri bagimsiz degiskenin donusiimlerini 
lamak icin kullandik. Aynca, hem siirekli hem de aynk zamanhda bircok temel sinyal 
tammlayip, inceledik. Bu karmasik iistel sinyalleri, siniis sinyallerini, birim di.irtii 
basamak fonksiyonlanm icerir, Aynca, siirekli zamanh ve aynk zamanh sinyaller 
periyodisite kavrarmm arastirdik. 

Sistemlerle ilgili bazi basit fikirleri gelistirirken, sistem baglannlan .ile ilgili 
tismayi kolaylastirmak icin blok semalanrn gosterdik ve nedensellik, kararhhk, 
manda degismezlik, dogrusalhk dahil olmak iizere sistemlerin bircok onemli ozelhgmi '01 
tarumladik, 

Bu kitabm cogunlugunda ilk odak noktasi hem siirekli hem de aynk zamanhj 
dogrusal zamanda degismeyen (LT!) sistemler iizerine olacaktir. Bu sistemler, kismenj] 
burada ele alman cogu sistemin dogada dogrusal ve zamanda degismez olarak ba§anh;f'r.! 
bir sekilde modellenebilecegi gerceginden dolayi, sistem analizi ve tasanmmda r;ok:fri 
onemli rol oynarlar. Aynca, daha sonraki bolumlerde gorecegimiz gibi, dogrusalhk ve,, 
~ama. nda ~egi~mezligi~ ozellikleri LT! sistemlerin davramsiru daha detayh olar.ak ana··.;1'. 
hz etmemize olanak saglar. ·. ·· 

. •·d: 
;~ 

1.7 Ozet 

Aslmda, hem siirekli zamanhda hem de aynk zamanhda Sekil l.48'de oldugu gibi gosterilebile- 
eek cok sistem simfi mevcuttur; yani, turn sistem ytk1~1 sifir-giris tepkili bir dogrusal sistemin 
tepkilerinin bindirmesinden olusanlar icin, Problem l.47'de gosterildigi gibi, boyle sistemler 
artan dogrusal sistemlere tekabiil eder; yani, giristeki degisimlere dogrusal olarak yamt veren 
siirekli veya aynk zamanh sistemler. Diger bir deyisle, artan dogrusal bir sisteme herhangi iki 
girisin tepkileri arasmdaki fark, iki giris arasmdaki farkm dogrusal bir (yani toplamr ve homojen) 
fonksiyonudur. Ornegin, eger x1[n] ve x2[n] (l.132) denklemi ile belirlenmis sistem girisleri ise 
ve y1[n] ve y2(n] ona tekabiil eden cikislar ise, bu durumda: 

y1[n]-y2[n]=2x,[n]+3-{2x2[n]+3} = 2{x,[n]-x2[n]}. 

~ekil 1.48 Arlan dogrusal sistemin yapis; Burada yo[n] sistemin s1f1r-giri~ tepkisidir. 

--- + ---~y(t) 
Lineer 
Si stem x(t)---11~1 

Yo (t) 
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(c) x[3n] 
(f) x[n - 2Jbf n -2] 

~urekli ~a!n?n~1 bir ~(t) s~n!'al! Seki! Pl.21 'de gostenlmtsur, Asagidaki sinyalle- 
rm her birini dikkatlice 91z1p, isaretleyiniz. · 
(a)x(t-1) (b)x(2-t) (c)x(2t+ I) 

t 
{d)x(4-2) <e>[xU)+xC-t)Ju(t> Cf) x(t)[o(1+i)-0(1-I)J 

S~~iJ_ P .1.22 '~e aY_n~ z?manh bir sinyal gosterilmisnr. A$ag1daj sinyalle~n her 
birini d1kkathce 91z1p, isaretleyiniz: 
(a) x[n - 4] (b) x[3 - n] 
(d)x[3n + 1] (e)x[n]u[3 - n] 

1 1 
(g) 2x[n]+2(-1Y x[n] (h) x[(n - 1)2] 

1.22 

x(t) = eJ21 ~ y(t) = ef31 

x(t) = e-;21 ~ y(t) = e-JJ1 

(a) x, (t) = cos(2t) ise, S sistemi icin ilgili y1 (t) 91k1$m1 bulunuz. 
. I . 

(b) x2(t) === cos(2(t- 2 )) ise, S sistemi icin ilgili y2(t) 91k1$1111 bulunuz. 
TEMEL PROBLEMLER 

1.21 

n+no 

y[n] = L x[k] 
k=11-n11 

ile ili$~ili, x[n] girisli ve y[ n J 91k1$h aynk zarnanh sistemi ele alahrn. 
(a) Sistem dogrusal midrr? 
(b) Sistem zamanda degismez midir? 
(c) ~~er x[n]'in so_nlu tamsayi B ile smirlandmld1g1 ·biliniyor ise (yani, her n 

191~,. /x[n]/ ~ B ise), y[n]'in bir C sonlu tamsayrsi ile smirlandmld1g1 gosteri- 
lebilir. ~enlen ~is.temin kararli oldugu sonucuna vanrrz. Cyi B ve 

11 
baki- 

mmdan ifade ediniz. 0 

1.19 A$ag1~~aki giri$_-91k1$ ili$~il~r~ni? her biri icin, ilgiJi sistemin dogrusal mi, zaman- 
da degismez mi veya her 1k1s1 birden oldugunu belirleyiniz. 
(a) y(t) = t2x(t - 1) (b) y[n] = x2[n _ 2] 
(c) Y[~J. =_x[n + 1]-x[n - !] . (d) y[n] = Od{x(t)} _ 

1.20 x~t) g1_n~l!. ve_Y(t) 91k1$h surekli zamanh bir dogrusa] sistem asagidaki giri"-rikt" 
ciftlerini uretir: v " v 

(a) Sistem belleksiz midir? 
(b) ~'nm herhangi bi1: gercek veya karrnasik say: oldugu, giris Ab[n] oldugunda 

sistem 91k1$m1 behrleym1z. 
(c) Sistem ters cevrilebilir midir? 

1.17 y(t) = x(sin(t)) ile iliskili, x(t) girisli ve y(t) 91k1$h bir aynk zamanh sistemi el alalrrn. e 
(a) Sistem nedensel midir? 
(b) Sistem dogrusal rrudrr? 

1.18 no'm sonlu pozitif tamsay1 oldugu 
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y[n] = x[n]x[n - 2]. 

dx(t) = A,g(t- t,) + A2g(t - t2) 
dt 

oldugu gosterilebilir, A 1, t,, A2 ve t2 degerlerini belirleyiniz. 
1.15 x[n] girisi ve y[n] 91k1$1 ile bir S sistemini ele alahm. Bu sistem S2 sistemi ile iz- 

lenilen S1 sisteminin bir seri ara baglantilan yolu ile elde edilir. x, [ n] ve .x2[ n ]' in 
giris sinyallerini gosterdigi, S1 ve S2 icin giris-cikis iliskisi soyledir: 

S1: y1[n] = 2.x1[n] + 4x,[n -1] 
1 

S2: Y2[n] = x2[n - 2] + -x2[n - 3] 
2 

(a) S sistemi icin giris-crkis iliskisini belirleyiniz. 
(b) Eger S1 ve S2'nin seri olarak baglandigi diizen ters cevrilirse (yani, S2, S1 'i izler- 

se), S sisteminin giris-crkis iliskisi degisir mi? 
1.16 x[n] girisli ve y[n] 91k1$h bir aynk zamanh sistemi ele alahm. Bu sistem icin 

giris 91k1$ iliskisi : 

k=-00 

00 

g(t)= I 0(1-2k). yodu ile soyledir: 

{
1,0 ~ t s 1 

x(t)= 
-2,1<!<2 

periyodik sinyalini ele alahm. Bu sinyalin "durtu katan" ile ilgili turevi T=2 peri- 

00 

1.12 x[n]=t- Io[n-1-k] 
k=3 

Aynk zamanli sinyalini ele. alahm .. M ye_n0 tamsayrlannm degerlerini belirleyi- 
niz; boylece x[n] $U sekilde ifade edilebilsin: 

x[n] = u[Mn - no]. 
1.13 x(t) = 8(t + 2) - c5(t - 2) si.irekli zamanh sinyalini ele alahm. 

y(t) = L x(r)dr 

sinyali icin £00 degerini hesaplayimz. 
1.14 T= 2 periyodu ile 

1.8 Asagrdaki sinyallerin her birinin gercek ktsimlanm A > 0 ve -st < ¢ ~ ,c ile A, a, w 
ve ¢'un gercek sayilar oldugu Ae-"1 cos(wt + ¢) formunda ifade ediniz. 

{;:; . /4 (a) x1(t)=-2 (b) x2(t)="Le1lf cos(3t+2,c) 
-t · :\ (d) ( ) · (-2+j100)1 (c) x3(t) = e szn(3t + !CJ X4 t = ;e . . . ~ 

1.9 Asagidaki sinyallerinin her birinin periyqdik olup olmadiguu belirleyiniz. Eger 
sinyal periy~d1k ise, temel penyodunu belirleyiniz, .71m 
(a) X1(t) = jelOt (b) xi(t) = e(-l+J)t (c) X3[n] = e1 
(d) X4[n] = 3J3tr(n+Jl1.)!5 (e) Xs[n] = 3e13/5(n+I/2) 

1.10 x(t) = 2cos(10t + 1)- sin(4t-1) sinyalinin temel periyodunu belirleyiniz. 
1.11 x[n] = 1 + J41rn17 - J21rn15 sinyalinin temel periyodunu belirleyiniz. 
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. 1 
l ·_Ii . ' 

1.27 
:I 

1l" • 7r· 1l" 1l" 
(e) x[n] = 2cos(-n) + sm(-n)-2cos(-n +-) 

4 8 2 6 
Bu boliimde sistemlerin genel ozelliklerini anlatnk. Ozellikle, bir sistem 
(1) Belleksiz (2) zamanda degismez (3) dogrusal 
(4) nedensel (5) kararh 
olabilir veya olmayabilir, Asagidaki siirekli zamanh sistemlerin her biri icin bu 
ozelliklerin gecerli olup olmadignu belirleyiniz, Cevaplanmzi dogrulaymiz. Her 
omekte, y(t) sistem 91k1~m1, x(t) sistem girisini gosterir. 

1l" 1l" 
(d) x[n] = cos(-n)cos(-n) 

2 4 
1l" 

(c) x[n] = cos(-n2) 
8 

Asagidaki aynk zamanh sinyallerin her birinin periyodik olup olmadigim belir- 
leyiniz. Eger sinyal periyodik ise, temel periyodunu bulunuz. 

(a) x[n]=sin(61l" n+I) (b) x[n]=cos(~-7r) 7 8 

1.26 
n=-oo 

co 

(f) x(t) = L e-c2i-n>u(2t - n) 

(d) x(t) = cv{cos(4m)u(t)} (c) x(t) = [cos(2t- 1l" )]2 
3 

(e) x(t) = cv{sin(4m)u(t)} 

v 

I' ': 
t ,I 

.. 
' 

Asagidaki siirekli zamanh sinyallerin her birinin periyodik olup olmadigim be- 
lirleyiniz. Eger sinyal pe~yodik ise, temel periyodunu bulunuz . 

1l" (a) x(t) = 3cos(4t +-) (b) x(t) = e1<1r1-1> 
3 

1.25 

$ekil P1.24 

n 

2 

(b) 

n 

2 

3 

(a) 

n 
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$ekil P1.23 

1.24 Sekil Pl.24'de gosterilen si~yallerin_t~k ve cift k1s1mlanm belirleyiniz ve cizi- 
niz. <;izimlerinizi dikkatlice 1~aretleym1z. 

(c) 
-2 

x(t} = -2t ve t < 0 

~L--~~~~--: 
-2 -1 1 

(b) 

(a) 
1 2 

Sekil Pl.23 'de gosterilen sinyallerin _t~k ve cift kistmlanm belirleyiniz ve cizi- 
niz. Cizimlerinizi dikkatlice i~aretleym1z. 

1x~ 

1.23 

$ekil P1.21 $ekil P1.22 

-1 

-4 -3 -2 -1 · 0 1 2 3 4 5 

-1 
2 

-1 

-2 

1 
2 

1 1 
2 

2i--- ..... 
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Sinyalin siiresinin yanya indirilmesi yoluyla, y1(t) sinyali x(t)'ni~ hizlandmlrrus 
versiyonudur. Benzer sekilde, y2(t) sinyal siiresinin iki katma cikanlmasi yoluy- 
la x(t)'nin yavaslanlmis versiyonudur.Asagidaki ifadeleri ele alalim: 
(1) x(t) periyodik ise, bu durumda v.u) periyodiktir. 
(2) y1(t) periyodik ise, bu durumda x(t) periyodiktir. 

Y1(t) = x(2t) ve Y2(t) = x(t/2) olsun. 

1.32 x(t) siirekli zamanh bir sinyal olsun ve 

iLERi PROBLEMLER 

(d) (c} ~ekil P1.24 
-1 - 

-1 0 1 2 2 3 4 

1~ 

(b} 

0 1 2 0 1 2 
(a) 

Y1 (t) 

~V\ 
(b) 

(a) 

Bu problemde, dogrusallik ve zamanda degisrnezlik ozelliklerinin en onemli 
sonuclanndan birini gosterecegiz. Ozellikle, dogrusal veya dogrusal zamanda 
degismez (LT!) bir sistemin tek bir girise veya birkac girise tepkisini bildigi- 
mizde, diger bircok girise tepkisini hesaplayabiliriz. Bu kitabm geri kalan kis- 
numn cogunlugu, LT! sistemlerin sentez ve analizi icin sonuc ve tekniklerin ge- 
listirilmesi amaciyla bu gercegin kullarulmasi ile ilgilidir. 
Sekil Pl.3 l(a)'daki x,(t) sinyaline tepkisi Seki! Pl.3 l(b)'deki y1(t) sinyali olan 
LT! sistemini ele alahm. Seki! Pl.3 l(c)'de gosterilen xi(t) girisine sistemin tep- 
kisini dikkatlice ciziniz ve isaretleyiniz. 
(a)'da ele alman sistemin Seki! Pl.3 l(d)'de gosterilen x3(t) girisine tepkisini be- 
lirleyiniz ve ciziniz. 
X1 (t) 

1-1, I 

1.31 

(m) y[n] = x[2n] 

(I) y(t) = x(2t) 

(n) y[n]={x[n/2], n+cift 
0, n+tek 
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{
O,x(t) < 0 (t) y(t) = x(t/3) 

(e) y(t)= x(t)+x(t-2),x(t)2::0 

. dx(t) 
(g) y(t)=- 

dt . . 1 bi .· · · Problem 1 27'de listelenen 
1.28 A~a~1daki aynk '!,lan:ia!lh s1ste,~loelrd11u\u1~;u ~~ h~~1g'ilerinin olm~d1g1m belirleyi- 

6zel1iklerin hangi en~1m gecer I H .. !=' kt y[n] sistem crkisim, xLn] ise sistem 
niz. Cevaplan!11z1 dogrulayimz. ei orne e, 
giri~ini gostenr. (b) [n] = x[n -2] _ 2x[n - 8] 
( ) [n] = x[-n] Y a Y • · (d) y[n] = sv{x[n -1]} 
(c) y[n] = nx[n] 

{

x[n],n 2:: 1 {x[n],n 2:: 1 
(t) Y[n] = 0,n = 0 

(e)y[n]=O,n=O . 
x[n + l],n ~ -1 x[n],n ~ -l 

(g) v[n]=x[4n+l] . . 
· · T kili k zamanh sistemm 

1.29 (a) x[n t girisi ve y[ n] cikrs: Y,[1'.] = l'e {~\~u ;!k1~ \)i;~i:r;[ n] = 91e { dm1/4x[ n]} 
~l~r!k1d~\1~frili~s:0s1~~~:lZ~~1f~~planirl:~1~~:i1~~b~lgt~~;:rz~) devam 
eder mi? ~U proble!n~e d[~] I glJ1et::i1iginin topJamrhk ve homojenlik 

(b) Kitapta bir sistem 19m ogrusai . 1 '·t Id gu gerc;eaini tarns- 
6zellikl~rinin her ikisine de sahip sistem ere est e/~e ua homoje~ olup ol- 
~~k~d~i~f~clfi\!~i~i~lC~~a~l~r~~~~\~e;0!;!1Ji~ ic;in b1r ispat yaparak karsi 
bir ornek bulunup bulunmachgm1 kontrol ediniz. 

{

x[n]x[n -2] ,x[n -l] * 0 
(i) y(t) = _1_. [dx(t)]2 (ii) y[n] = x[n -1] 

x(t) dt O,x[n-1]=0 
. . . -1 bili I Imadigrm belirleyiniz. Eg~r. cevri- 

1.30 A~~g1dak1 her sistemm ltert 9reuvnru1 ze D~g,11~f ~isteme aym 91k1~a sahip 1k1 gmsi 
lebilirse, ters sisterm o us u · ' ~~;~~t~ x(t _ 4) (b) y(t) = cos[x(t)] 

(c) y[n] = nx[n] (d) y(t) = L x(r)dr 

{ 

[ l] n 2:: 1 x n- , 
(e) y[n] = O, 11 = 0 (t) y[n] = x[n]x[n - 1] 

x[n], n ~ -1 

(g) y[n] = x[l - n] (h) y(t) = L e-0-r>x(r)dr 

(b) y(t) = [cos(3t)]x(t) 

{
O,t < 0 

(d) y(t) = x(t) + x(t -2),t 2:: 0 

(a) y(t) = x(t- 2) :1- x(2 - t) 

(c) y(t) = f.>cr)dr 
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x[n]'in temel periyot ve temel frekansi nedir? Temel frekansi w0Tnin ke- 
sir'i olarak gosteriniz. 

(c) Yine TIT0'm (Pl.36-1) denklemini sagladignu varsayarak, x[n]'in tek bir 
periyodunu olusturan ornekleri elde etmek icin tam olarak kac tane x(t) pe- 
riyodu gerektigini belirleyiniz. 

1.37 Cogu iletisim uygulamasinda onemli bir kavram iki sinyal arasmdaki korelas- 
yondur. Bohim 2'nin sonundaki problemlerde, bu konu hakkmda soylenecek 
daha cok sey olacak ve pratikte nasil kullaruldigi anlatilacaktrr. Simdilik, kore- 
lasyon fonksiyonlanna ve bazi ozelliklerine kisa bir giris ile yetinecegiz. 
x(t) ve .,·(t) iki sinyal olsun; bu durumda korelasyon fonksiyonu soyle tammlamr: 

r/Jxy(t) = ( x(t + ,)y(,)d, 

r/Jxx(t) fonksiyonu genellikle x(t) sinyalinin oto korelasyon fonksiyonu olarak bi- 
linirken, r/Jxy(t) cogunlukla capraz korelasyon fonksiyonu olarak adlandmhr. 
(a) r/Jxx(t) ile (/Jxy(t) arasmdaki iliski nedir? 
(b) r/Jxx(t)'in tek kismmi hesaplayimz. 
(c) y(t) = x(t + 1}oldugunu varsayahm. ,)xy(t) ve 91,y(t)'i r/Jxx(t) bakimmdan ifade 

ediniz. · 
1.38 Bu problemde birim durtii fonksiyonunun birkac ozelligi incelenmektedir. 

(a) <5(2t) = .!.o(t) oldugunu gosteriniz. 
2 

ipucu: <5L'.l(t)'yi inceleyiniz. (bkz. Sekil 1.34.) 
(b) Boliim 1.4'de siirekli zamanh birim diirtii~ &ct) sinyalinin limiti olarak 

tammladik. Daha net olarak, ~t)'nin bircok ozelligini, ona tekabiil eden 
<5Ll(t) ozelliklerini inceleyerek tammladik. Omegin, 

q To 
(Pl.36-1) -=- 

Eger m ve N hicbir ortak faktore sahip degilse No = N olduguna dikkat edelim. 
1.36 w0 temel frekansi ile ve T0 = 2rc/w0 temel periyodu ilex(t), 

x(t) = jwOt 

siirekli zamanh karmasik iistel olsun. x(t)'nin esit olarak aynlmis omekleri ah- 
narak elde edilen aynk zamanh sinyali ele alahm; yani 

x[n]:: x(nT):: ejWOIIT, 

(a) x[n]'in sadece ve sadece TIT0 gercek sayi ise periyodik oldugunu gosteri- 
niz; yani eger sadece ve sadece omekleme araligi tam olarak x(t) periyodu- 
nun katma esit ise. 

(b) x[n]'in periyodik oldugunu varsayahm; yanip ve q'nun tamsayi oldugu: 
T p 

oldugunu gosteriniz. Ornegin, 

gcd(2, 3) = 1, gcd(2, 4) = 2, gcd(8, 12) = 4. 

x[ n] = d'm(2 n/N)» 
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+oo +oo +oo • • L x2[n]:: L xe2[n] + L xo2[n] oldugunu gostenmz. 

( d) t;;( c) k1s1;;1 aynk 11;:nanh sinyal olarak ifade edildigi. ~alde, ay;; 
ozellikler siirekli zamanhda da ge9erlidir. Bunu ~nlatmak 19m, xe(t) 
Xo(t)'nin sirasryla x(t)'nin cift ve tek kisimlan oldugu 

[ x2ct)dt == [ x/ (t)dt + [ x/ (t)dt oldugunu gosteriniz. 

x[n] = t:1m(2wNJ11 periyodik aynk zamanh iistel sinyalini ele al.~lm~. Bu ~inyali~ 

1 . d gcd(m N)'in m ve N'in en biiyilk ortak bolem oldugu, yam 
teme penyo unun, , . .. .. iik ld gu; 
hem N hem de m' i tamsayi deg en kadar bolen en buyu tam say,1 o u , 

1.35 

ve . . 1 1 
xo[ n] == ov{x[ n]} ile gosterilen rasgele bir smya o sun. 

+oo 

Ix[n]=O 

(b) x,[n] tek sinyal ise, v;=:[n] cift sinyal ise, bu durumda x,[n]x2[n]'in tek 
sinyal oldugunu gosteriniz. 

( c) x[ n] cift ve tek kisimlan 
xe[n] = &v{x[n]} 

oldugunu gosteriniz. 

(3) x(t) periyodik ise, bu durumda yi(t) per~yod~kt~r. 
(4) (t) eriyodik ise, bu durumdax(t) penyod1ktir: . . ~ ~ . . - 
Bu (ladeierin her birinin dogru olup ~lmad1g1m belt~~1.~~z~tyY~et~~;i~~:~ tI:- 
dede ele alman ilk sinyalin temel penyotlan arasm a 1 1 1§ 
de dogru degilse, bir karsi ornek bulunuz. 
x[n] aynk zamanh bir sinyal olsun ve 

{
x[ n I 2], n - cift 

y1[n]=x[2n] ve y2[n]= O, n-tek 

olsun y [n] ve Y2[n] sinyalleri bir bakima sirasryla x[n]'nin h1zlandlmllm1§ ve 
• 1 • d d A k ynk zamanh yavas an nus ve 

yava§lat1lm1§ versiyonlanm ifa .. e e .er. anh , ~ . d ince farkhhklan bu- 
h1zlandmlm1§ kavramlannm, surekh zaman l es enn en .I 
lunmaktadir- A§agidaki ifadeleri ele alahm: . . . 
(1) x[n] periyodik ise, bu dururnda yiln] per~yod~kt~r. 
(2) Yi [ n] periyodik ise, bu durumda x[n] per~yod~kt~r. 
(3) x[n] periyodik ise, bu durumda j-]»] per~yod~kt~r. 

[ ] eri odik ise bu durumdax[n] penyod1ktir. ~l J:a:le~in ~ogru ol~p olmadig1m belirleyiniz ve dog~ ise, ~i~aded~re~a;lt:; 
iki sinyalin temel periyotlanm kar§ila§tmmz. Ifade dogru degilse, b § 

nek iiretiniz. .. 11. ~ · · l ektir 
Bu problemde tek ve cift sinyallerin bircok oze 1g1 mce enec . 

(a) x[n] bir tek sinyal ise, 
1.34 
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Iim-; (t) == u(t) 
t,-tO 

olsun dersek, bu durumda 

I 

.,;.· • 

(el . . <~l d ~ ini belirlemek yerine (murnkun degildir), 
Bu tip tart1~ma, ~t)'y1 her t icm :gen . . .. mlidir. Boliim 2' de dogrusal 
6zellikleri ile tamm~amaya c;ah~t1g1m1z ~c;m ~n!aydah olan birim di.irtiini.in eek 
zamanda degi~mez s1stemler ara~t1:asr a co icin nasil davrand1gm1 anlamak 
basit tammlanmas1 saglanacak~!r. nl.cka su ;~gost~rmeye odaklanacag1z. Bunu 
i in birim diirtii kullammmda oner_n 1 avra. . 
c k i . c kil Pl 38'de gostenlen alti sinyali ele alahm. . yapma icm .,,e 1 . u~ (t) = Lr~ (r)dr 

~ekil P1.38 

rl(t) 

.j 

I 
I 
l 
I 

Bu bagmtuun limitini almak (Pl .39-2) denklemindeki ideallestirilmis olam ure- 
tir. Ancak, (Pl.39-2) denkleminin tiiretmesinin daha dikkatli incelenmesi, denk- 

.lemin sadece t=O icin x(t) siirekli ise anlamli oldugunu gosterir. Degil ise, bu 
durumda kucuk t icin, x(t) ~ x(O) olmayacaktir. 
Bu noktayi daha anlasilir hale getirmek icin, u(t) birim basamak sinyalini ele 
alahm. (1.70) denkleminden t < 0 icin u(t) = 0 oldugunu vet> 0 icin t > 0 oldu- 
gunu ancak t = O'da degerinin tammh olmadigirn hatirlayahm. [omegin, u: (0) = t iken (Problem l.38(b)'den) tiim Li icin uit) = 0 olduguna dikkat ede- 
lim.] Hesaplamalar u(t) kullamlarak yapildigi siirece u(O) ozel secimi icin giive- 
nilir olmamasi, u(O)'m tarumsiz olmasi ozellikle rahatsiz edici degildir. Orne- 
gin, egerj{t) sinyali t = O'da siirekli ise, 

[ f(a)u(a)da 
degeri u(O) secimine bagh degildir. Diger taraftan u(t)'nin tammsiz oldugu ger- 
cegi, tekillilik fonksiyonlan ile ilgili bazi hesaplamalann tarumsiz olacagi an- 
lamma gelir. u(t)b{t) carpimmm degerini belirlemeye cahstigirmzi dusunelim. 
Bunun tammlanamayacagim gormek icin 

I:.: 
! 
' 

t; 
·i 

(Pl.39-2) x(t)o"'(t) ~ x(O)oc-(t) . 

Bu denklem su gozleme dayamr: 

(Pl.39-1) x(t)o(t) = x(O)o(t) . 

r;,(t) r2A(\) 

,m 1\ D 
!:, u: 

" t, -2 2 
(a) 

(b) 

ut..(t) = L ot..(r)dr sinyali 

u(t) = lim usu: 
t-~0 

birim basamagma yakmsadigi icin, b{t) 'yi 

u(t) = L o(r)dr ... 
- .. · 'b · .. ek yorumlayab1hnz. 

denklemi ile veya ~t)'yi u(t)'nin bic;imsel turevi gi I gorer 
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oldugu icin, Li -+ 0 iken her birinin "bir diirtii gibi davrandigmi" gosteriniz.Her 
durumda u: (t) sinyalini dikkatlice ciziniz ve isaretleyiniz. Tiim A'Ier icin 

r;, (0) = r; (0) = 0 olduguna dikkat ediniz. Bu nedenle, b{t) 'yi t * 0 icin sifir ola- 
rak ve t = 0 icin sonsuz olarak tammlamak veya diisiinmek yeterli degildir, Bu- 
nun yerine, ozellikleri diirtiiyii tammlayan (P 1.3 8-1) denklemindeki gibidir. Bo-. 
liim 2.5 'de birim durtu ile iliskili ve aynca degerleri yerine ozellikleri ile tamm- 
h tekillik fonksiyonlan olarak bilinen sinyallerin tiim smifuu tammlayacagiz, 

1.39 Dogrusal, zamanda degismez sistemlerin arastmlmasmda u(t), b{t) ve diger te- 
killik fonksiyonlannm oynadigi rol, fiziksel fenomenin ideallestirilmesidir; ve 
gorecegimiz gibi, bu ideallestirmelerin kullamrm, bu gibi sistemlerin fazlasiyla 
onemli ve cok basit ifadelerinin elde edilmesini mumkun kilar. Tekillik fonksi- 
yonlannm kullammmda yinede dikkatli olmak gerekir. Ozellikle, bunlann ide- 
allestirme oldugunu hatirlamak gerekir ve boylece bunlar kullamlarak her he- 
saplama yapildigmda, bu hesaplamamn ideallestirilmek istenilen sinyal davram- 
smm dogru bir ifadesini gosterdigi tam olarak kabul edilir.Gostermek gerekirse, 
su denklemi ele alahm: 
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(a) x[n] = b{n] iken 91k1~1 ciziniz. 
(b) x[n] = u[n] iken 91k1~1 ciziniz, 

~ekil P1.46 

1.46 

1.45 

~ekil P1.42 

1.43 (a) x(t) girisi v~ y(t) 9~k1~1 _ile zamanda degismez bir sistemi ele alahm. x(t)'nin 
T p~nyodu ile periyodik oldugunu ve sonra y(t)'nin de T periyodu ile peri- 
yodik oldugunu gosteriniz. 

(b) ~ir z~manda degi~mez si~tem ornegi ve ilgili y(t) 91k1~1 periyodik olan, pe- 
n~od1~ olmayan bir x(t) smyali ornegi veriniz. 

1.44 (a) S~rekh zamanh dogrusal bir sistem icin nedenselbgin asagrdak, ifadeye 
esit oldugunu gosteriniz: · 
!f~rhangi bi~ t~ ~amam icin ve t<to icin x(t) = 0 olan herhangi bir x(t) girisi 
19~n, aynca ilgili y(t) 91k1~1 da t<t0 icin sifir olmalrdir. 
Bir aynk z~manh dogrusal sistem icin benzer bir ifade yapilabilir, 

(b) ~uk~ndak1 durumu saglayan ancak nedensel olmayan, dogrusal olmayan 
bir sistem bulunuz. 

(c) Bu durumu saglamayan ama nedensel olan bir dogrusal olmayan sistem bu- 
lunuz. 

( d) Aynk zarnanli bir sistem icin ters cevrilebilirligin asagidaki ifade ile aym 
oldugunu gosteriniz: 

her n icin, y[ n] = 0 '1 ureten tek giris, her n icin x[ n J = O 'dir. 

Bir siirekli zamanh dogrusal sistem icin ayrn ifade gecerlidir. 
(e) (~) s_e9enegini saglayan ancak ters cevrilebilir olmayan, dogrusal olmayan 

bir sitem bulunuz. 
Pro?l~m l.~ 7' de ~ore_lasyon fonksiyonlan kavrarmm tanrtildi. Cogunlukla, 
h(t) ~m _v~nlen _sab1t ~myal oldugu, ama x(t)'nin cok cesitli sinyallerden her- 
~ang1 . b~n olab1leceg1, </Jhx(t) korelasyon fonksiyonunu hesaplamak pratikte 
onemlidir. Bu dururnda, x(t) girisli ve </Jhx(t) 91k1~h bir S sistemi tasarlamak icin 
ne yaprlir? 
(a) S dogrusal rrudir? S zamanda degismez midir? S nedensel midir? Cevapla- 

nmzi actklayimz, 

(b) Eger 91k1~1 </Jhx(t) yerine ¢r1i(t) ahrsak (a) secenegine verdiginiz cevaplardan 
herhangi biri degisir mi? 

Sekil PI.46'mn geri besleme sistemini ele alahm. n<O icin y[n] = O oldugunu 
varsayahm. 

l~[n]_ 
x[n]--i~~ y[n]=e[n-1] y[n] 

Sistem 3 Sistem 2 x[n]-... Sistem 1 
y[n] 

69 BolOm 1 SOrekli Zamanh ve Aynk Zamanh Sinyaller 

lim[uA(t)OA(t)] = .!.o(t) 
A-+0 2 

oldugunu gosteriniz. . 
Genellikle, sinyaller yerleri cakisan tekillikler (siireksizlikler, diirtiiler veya bo- 
liim 2.5'de anlatilan diger tekillikler) icermedigi siirece, iki sinyalin carpimuu 
sorunsuz olarak hesaplayabiliriz. Konumlar cakisngmda, carpim tammsizdir. 
Ornek olarak; 

g(t)= (' u(r)o(t-r)dr 

sinyalinin u(t) ile aym oldugunu; yani t <O icin O oldugunu, t > 0 icin 1 oldugu- 
nu vet= 0 icin tammsiz oldugunu gosteriniz, . 

1.40 (a) Bir sistem toplamr veya homojen ise, eger giris 0 ise 91k1~m da aym sekilde 
sifir olma ozelligi oldugunu gosteriniz. 

(b) Ne toplamr ne de homojen olmayan (ne aynk zam~nh_ ne de sii~ekli_ z~manh) 
ama eger giris aynen sifir ise 91k1~1 da sifir olan bir sistem belirleyiniz. 

(c) (a) seceneginden, siirekli zamanhda t1 ve t2 zamanlan arasmda, aynk zaman- 
hda n, ve n2 zamanlan arasmda dogrusal bir sisteme giris 0 ise, 91k1~ aym 
zaman arahgmda sifir olmalidir sonucuna varabilir misiniz? Cevabmizr 
aciklayimz, · 

1.41 y[ n] = x[ n] {g[ n] + g[ n - 1]} ile iliskili, x[ n] girisli ve y[ n] 91k1~h bir S sistemini 
ele alahm. 
(a) her n icin g[n] = 1 ise, S'nin zamanda degismez oldugunu gosteriniz, 
(b) g[n] = n ise, S'nin zamanda degismez olmadignu gosteriniz. . . 
(c) g[n] = 1 + (-1)" ise, S'nin zamanda degismez oldugunu gosteriniz. 

1.42 (a) Asagidaki ifade dogru mu yoksa yanlis rmdir? 
iki dogrusal zamanda degismez sistemin seri baglantisi bir dogrusal zamanda 
degismez sistemdir. 

Cevabimzi dogrulayuuz, 
(b) Asagidaki ifade dogru mu yoksa yanhs rmdir? 

iki dogrusal olmayan sistemin seri baglantrsi dogrusal degildir, 
Cevabimzi dogrulayimz. 

(c) Asagidaki giris-cikis iliskileri ile ii9 sistemi ele alahm: 

{
x[ n I 2], n - cift 

Sisteml: y[n]= 
0, n+tek 

1 . 1 
Sistem 2: y[n]=x[n]+-x[n-I]+-x[n-2] 

2 4 
Sistem 3: y[ n] =x[2n] 

Bu sistemlerin Sekil Pl.42'de gosterildigi gibi seri olarak baglandigiru varsaya- 
hm. Ara baglannh tiim sistem icin giris-cikis iliskisini bulunuz. Bu sistem dog- 
rusal midir? Zamanda degismez midir? 

ancak 

lim[uA(t)&(t)] = o 
A-+0 
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~ekil P1.48 

x 

y 

Buytikliikler cogunlukla soyle yazihr: 
r =lzl,B= <rz. 

Karmasik sayilann bu iki ifadesi arasmdaki iliski Euler bagmtismdan elde edilebilir: 
d8 = cosB+ jsinB, 

veya koordinat eksenlerinin fJle { e} yatay ekseni ve 3m {z} dikey ekseni boyunca Sekil 
Pl.48'de gosterildigi gibi karmasik diizlemde z'yi gostererek belirlenebilir. Bu grafik 
gosterimine gore, x ve y z'nin kartezyen koordinatlan verve Bise kutupsal koordinat- 
landir. 

Z = rd8• 

Karmasik z sayisi bircok sekilde ifade edilebilir. z icin kartezyen veya dikdortgensel 
formu j = H oldugu vex ve y'nin sirasiyla z'nin gercek ve sanal kisimlan oldugu 

z= x + jy' dir. 

Daha once gosterdigimiz gibi, cogunlukla $U notasyonu kullanacagiz: 

x = fJle{z},y = 3m{z}. 

Karmasik z sayrsi aynca r > O'nin z ve B'm bilyuklugti z'nin aci veya donemi oldugu 
kutupsal formda ifade edilebilir: 

MATEMATiKSEL iNCELEME 

(d) Belirli bir artan dogrusal sistemin dogrusal sistemi gosteren L ve sifir-giris 
tepkisini gosteren y0[n] ile Sekil 1.48'deki gibi bir gosterime sahip oldugu- 
nu varsayahm. S'nin sadece ve sadece L bir zamanda degismez sistem ise 
ve y0[ n] sabit ise zamanda degismez oldugunu gosteriniz, 

... {x[n]-x[n-1]+3, x[0]20 
(111) y[n] = 

x[n]-x[n-l]-3, x[O] < 0 
(iv) Sekil P.147(b)'de gosterilen sistem. 
(v) Sekil Pl.47(c)'de gosterilen sistem. 
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+~ ·I :~ 
_. y[n] s x[n] 

X1[n] Yt [n] 

(a) 
t 

, ~b w (t) • I ( )- dw(t) )Ir y (t) 
x (t) yt --- dt 

(b) 

cos (nn) 

v [n] 
z [n] = v2 [n] 

z [n] 

y [n] 
x [n] 

w [n] = x2 [n] 
w [n] 

(c) 
~ekil P1.47 

n -<;ift 

. . . [ ] [ ] kisma karsilik gelen S'ye ras- 
1 47 ( ) S artan dogrusal bir ~1stem1 .ve X1 n 'Y,1 n £1 ·1 . t mi ele alalim. Sis- . a . . · · ·· t Sekil Pl 47(a) da gosten en sis e 

gele bir gmsi gos er~m. Y 1 . d [ ] e y[n] arasmdaki tum giri$-<;:1k1$ 
temin dogrusal oldugunu ve as in a x n v~ .. . . 

. [ ] .. 1 . ine bagh olmadigmi gostenmz. 
iliskisinin ;.1 ~ oze se91mS' . c kl 1 48'de gosterilen hicimde ifade edi- 

(b) (a) sec;:e~~g~m~ sonucunu nm ye 1 · _ 
lebileceg1~11 .goster,ek ~c;:m \ul~a;~~~dogrusaldir? Cevaplanmz1 dogrulayi- 

( c) Asagidaki s1s~em. enn angi ~dn ~ 1 . L dogrusal sistemini ve sistemin 
mz ve eger bir sistem artan ~g;~sa ise, . . ki . . [ ] a y (t)'yi be- 
Sekil 1.48' de gosterilen ifadesi 19m sifrr gins tep 1s1 Yo n vey o 
lirleyiniz. 
(i) y[n] = n + x[n] + 2x[n + 4] 

{

n/2, 
(ii) [ ] (n-1)/2 

Y n = (n-1)/2+ k~ x[k], n-tek 
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CXl 

ran 
n=k 

1.55 iroblem l.54'iin cevaplanm kullanarak, asagidaki toplamlann her birini hesap- 
aytruz ve cevaptanmzr kartezyen formunda ifade ediniz: 

(a) r:=OeJ:rn/2 (b) r:=-2ejnn12 

( c) ""' (.!_)" e.inn12 (d) I 
£_,n=O ·2 ""' (-)" ej,rn/2 £..,n=2 2 

( ) "9 Jr e £..,n=O cos(-2 n) (f) "., I • 1r £..,n=O("i) cos(2n) 

1·56 
:J:!:di~:~::~~!::!Ierin her birini hesaplay1mz ve cevaplanmzi kartezyen for- 

(a) r4 eJ1r112dt (b) r6e1m12dt fl .b Ji (c) Ji e1m12dt 
(d) fl e-(l+J)' df ( ) fl I fl .b e Ji e: cos(t)dt (f) .b e-21 sin(3t)dt 

i:nan = a 
,,=o (l-a)2 

oldugunu gosteriniz. ·. · 
(d) /al< I oldugunu varsayarak sunu hesaplayirnz, 

I 
ex, n 1 Ia=- 

n=O 1-a 
oldugunu gosteriniz. 

(c) lal < I ise 

(b) lal < 1 ise 

1.54 

(;)I c:z;f :i~;:asge}e karmasik savilar oldugu asagidaki bagmtilan elde ediniz: 

(b) z1z2* + z1*z2 = 2.9le{ z1z2*} = 2.9le{z1*z2} 
(c) lzl =1z *I 
(d) ZIZ2 = lz1Jlz2J 
(e) .9le{z} s jzj, .Jln{z}sjzJ 
(f) jz1z2 *+z1 * z2/ s 2/z1z2/ 
(g) (jz1/-/z2/)2 s /z1 + z2j2 s (/zil + /z2/)2 
Bu probl~mde.~le alm_an bagmnlar kitap boyunca bircok sebeple kullanilmi trr 
(a) Asagidak! ifadenin {g~erliligini ispatlay1mz: ~ . 

~ n ' a=l 
L-a = 1-aN 
n=o - , herhangi karmasik sayi a * I 

1-a 

1.53 
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(b) s. = e1w 
z* 

(c) z + z* = 2j9le{z} 
(d) z- z* = 2f3m{z} 
(e) (z1+z2)*=z1*+z2* 
(f) (a z1z2)* = a z1 *z2* a herhangi bir gercek sayi 

* (g) (~)*=~ 
Z2 z2* 

(h) 9le{~}=_!_[z1z2*+z1*z2] 
Z2 2 Z2Z2 * 

. '(} z=x+ 1y= re 
olan bir karmasik sayi olsun. z'nin karmasik eslemesi ise 

z* =x-jy = re-JB. 
z, z1 ve z/nin rasgele karmasik sayilar oldugu asagidaki bagmtilan elde ediniz: 
~)u*=? . . 

eJ:rt3 -1 
(j) j(l + j)e1:r16 (k) ( J3 + j)2.Jie-J:rt4 (1) 

1 
+ jJ) 

1.50 (a) Sekil Pl.48 veya Euler bagmnsim kullanarak x ve y'nin r ve Bbak1mmdan 
ifadesini elde ediniz. 

(b) r ve (!nun x ve y bakirmndan ifadesi nedir? 
(c) Eger sadece r ve tanB verilirse, x ve y'i benzersiz bir sekilde elde edebilir 

miyiz? Aciklayimz. 
1.51 Euler bagmnsim kullanarak asagidaki bagmtilan elde ediniz: 

(a) cosB=.l(e1B+e-JB) 
(b) sin B = L ( e1B - e- JB) 
(c) cos' B=t(l+cos2B) . 
(d) (sinB)(sin¢) = tcos(B-¢)-tcos(B +¢) 
(e) (sinB+ ¢) = sint9cos¢ + cosBsin¢ 

1.52 z, 

(c)-5 - 5j 

(f) (1 + j)5 

(i) 1 + jJ) 
J3+ j 

1.49 

z0, (ro, ~) kutupsalkoordinatlan ve (x0,y0) kartezyen koordinatlan ile bir karma- 
sik sayi olsun. Asagidaki karmasik sayilann ifadelerini Kartezyen koordinatlan 
icin xo ve Yo bakimmdan elde ediniz. r0=2 ve ~=.m'4 iken ve r0=2 ve ~= .m'2 
iken, zo, z1, z2, Z3, Z4 ve z5 noktalanm karmasik diizlemde ciziniz. Cizimleriniz 
iizerinde her noktanm gercek ve sanal kisimlanm gosteriniz, , 
(a) z1=roe-JBo (b)z2=r0 (c) z3=roeJ<Bo+1r) 
(d) Z4 = roei(-Bo+tr} (e) Z5 = roei(Bo+Ztr} 
Asagidaki karmasik sayilann her birini kutupsal formda ifade ediniz ve her biri- 
nin buyiikluk ve a91s1 ile karmasik diizlemde gosteriniz: 
(a) 1 + jJ) (b)-5 
(d) 3+ 4j (e) (1- jJ))3 

(g) ( J3 + j3 )(l _ j) (h) 2 - j ( 6 I J3) 
2+ j(6IJ3) 

1.48 
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+co 

u[n]=l:;o[n-k] 
k=O 

i 
,I 

1 

AYRIK ZAMANLI LTI SiSTEMLER: EVRi~iM TOPLAMI 
2.1. 1 Ayr1k Zamanh Sinyallerin Durtuler Baknmmdan ifadesi 

Aynk zamanh birim diirtuniin h h · b · k · nasil kullamlaca v m .. er angi If ayn zamanh smyalin olu~turulmasmda 
rin tek ba b.g I gozdelcanlandmrken anahtar fikir, aynk zamanh sinyali durtiile 

sma ir sonucu o arak diisiinmektir Bu s · I · - 
sel bir ifadeye donii;;ebilecegini gormek ic;:in. Seki! ~zY(~)'dort:.e~11:J°as1J mat~mat~k- 
ele alahm. Bu seklin kalan krsimlannda herd, .. rtu .. d .:I kl a go_s er! ~n :[n] s~nyalmi 
t v d b 1- · , u e o ce emenm birirn orneg I 
d:~ii a1zfler1 ;J~~~11~i~1i~~i6e;:!~\i/dugu bes zamanda kaydmlrms olc;:eklenm:; ~r~t 

x[-l]o[n+I]={x[-l], n =-I 
0, n -:t:- -1' 

x[O]o[n] = {x[O. ], n = 0 
0,, n -:t:- 0' 

x[l]o[n -1] = {x[l], n = l 
0, n *-1 

Bu nedenle, sekildeki bes dizinin toplarru -2 s n s 2 icin x[n]'dir Dah 1 1 k 
ekstra kaydirma, olc;:eklenmi~ diirtiiler dahil edilerek, sunu yazabiliriz: a gene o ara ' 

x[n] = ··· :- x[-3]o[n + 3] + x[-2]o[n + 2] + x[-l]on +I]+ x[O]o[n] 
+ x[l]o[n -1] + x[2]o[n-2] + x[3]6[n -3] + ... (2.1) 

Herhangi bir n degeri icin (2 1) denkl · · v f 

bb~ri s1kf~lrddlf ve bu teriml~ ili;;kili olc;:ekfe~~1~:~l~~:k 
1~f nj ~~~~1;au t~~1p. 71:~~~;aiece 

If se 1 e yazmak gerekirse; a rsa 
+co 

x[n]=k~ x[k]o[n-k] (2.2) 

~;;; r~~~f e~~ d/f~~:, tf:e~t;i::~::.~r~~d~l~~~Iklrr >:[kl oldugr /[ n - k] kaydmlmis bi- 
x[ n] = u[n] birim basamagmi ele alahm Bud I a es11:e. arsi I gelir. Omek olarak, 
icin u[kJ = 1 oldugundan, (2.2) denklem'i bolii~~~~~· k l~O I~~ u[k[]b=k O oldugundan ve _k ~ 0 
deye esit olan su hale gelir: · e e e e 1 en z. (1.67) denklemi] ifa- 

2.1 

75 Bolum 2 Zamanla Degi~meyen Lineer Sistemler 

Bolum 1.6 'da birkac temel sistem ozelligini anlattik ve tartistik. Bun Jann ikisi, dogru- 
salhk ve zamanda degismezlik, iki ana sebeple sinyal ve sistem analizinde onemli rol 
oynar. Oncelikle, cogu fiziksel surec bu ozelliklere sahiptir ve bu nedenle zamanla de- 
gismeyen dogrusal sistemler (L TI) olarak modellenebilirler, Aynca, L TI sistemler, 
ozelliklerine bir anlayis ve sinyal ve sistem analizinin ozuml olusturan etkili araclar 
saglanarak oldukca detayh analiz edilebilir. 

Bu kitabm esas amaclarmdan biri, bu ozelliklere ve araclara ve bu araclann kul- 
lamldigi cesitli cok onernli uygulamalara bir anlayis gelistirmektir. Bu bolumde, geli- 
sime L TI sistemler icin cok faydah ve temel gosterimin incelenmesi ve elde edilmesi 
ile ve bu sistemlerin onemli smiflanm tamtarak baslayacagiz. 

L TI sistemlerin analize uygun olmasmm bashca sebeplerinden biri, bunun gibi 
bir sistemin Bolum l.6.6'da anlatilan bindirme ozelligine sahip olmasidir. Sonuc ola- 
rak, bir L TI sisteme girisi temel sinyaller kiimesinin Iineer bir kombinasyonu olarak 
ifade edebilirsek, bu durumda bindirmeyi sistem cikisuu bu temel sinyallere tepkisi 
bakimmdan hesaplamak icin kullanabiliriz. 

llerleyen bolumlerde gorecegirniz gibi, hem aynk zamanh hem de surekli za- 
manh da birim durtunun temel ozelliklerinden biri, cok genel sinyallerin geciktirilmis 
durtulerin lineer kombinasyonlan olarak ifade edilebilmesidir. Bu gercek, bindirme ve 
zamanda degismezlik ozellikleri ile birlikte, bir birim durtuye tepkisi bakimmdan her- 
hangi bir L TI sistemin tam tamrmm. gelistirmernize olanak saglar. Bunun gibi bir ifa- 
de, L TI sistemlerle is yaparken onemli analitik kolayhk saglar ve aynk zamanh du- 
rumda evrisim toplami olarak, surekli zamanhda evrisim entegrali olarak adlandmhr. 
Evrisim toplammm ve evrisim entegralinin gelistirilmesinden sonra bu tammlar L TI 
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Boylece, (2.3) denklemine gore, eger dogrusal bir sistemin bir grup kaydmlrms birim 
diirtiisiine tepkisini bilirsek, rasgele bir girise tepkiyi olusturabiliriz, (2.3) denkleminin 
bir yorumu Seki! 2.2'de gosterilmistir. 8[n + l],8[n] ve 8[n-1] sinyallerine tepkisi sira- 
siyla h-1[n],ho[n] ve hi]n] ohm dogrusal sisteme giris olarak uygulanan x[n] sinyali 
Sekil 2.2(b)'de gosterilmistir. x[n], 8[n + l],8[n] ve 8[n-1] 'in dogrusal bir kombinas- 
yonu olarak yazilabilecegi icin, bindirme x[n]'e tepkiyi, her bir kaydmlmis diirtiisiiyle 
tepkilerin dogrusal bir kombinasyonu olarak yazmarruza imkan saglar. Bilesen sinyal- 
lere tepkiler sol tarafta gosterilirken, x[n]'i olusturan, bireysel kaydmlrms ve olcek- 
lenmis diirtiiler Sekil 2.2(c)'nin sol tarafmda gosterilmistir. Sekil 2.2(d)'de, Sekil 
2.2(c)'nin sol tarafmdaki bilesenlerin toplami olan asil giris x[n] ve bindirme ile Sekil 
2.2(c)'nin sag tarafmdaki bilesenlerin toplami olan asil 91kl~ y[n] gosterilmistir. Boy- 
lece, Dogrusal bir sistemin n zamamnda tepkisi basit olarak, zamanda her noktadaki 
giris degerinden kaynaklanan tepkilerin bindirmesidir. 

(2.3) - y[n] = L x[k]hk[n] 
k=-oo 

(2.1) ve (2.2) denklemlerinin siralama ozelliginin onemi, x[n]'i cok basit temel fonksi- 
yonlar gurubunun yani, uygun k degeri ile belirli tek bir noktada her biri sifirdan farkh 
( 1 degeri ile) kaydirma birim diirtiileri 8[ n - k] olceklendirilmis versiyonlannm bin- 
dirmesi olarak ifade etmesi gerceginde yatar. Dogrusal bir sistemin x[n]'e tepkisi, bu 
kaydirma diirtulerinin her birine sistemin olceklendirilrnis tepkilerinin bindirmesi ola- 
caktir. Aynca, zamanla degismezlik ozelligi, zamanla degismez bir sistemin zaman 
kaydmlrrus birim durtiilerine tepkilerinin basit olarak bir digerinin zamanda kaydml- 
mis versiyonlan oldugunu soyler. Hem dogrusal hem de zamanla degismeyen aynk 
zamanh sistemler icin evrisim-toplam gosterimi bu iki gercegin bir araya gelmesinden 
kaynaklamr. 

Daha ozel olarak, dogrusal (muhtemelen zamanla degisen) bir sistemin rasgele 
bir x[n] girisine tepkisini ele alahm. (2.2) denklemi yoluyla girisi kaydirma birim dur- 
tiilerinin dogrusal bir kombinasyonu olarak ifade edebiliriz. hk[ n] kaydmlmis birim 
durtiisu 8[ n - k ]'ya dogrusal sistemin tepkisini gostersin, Bu durumda, dogrusal bir 
sistem icin bindirme ozelliginden T(l.23) ve (1.24) denklemleri] (2.2) denkleminde 
x[n] girisine dogrusal sistemin tepkisi y[n] basit olarak, bu temel tepkilerin 
agirhklandinlrms dogrusal kombinasyonudur. Yani, (2.2) denklemi formunda gosteri- 
len dogrusal sisteme x[ n] girisi ile, y[ n] 91k1~1 soyle ifade edilebilir: · 

2.1.2 Ayr1k Zamanh Birim Durtu Tepkisi ve LTI Sistemlerin EvriJim Toplam1 
Gosterimi 

(2.2) denklemi aynk zamanh birim durtunun siralama ozelligi olarak adlandm- 
hr. 8[ n - k] dizisi k=n icin sifirdan farkh oldugu icin, (2.2) denkleminin sag tarafm- 
daki toplam x[k] deger dizisini inceler ve sadece k=n'e karsihk gelenleri saklar. Bir 
sonraki alt bolumde, aynk zamanh bir L TI sistem icin evrisim-toplam gosterimini ge- 
listirmek amaci ile aynk zamanh sinyallerin ifadesini kullanacagiz. 
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~ekil 2.1 Aynk zamanh bir sinyalin kay- 
dirma dOrtOlerinin ag1rhklandmlm1~ top- 
larmna dekompozisyonu. 

Sinyaller ve Sistemler 

2 
• • • • • • i • • 

-4 -3 -2 -1 0 1 3 4 n 

(f) 

(a) 

. ] 
x[-21 o[n + 2] 

... • • • • • • • 
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 n 

(b) 

x[-1) o{n + 1] 

-1 • • • I • • • • • 
-4 -3 -2 0 1 2 3 4 ... n 

(c) 

l x[O] o[n] 

• • • • • • • • -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 n 

(d) 

x[1] o[n-1] 

... 1 • • • • • • • • 2 3 4 n -4 -3 -2 -1 0 1 
(e) 

x[21 o[n-2] 

n -3 -2 0 1 4 

-4 -1 2 3 

x[n] 
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(d) 

(2.6) denkleminin bir L TI sisteminin bi . · .. .. . $ekil 2.2 devam, 
rasgele bir girise tepkisini ifade ettigine dikk 't ~nr ct;rruye s1st~m tepkf si bakurundan 
Iarmyla tek bir sinyale tepkisi ile: yani biri d~ e_im. k.u~~dan, bir LTI sistemin tam an- 

... (2.6) denkleminin yorum'u, LTI si:em· ye tep 1s1 Ile tarumland1gm1 g6riiriiz. 
gm~,I?e tepkinin x[k]h[n _ k] oldugu, (2 3) d~~~rum.u?~a k za~~Ill?da uyguJanan x[k] 
h[n] m kaydmlm1~ ve olceklenmis bir v~ . ~m1(19m verd1g1m1ze benzerdir; yani 
91k1~, tum bu tepkilerin bindirmesidir. rsiyonu ur "yanki''). Daha onceki gibi, as1i 

n 0 n 

yfn] 
x[nJ 

x[OJ ofnJ 
x[OJ h0fnJ 

... f .... c::> ..Jr.I .. 0 n 
n 

xf1J o[n-1] 
x[1J h1fnJ 

... lr... r=) 
0 n 

n 
(c) , 

n 
n 

x[-1] ofn +1] 
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(2.6) 

(2.5) 

(2.4) 

Bu sonuc evrisim toplarru veya bindirme toplarm olarak adlandmhr ve (2.6) 
denkleminin sag tarafmdaki islem x[n] ve h[n] dizilerinin evrisimi olarak bilinir. 
Evrisim islemini sembolik olarak soyle gosterecegiz: 

y[n] = x[n]*h[n]. (2.7) 

+oo 

y[n] = L x[k]h[n-k] 
k=-oo 

Yani, bl n] giris oldugunda, h[ n] L TI sistemin cikisidrr. Bu durumda L TI sistemler icin 
(2.3) denklemi soyle olur: 

h[n] = ho[n]. 

Notasyonal uygunluk icin, h0[n]'deki alt simgeyi kaldmp, birim durtu (ornek) tepkisi- 
ni tarnmlayacagiz: 

hk[n] = ho[n-k]. 

Genellikle, elbette hk[n] tepkilerinin k'nm farkh degerleri icin birbirleriyle iliskili ol- 1 

malan gerekmez. Ancak, eger dogrusal sistem aym zamanda, zamanla degismez ise, 
bu durumda zamanda kaydmlrms birim diirtiilere bu tepkilerin hepsi birbirinin zaman- 
da kaydmlmis versiyonlandir. Ozellikle, b'[n -k], b'[n] 'in zamanda kaydmlmis ver- 
siyonu oldugundan, hk[n] tepkisi h0[n]'in zamanda kaydmlrrus bir versiyonudur; yani, 

(b) 
~ekil 2.2 (2.3) denkleminde ifade edildigi gibi, aynk zamanh dogrusal bir sistemin grafiksel yorumu. 

n n 

h0[n] 

(a) 

n ~2 0 1 2 
-1 

x[n] 
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ve 

(2.11) y[2] = f x[k]h[2-k] = 0.5 + 2.0 = 2.5 
k=-«> 

Benzer sekilde, 

(2.10) y[l] = f x[k]h[l-k] = 0.5 + 2.0 = 2.5 
k=-«> 

x[k] dizisinin h[l - k] dizisi ile carpurn, asagidaki ifadeyi elde etmek icin toplanabilecek, iki si- 
firdan farkh ornege sahiptir: 

(2.9) y[O]= f x[k]h[O-k]=0.5. 
k.::.-«i 

Ornek 2.2 
Yine Ornek 2.l'deki evrisim problemini ele alahm. k'mn fonksiyonu olarak gorulen ve sabit n 
icin h[n - k] dizisi Seki! 2.4(b)'de gosterilirken, x[k] dizisi Seki! 2.4(a)'da gosterilmistir, Bu dizi- 
lerin kabataslak cizilmesinde, bir h[k] zaman tersinmesi uygulamasi gereksinimini aciklayarak, k 
artarken, n - k azahr. Bunu bilerek, h[n -k] sinyalini cizmek icin, belirli k degeri icin degerini 
belirlememiz gerekir. Ornegin, n -k sozciigii n = k'da O'a esittir, Boylece, eger h[-k] sinyalini 
cizersek, n pozitifse basitce saga kaydirarak (n ile) veya n negatifse sola kaydirarak h[n - k] sin- 
yalini elde edebiliriz. Ornek icin n < 0 degerleri icin, n = 0, 1, 2, 3 ve n > 3 icin sonuc Seki! 
2.4(b )' de gosterilmistir, 

Herhangi bir belirli n degeri lcin x[k] ve h[n - k] cizilerek, bu iki sinyali carpanz ve tum k 
degerlerini toplanz. Ornegimiz icin, n < 0 icin, x[k] ve h[n -k]'nm sifirdan farkli degerleri cakis- 
madigmdan, Seki! 2.4'den tiim k'lar icin x[k]h[n - k] = 0 oldugunu goruruz. Sonuc olarak, n < 0 
icin y[n] = O'dir. n=O icin, h[O - k] dizisi ile x[k] dizisinin carpmu 0.5 degeri ile sadece sifirdan 
farkh bir degeri oldugundan, su sonuca varmz: 

Her bir 91k1~ ornegi iizerinde bindirme toplammm etkisini ele alarak, evrisim 
toplamuu kullanarak y[n] hesaplamasirn diisimmek icin bir baska cok faydah yol elde 
ederiz. Ozellikle, n belirli zamanmda 91k1~ degerinin hesaplanmasmi diisunelim. Bu 
hesaplamayi grafiksel olarak gostermenin ozellikle uygun bir yolu, k'mn fonksiyonlan 
olarak goriilen iki sinyal, x[k] ve h[n - k] ile baslar, Bu iki fonksiyonu carparak, her k 
zamanda x[k]'mn n anmda 91k1~a katkisim ifade ettigi goriilen, g[k] = x[k]h[n - k] dizi- 
sini elde ederiz. g[k] dizisindeki tum omeklerin toplanmasi ile secilen n zamanmda 91- 
k1~1 iirettigi sonucuna vannz. Bu nedenle, tum n degerleri icin y[n]'i hesaplamak icin 
bu yontemi her n degeri icin tekrarlamak gerekir. Neyse ki, n degerini degistirmenin 
iki sinyal x[k] ve h[n-k] icin, k fonksiyonu olarak gonilen, cok basit bir grafiksel yo- 
rumu vardir. Asagidaki ornekler bunu anlatir ve evrisim toplamlarmm hesaplanmasm- 
da sozii gecen gorii~ii kullamr. 
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(c) • . 
. . . . .. (b) giric.in sihrdan farkh degerlenne .. .. k' · h[n, ve bir x[n] sisiem gin~,. y I t"m 

~ekil 2.3 (a) Bir LTI sistemin durtu te~ ,s, . i O -0 5 ve x[1 ]=2; (c) (b)'deki tum yank1lann toplam1 o an u 
tepkiler veya yank1lar 0.5h[nl ve 2h[n· t]; yam, x[ l- . . . 
tepki }{n]. 

n 

n 

n 

n 

n 

• o 2 3 • 

11 I I • .. • • 0 2 

2] x[n] 

0.5 

• T • • • • 0 

(a) 

0.5h[n} 

• 
0., T T • • • 2 0 

2] ] ] 2h[n-1] 

• • • • 3 0 2 

(b) 

h[n] 

Ornek 2.1 
.. .. kili bi LTI sistemini ele alahm. Bu . . _. . . [ ] . · li ve h[ n J durtu tep 1 1 ir . 

Sekil 2.3(a)'da gostenld1g1 gibi x n gins 1 - . . (2 6) denklemi su ifadeye sadele~1r: 
. . dece x[O] ve x[l] sifirdan farkh oldugu 19m, . 

durum 19m sa (2.8) 
[n] = x[O]h[n -OJ+ x[l]h[n - 1) = O.Sh[n] + 2h[n - 1). 

Y . . . . . . . rekli diirtii yankisidir. Bu 
. . · [ ]'in iiretimi ile ilgili bmd1rrne 19m ge . 'd 

0 5h[n] ve 2h[n - l] dizileri, y n . - . . . iki yank1y1 toplayarak, Sek112.3(c) e 
. kl k'l 2 3(b)'de gosterilmi~tir. n'm her degen rein t 1 

yan 1 ar ~e 1 · .. 
gosterilen y[ n J elde edilir. 
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Bu nedenle her n icin, 

(
1 a•+I) y[n] == -- u[n]. 

1-a 

(2.13) 
n I an+I 

y[n] == Iak ==-----, n ~ 0 icin, 
k=O l-a 

y[n] == ~>k 
k=O 

ve Problem l.54'iin sonucunu kullanarak bunu soyle yazabiliriz: . ' 

Boylece, n ~ 0 icin; 

$ekil 2.5 Ornek 2.3'deki x[n] ve h[n] sinyalleri. 

n (b) 0 

(a) 
n 0 

x[n] = a"u[n] 1 
........... llllJJJJJJTTTTTTtt 

x[n] = a"u[n], 

h[n] = u[n], 
ile verilen birim diirtii tepkisi h[n] ve x[n] girisini ele alahm. Bu sinyaller Sekil 2.5'de gosterilmis- 
tir. Aynca, sinyallerin evrisiminin hesaplanmasmda ve dii~iiniilmesinde yardrmci olmasi icin, 
Sekil 2.6'da h[-k], h[-1-k] ve h[l-k] ile izlenen x[k] sinyali (yani, n=O, -1 ve +l icin h[n-k]) ve 
son olarak bir rasgele pozitif n degeri icin ve rasgele negatif bir n degeri icin h[ n-k] Sekil 2.6 'da 
gosterilmistir. Bu sekilden, n < 0 icin, sifirdan farkh x[k] ve h[n -k] noktalan arasmda cakisma 
olmadiguu not edelim. Bu nedenle, n<O ve tiim k degerleri icin x[k]h[n-k]=O'dir ve boylece (2.6) 
denkleminden n<O icin y[n] = 0 oldugunu g6riiriiz. n ~ 0 icin, 

x[k]h[n-k]=={ak, O:;;k:;;n . 
0, aksi ha/de 

Ornek 2.3 
O<a<l icin, 
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. 11 · · · (2 6) denk\eminin yorumu; (a) x[kl si~- 
$ekil 2.4 $ekil ~.3'de ~oste~ilen h[~l v: x[n} siny;. 6; 1~'\in. h[n _ kl sinyali (sabit n ile k'nm bir 
yali ve (b) ge~ith n dege~len (n .< 0, n -: ?·~;/biri~ du~u darbesi tepkisinin kaydmlmas1 .v~ yan- 
tonksiyonu olarak~ .. Bu s1nyallB!1n. ~e.r bm, te kisi (a) ve (b)'deki x[k) ve h[n - k) sinX~llenrn~ gar- 
simas ile elde ed1hr. Her n dege~, ,gm .~n) . Pd pimlann toplanmas, ile elde ed1hr. Bu omek 

,1mas1 ve daha sonra tum k degerlen uzenn en gar 
~. hesaplama bmek 2.2'de detayll olarak yap1lm1~t1r. 
IQIO co (2.12) 

y[31 == I x[ k ]h[3 - k 1 == 2.0 . 
k=- 3 · · [n] - 0 oldu- 

3 
. . her k icin x[k]h[n - k] carpirm sifirdir ve buradan n > 19m y - 

Son olarak, n > 1ym, Y 

gu sonucuna vannz, 

(b) 

0 • • • • 

11 

• 0 • • J J 
h{3-k} 

2 3 k 

h[n-k}, n>3 

l I I 
n-2 n-1 n k 

f h[n-k}, n<O 

l I • • • • k 
n-2 n-1 n 0 

11 I ] h{O-k} 

• • • k 
-2 -1 0 

11 ] l h[1-k} 

• • k • -1 0 

11 l l h[2-k} 

• k • • 2 0 

21 x{k} 

0.5, • 1111 • • • k 0 

(a) 
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{ 

n-k O < k < 
x[k]h[n-k]= a ' - .. "". 

0, aksi iss 

h[ n] = {a'", 0 :S. ~ :S 6 . 
0, aksi ise 

a> I pozitif degerleri icin bu sinyaller Sekil 2.8'de gosterilmi~tir. iki sinyalin evrisimini hesap- 
lamak icin, n icin bes ayn arahgr ele almak uygun olur. Bu Sekil 2.9'da gosterilmi~tir. 
Arahk 1. n< 0 icin, sifirdan farkh x[k] ve h[n - k] noktalan arasmda 9ak1~ma yoktur ve sonuc olarakyfn] = O'dtr. 
Arahk 2. 0 :S n :S 4 icin, 

ve 

Ornek 2.4 
Daha ileri bir ornek olarak, su iki diziyi ele alahm: 

{
l, 0 :Sn :S 4 

x[n]= 
0, aksi ise 

Evrisim islemi bazen h[n - k] dizisinin gecmis x[k]'ya "kaymasi" bakimmdan 
tammlamr. Ornegin, belirli n sayrsi icin, n= n0 olsun, y[n]'i hesaplad1g1m1z1 varsaya- 
Inn. Yani, h[no - k] sinyalini cizip, x[k] sinyali ile 9arptig1m1z1 ve tum k degerleri uze- 
rinden sonucu toplad1g1m1ZI dil~ilnelim. y[n]'i n'in sonraki degeri icin hesaplamak 
icin, yani n =no+ 1, h[(no + 1) - k] sinyalini cizmek gerekir. Ancak, bunu h[n0 - k] 
sinyalini ahp, onu bir nokta saga kayd1rarak yapabiliriz. Her ardisik n degeri icin, 
h[n - k]'y1 saga bir nokta kaydmp, x[k] ile carparak ve k ilzerinden sonucu toplayarak devam ederiz. 

n 
0 

~ekil 2.1 6rnek 2.3 icin c1k1~. 

1 .._ ___ -- 1-a 11 

·' 
I 

I 
I 

I 

t . . . . .. 

y[n} = ( 1 -a"+ 1 ) u[nJ 
t-o 
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~ekil 2.6 Ornek 2.3 icin evri~im toplarm hesabmm grafiksel yorumu. 

(t) 
0 n 
l 

h[n-k] 

... IIIIII ::o··· k 

O n 
(e) 

O l 
(d) 

k 
I h[l-k] 

... JJllllIIIII_I . 

(c) 
-1 0 k 

... Ill IllIIIII l .. ::l:k: . 

(b) 
0 k 

I h[-k] 

... IIIIIIIIlll . 

JjjjjJ[1rrrr111,r,, ~.:...:.~ .... ~eHe .. e~eHe ... e••~·~·.--!..lJLl..LLl...l...JLJ...LJLL.LJLI-.L....1~~~k. 
0 

. (a) 
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(t) 

~ekil 2.9 6rnek 2.4'de gercekle~tirilen evri~imin grafiksel yorumu. 

\' 

(e) 

n-6 k 
0 . n•••••••••• 

1 hjn-k] 

6<n~JO 

............ f[rrrrr 

(d) n-6 k 

I 

h[n-kJ 

,

., 4<n~6 

........ ,..rrrrr . 

n~ k 
(c) 

J 

h[n-kJ 

r O~n~4 

...... ffrr,r!················ 

(b) 

n O k n-6 
1 

h[n-k] 

.ffIIttr :·0 

(a) 
k 

r ··········;111J . 
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(2.15) 

4 

y[n]= L «:". 
k=n-6 

boylece 

Bir kez daha, (2.15) denklemini hesaplamak icin, (2.13) denklemindeki geometrik toplam formu- 
liinu kullanabiliriz. Ozellikle, (2.15) denkleminden sabit carpan d' aynlarak, su elde edilir: 

4 l -(a-1)s 
y[n]=a"I(a-1)* =a" (2.16) 

k=O }-a 

Arahk 4. n >6 ama n -6 5. 4 icin (yani, 6 < n 5. 10 icin), 

x[ k ]h[ n - k] = {a'i-k, (n-6_) .5. k 5. 4 , 
0, aksi ise 

4 
y[n] = Ia•-k . 

k=O 

Boylece, bu arahkta, 

Arahk 3. n > 4 ama n - 6 5. 0 icin (yani, 4 < n 5. 6), 

{ 

n-k O < k < 4 
x[k]h[n-k]= a ' - .. - . 

0, aksi ise 

Bu toplami sonlu toplam formiiliinii, (2.13) denklemini, kullanarak hesaplayabiliriz. Ozellikle, 
(2.14) denklemindeki toplamm degiskenini k'dan r = n - k'ya degistirerek sunu elde ederiz: 

n 1-an+I 
y[n]=Ia' =--. 

r=O l-a 

n 01234567 
(b) 

~ekil 2.8 Ornek 2.4'de evrisfirilen sinyaller. 

h[n] 

-2 -1 

n 012345 
(a) 

-2 ~I 

x[n] 

y[n] = f a"-k . 
k=O 

Boylece bu arahkta, 
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Boylece.y[a] n2'.0 icin, 2 sabit degerini ahr. 
n < 0 oldugunda, x[k]h[n-k], k :$ n icin sifirdan farkh orneklere sahiptir. n < 0 icin, su ifadeye 
uyar: 

(2.21) 
0 

"" k 1 I 2k = I(t) =--=2. 
k=.-,,, r=O 1 - (1/ 2) 

(2.19) denkleminde toplamm degiskenini k'dan r= -k'ya degistirerek, sunu elde ederiz: 

(2.20) "" 1 1:ak =-, O<ial < l. 
k=O 1-a 

(2.19) denklemindeki sonlu toplarm hesaplamak icin, sonsuz toplam formilliinii kullanabiliriz: 

(2.19) 
0 0 

y[ n] = L x[ k ]h[ n - k] = L 2* . 
k=-«.i k=-«J 

x[k] ve h[n-k] dizileri k'mn fonksiyonlan olarak Sekil 2.ll(a)'da cizilmistir, k>O i9inx[k]'nm sifir 
oldugunu ve k>n icin h[n-k]'nm sifir oldugunu not edelim. Aynca;x[k]h[n-k] dizisinin n'in dege- 
rinden bagimsiz olarak, k ekseni boyunca her zaman sifirdan farkh omekleri oldugunu gozlemle- 
riz. n ~ 0 oldugunda, x[k]h[n-k)'nm k ~O araligmda sifirdan farkh degerlere sahiptir. N ~ 0 icin su 
ifadeye uyar: 

~ekil 2.11 (a) Ornek 2.5'de ele ahnan evri~im problemi iyin x[k] ve h[n-k] dizileri; (b) sonuylanan y1k1~ sinyali 
y[n]. 
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l 
I I x[k] = 2~[-k] 

I 2 
I I I 16 8 4 

• t t • • • • -2 -1 0. k 

I 1 r I I I h[n-k] 

• • • n k 
(a) 

2 

y[n] 

I 
I 2 

l l 
16 8 4 ...• 

-3 -2 -1 0 2 3 n 
(b) 

10 6 

~ekil 2.10 Ornek 2.4'deki evri~im i~leminin sonucu. 

y[n] = 0. 
• -, c. d · lde ederiz· .. k c kil 2 lO'da gosterilen, a~ag1dak111a eyi e . 

Bu durumda ozetlerse , 'le 1 · 0 0, n< 

4 d 
ger olarak n > 10 icin, srfirdan farkh x[k) ve h[n - k] k1s1mlan arasm- 

Arahk 5.n - 6 > veya es e 
da 9ak1~ma yoktur; ve bu nedenle, . 

bili . _ k n+6 olsun dersek, sunu 
l ak i in yine (2 13) denklemini kullana l mz. r - - 

Bu toplarnt hesap am 191 · 

elde ederiz: 10-n 1 - an-\\ an-4 - a 7 
10-n 6 ~ -I )r 6 - 

y[n]= r,a6-r =a "-'(a =a 1-a-1 - 1-a 
O r=O r= 

Ornek 2.5 . . . h[ ) bi . d"rtii tepkili bir LTI sistemini ele alahm: 
A~ag1da belirtildigi gibi, x[n) girisli ve n mm u 

x[n] == 2nu[-n), 

h[n] = u[n]. 

n 

l-a"•1 O~n~4 ---, 
1-a 

a•-4 -a••1 , 4<n ~6 . y[n] = 1-a 
a"-4 -a1 

6<n ~ 10 
1-a 

0, lO<n 

y[nJ 
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~ekil 2.12 sOrekli zamanh bir sinyale merdiven 
yakmsarnas: 

91 

(e) 

x(D) 

x(6)l:c.(t - 6)6 

(d) 

0 6 

(c) 

26 0 

(b) 

x(-26)l:c.(t + 26)6 

x(-20)0 I 
(a) 

x(t) 

Bo"f0m2 Zamanfa Degi~meyen Lineer Sistemfer 

(2.2) denkleminde aynk zamanh siralama ozelliginin surekli zamanh esini gelistirmek= 
icin, Seki! 2.12(a)'da gosterildigi gibi, surekli zamanh bir x(t) sinyaline, bir durtii veya · 
"merdiven" yakmsamasim, .x(t) ele alarak baslanz, ' 

2.2.1 Siirekli Zamanh Sinyallerin Diirtiiler Bak1mmdan Gosterimi 

Onceki boliimde tartisilan ve elde edilen sonuclarla benzer olarak, bu bolilmtin amaci 
siirekli zamanh bir L TI sistemin birim diirtti tepkileri bakimmdan tam bir tarurmm el- · 
de etmektir. Aynk zamanhda, evrisim toplami gelisimine anahtar, aynk zamanh birim 
durtunun kaydirma ozelligiydi; yani bir sinyalin olceklenmis ve kaydirilrms birim diir- 
tii fonksiyonlanmn bindirmesi olarak matematiksel ifadesiydi. Bu durumda, sezgisel 
olarak, aynk zamanh sistemi bireysel diirtu dizisine yamt olarak diisilnebiliriz. Elbette, 
siirekli zamanhda, giris degerlerinin aynk dizisi yoktur. Bununla birlikte, Bolum - 
1.4.2'de tarnsngnmz gibi, eger birim durtuyu, herhangi bir gercek fiziksel sistem icin 
siiresi onemsiz olacak kadar kisa bir darbenin ideallestirilmesi olarak dusunursek, ras- 
gele siirekli zamanh sinyaller icin, bu yok olacak kadar kisa siireli ideallestirilmis dar- 
beler veya esdeger diirtiiler bakimmdan bir ifade gelistirebiliriz, Bu ifade bir sonraki · 
alt boliimde gelistirilmistir ve bunu takiben, Bolum 2.1 'de oldugu gibi, siirekli zamanh ' 
L TI sistemler icin evrisim entegral gosterimini gelistirmek icin cok ilerleyecegiz. 

2.2 SUREKLi ZAMANLI LTI SiSTEMLERi: EVRi~iM iNTEGRALi 

Bu omekler evrisim toplarm hesabmm grafiksel olarak gorsellestirilmesinin 
faydahhguu gosterir. Aynca, bir L TI sistemin tepkisini hesaplamak icin kolay yol sag- 
lamasmm yamnda, evrisim toplarm L TI sistemleri icin, ozelliklerini daha detayh ince- 
lememize olanak saglayan cok yararh bir gosterim saglar. Ozellikle Bolum 2.3 'de 
evrisimin bazi ozellikleri anlatilacak ve aynca onceki bolumde tamtilan bazi sistem 
ozellikleri, bu ozelliklerin L TI sistemleri icin nasil tammlanabilecegini gormek icin 
incelenecektir. 

Tum y[ n] dizisi Sekil 2.11 (b )' de cizilmistir, 

(2.23) "' ( 1 )' 
00 

( 1 )m-n ( 1 )-n cc ( J )"' y[n]=I - =I- ::: - I-. =2".2=2n+l. 
l=-11 2 m=O 2 2 m=O 2 

Bir degisken degistirerek I = -k ve daha sonra m = I + n, yine (2.20)denklemi, sonsuz toplam 
formiiliinii (2.22) denklemindeki toplami hesaplamak icin kullanabiliriz. Sonuc n < 0 icin a~ag1- 
daki gibidir: 

(2.22) y[ n] = f x[ k ]h[ n - k] = f 2' . 
k=-oo k=-oo 
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~ekll 2.13 (2.26) denkleminin grafiksel 
.. (c) yorumu. 
Ozelli\le Sek~~ ~. l 4(b) 'de goste~ldi_g! gibi, o(t - , ) sinyali (sabit t ile i- 'nin fonksi- 
~~;i~ t a[: gorulen) r = t' ?e bi: b11:m diirtiidur. Bu nedenle, Sekil 2.14( c)' de goste- 
0 ~ g' , x~ r_) o(t ~ r) s~nrah (bl~ kez _da~a t: fonksiyonu olarak gorulen) x(t) 
.. U.. r) ye esittir [yam, x(t) nm degerine esit bir alan ile t = r 'de olceklenmis bir dur- 

tiidur ]. Sonuc olarak, T = -:00 'dan r = +oo 'a bu sinyalin entegrali x(t)'ye esittir; yani, c x(,)o(t--r)d, = c x(t)o(t--r)d, = x(t) [ o(t- r)d, = x(t). . . .. 

~u t:et:Ue d?grudan Bolum _ 1.4.2 'yi i~ledigi halde, (2.24 )-(2.27) denklemlerinde veri- 
en re meyi, ~y_nk zamanh durum ile olan benzerlikleri vurgulamak ve ozellikl 

(2.~7) denklemmm yo~munu ~(t) sinyalini ag1rhklandmlm1~, kaydmlmis diirtuJ1eri~ 
top arm olarak ( daha dogrusu, bir entegrali) ifadesi gibi vurgulamak amaciyla icerdik, 

(b) 
r t - .1 

rnz 
I 

r--- ... 1 
.1 

(a) 

t 

X(t) 
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(2.28) denklemi Boliim l.4.2'de elde edilen (1.75) denklemine esittir. 
Bir kez daha, (2.27) denklemi, yeterince kiictik ~ icin, (2.25) denklemindeki 

x(t) yakmsamasi temel olarak her pratik amac icin dogrudur, mantigmda bir idealles- 
tirme olarak gorulmelidir, Bu durumda (2.27) denklemi, ~ kaybolacak kadar kucuk 
almarak, basitce (2.25) denkleminin ideallestirilmesini ifade eder. Aynca, (2.27) denk- 
lemini dogrudan Bolum 1.4.2 'de elde ettigimiz birim diirttintin bircok temel ozelligini 
kullanarak ta elde edebilecegimizi not edelim. 

(2.28) , u{t) = c u(,)o(t-r)d, = r o(t-,)dT 

Aynk zamanlida oldugu gibi, siirekli zamanh diirtuntin siralama ozelligi gibi (2.27) 
denklemine bakanz. x(t) = u(t) ozel ornegi icin, (2.27) denklemi t < 0 icin u(-r) = 0 ve 
t > 0 icin u(r) = 1 oldugundan, asagidaki gibi olduguna dikkat edelim: 

(2.27) x(t) = .c X(T)O(t- ,)dT. 

Aynca, ~~O iken, (2.26)'daki denklem bir entegrale yaklasir. Bu, denklemin Sekil 
2.13 'de gosterilen grafiksel yorumu ele ahnarak gonilebilir. Burada, x( t ), Ot.(t - r) 
sinyallerini ve carpimlanru gosterdik, Aynca, ~~O iken, x(-r),&(t- r) altmdaki ala- 
na ulasan alam golgeleyerek isaretledik. i-s« mt: < t icin, golgelenmis bolgenin 
x(m~)'e esit alana sahip olduguna dikkat edelim. Ek olarak, t'nin bu degeri icin, k = m 
ile (2.26) denklemindeki toplamda sifirdan farkh tek terimdir, ve boylece bu denkle- 
min sag tarafi x(m~)'e esittir. Sonuc olarak, (2.26) denklemine uyar ve onceki gorus- 
ten ~~O iken x(t), x(-r),&(t -,) 'nm altmdaki alamn limitine esittir. Aynca, (1.74) 
denkleminden, ~~O iken &(t) 'nin limiti, o(t) birim durtii fonksiyonudur. Sonuc 
olarak, 

(2.26) 
+-00 

x(t) = lim L x(k~)ot.(t- kM~. 
ll-+0 k=-«> 

Seki! 2.12'den aynk zamanh durumda oldugu gibi ((2.2) denklemi], her t degeri icin, 
(2.25) denkleminin sag tarafmdaki toplamm sadece bir terimi sifirdan farkhdir. 

A'nin O'a ulasmasma izin verdigimiz siirece, x(t) yakmsarnasi daha iyi hale ge- 
lir ve limitte x(t)'ye esitlenir. Boylece, 

(2.25) 
00 

x(t) = I x(k~)ot.(t - k~)~. 
k=-«> 

tammlamrsa, ~ot.(t) birim genlige sahip oldugundan su ifade mevcuttur: 

(2.24) {
±, o s t<~ 

&(t) = ' 
. 0, aksi ise 

Aynk zamanh durumda mevcut olana benzer bir sekilde, bu yakmsama Sekil 2.12(a)- 
(e)'de gosterildigi gibi geciktirilmis darbelerin dogrusal bir kombinasyonu olarak ifa- 
de edilebilir. Eger, 
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?:i~~~~~5u?.29) ve (2.30) denklemlerinde itade edildigi gibi sOrekli zamanll dogrusal bir sistem tepkisinin grafik- 

0 0 
(e) 

x(t) 
y(t) 

c::> 
0 

(f) 

/\ 
y(t) 

II 
x(t) 

(d) 

x(~) 

(c) 

x(~) 

(b) 

I\ 

x(O)h0(t)~ 

(a) 
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(2.29) denklemi yorumunun aynk zamanhda (2.3) denklemi icin olan ile ben- 
zerdir. Ozellikle, Sekil 2.2 'nin siirekli zamanh esi olan Sekil 2.15 'i ele alahm. 

(2.29) 
+ao A 

y(t) = I x(kti)hkt:.(t)ti . 
k=-oo 

Aynk zamanh durumda oldugu gibi, onceki boliimde gelistirilen gosterim, rasgele se- 
cilmis bir siirekli zamanh sinyali, olceklenmis ve kaydmlmis darbelerin bindirmesi 
olarak incelemek icin bir yol saglar, Ozellikle, (2.25) denklemindeki yaklasik ifade 
x(t) sinyalini, &(t) temel darbe sinyalinin olceklenmis ve kaydmlmis versiyonlarmm 
toplarm olarak gosterir. Sonuc olarak, bu sinyale dogrusal bir sistemin .x(t) tepkisi, 
&(t) 'nin 6l9eklenmi~ ve kaydmlrms versiyonlanna tepkilerin bindirmesi olacaknr. 
Ozellikle, hkt:.(t)'yi bir L TI sistemin Ot:.{t - k!:J.) girisine tepkisi olarak tammlayahm. 
Bu durumda, (2.25) denkleminden ve bindirme ozelliginden, siirekli zamanh dogrusal 
sistemler icin sunu g6riiriiz 

(c) 

2.2.2 Surekli Zamanh Birim Durtu Tepkisi ve L Tl Sistemlerin Evri,im Entegrali ifadesi 

~ekil 2.14 {a) rasgele sinyal x(. ); {b) sabit t 
ile t 'nin bir fonksiyonu olarak t5(t - r) dOr- 

t tOsO; {c) bu iki sinyalin carpirm. 

x(t) 
x(t)o(t-,) = x(t)o(t--r) 

(b) 

o(t-,) 

(a) 

,: 

x(,) 
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~ekil 2.16 (2.30) ve (2.31) denktem· 
terinin grafiksel gosterimi. 

* semboliinti hem aynk zamanh hem de siirekli zamanh evrisimi belirtmek iizere sec- 
mis olmamiza ragrnen, sartlar genellikle iki durumu ayirt etmek icin yeterli olacaktir. 

Aynk zamanhda oldugu gibi, siirekli zamanh bir L TI sistemin tamamen, diirtii 
tepkisi ile tammlandiguu goruriiz; yani tek bir basit sinyale, birim diirtu 8(t), tepkisi 
ile. Bir sonraki bolumde, hem surekli zamanhda hem de aynk zamanhda L TI sistemle- 
rin ve evrisim ozelliklerini incelerken bunun yorumlanm arastiracagiz. 

Evrisim entegralinin degerlendirilmesi icin yontem, aynk zamanh esi, evrisim 
toplarm icin olan yonteme cok benzer. Ozellikle (2.33) denkleminde t'nin herhangi bir 
degeri icin, y(t) cikismm, · x(r) iizerindeki agirhgm h(t- r) oldugu, girisin 
agirhklandmlrrns entegrali oldugunu goruruz. t'nin belirli bir degeri icin bu entegrali 
hesaplamak icin, ilk once ile h(r) 'den orijin iizerine yansimasi ile vet> 0 ise t kadar 

saga kaydirma ile veya t <O icin ltl kadar sola kaydirma ile h(t- r) sinyalini (sabit t 
ile, t 'nin bir fonksiyonu olarak ele alman) elde ederiz. Daha sonra x(r) ve h(t-r) 
sinyallerini beraber 9arpanz ve y(t) sonu9 9arp1mm r = -oo 'dan r = +oo 'a entegrali 
almarak elde edilir. Evri~im entegralinin hesaplanmasm1 gosterrnek i9in, bir9ok ornek 
ele alahm. 

(2.34) y(t) = x(t)*h(t). 

Evrisim entegrali veya bindirme entegrali olarak adlandmlan (2.33) denklemi, 
(2.6) evrisim toplami denkleminin surekli zamanh esidir ve siirekli zamanh bir LTI 
sistemin bir birim diirtuye tepkisi bakmundan ifadesine tekabiil eder. iki sinyalin 
evrisimi, x(t) ve h(t), sembolik olarak soyle ifade edilecektir: 

(2.33) y(t) = [ x(r)h(t-r)dr. 

(2.32) h(t) = ho(t) 

yani h(t), 8(t) 'ye tepkidir. Bu durumda, (2.31) denklemi soyle olur: 

Yani, sezgisel olarak x(t)'yi, 8(t-r) diirtustindeki agrrhgm x(r)dr oldugu, 
agrrhklandmlrms kaydmlrms diirtulerin "toplami" olarak diistinebiliriz. Bu yorumla 
beraber, (2.31) denklemi bu girislerin her birine tepkilerin bindirmesini ifade eder ve 
dogrusalhk ile hr(t) 'nin 8(t-r) kaydmlmis diirttisiine tepkisi aynca x(r)dr 'dir. 

(2.31) denklemi siirekli zamanltda bir dogrusal sistem tepkisinin genel formu- 
nu ifade eder. Eger dogrusalhga ek olarak, sistem aynca zamanla degismez ise, bu du- 
rumda hr(t) = ho(t-r) 'dur; yani bir LTI sistemin, orijinden r saniye kaydmlmis bi- 
rim durtuye 8(t- r) tepkisi, 8(t) birim di.irtii fonksiyonuna tepkinin benzer sekilde 
kaydmlrms versiyonudur. Yine gosterimsel uygunluk icin, alt simgeyi kaldinp, h(t) bi- 
rim diirtu tepkisini soyle tammlayacagiz; 
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Boliim 

(2.31) 

(k+l)~ 

t:,.~0 iken Sekil 2 16'da grafiksel olarak goriilebilecegi gibi, sag tar~ftat1 to~l~m bi~ 
entegral oiur. 6zetiikle Sekil 2.16'da ~olgelenmi~.kdikdortfen, (2.3~in ~~r ;:r;~~~! 
tarafmdaki toplamda bir terimi goste~ir ve L\~O 1 en top am~, r 
olarak gorulen x(r)hr(t) 'nin alnndaki alana ulasir. Bu nedenle, 

y(t) = [ x(r)hr(t)dr. 

2.31) denkleminin yorumu (2.29) d~~k~e1!.1i i~in ola~ il~ . ~ymdir. 
2.2.1 'Je gosterdigimiz gibi, herhangi bir x(t) gmsi ~oyle ifade ed1leb1hr. 

x(t) = [ x(r)8(t-r)dr. 

(2.30) 

Q k1·1 2 l S(b)-(d)' de x(t) ifadesindeki ag1rhklandmlm1~ darbelerin Au(· 9)iin~. stist~lmm1·:etp1·r- 
.,,e · . )' d ( ) · · · . onun yakla~1m1 x t gos en " · 
kileri gosterilir}<-en: Sekk1l 21.lkS(a 1 a :(tt)g:~~~1v~ekil 2.lS(e)'de gosterildigi gibi, tum 
Bu durumda, x(t) ye arsi 1 ge en Y y " Y 

bu tepkilerin bindirmesidir. ak d d k .. c: .. k hale gelirken· yani 
B d d geriye kalan !!:,. kaybolac erece e UyU . . . . ~. . . 

. u urulmd ~a d .. ~unmektir 6zellikle (2.26) denkleminde ifade edildigi gibi 
L\~O iken, ne o ugunu us · · . ' l d t:,.~O iken ikisi caki- 
x(t) ile, x(t) x(t)'yAe gi~tik9e tle~e~ tri9)k~:~:i-:;i~~e~ 

11s,cn', 
Sekil 2.15(/)'de gos- 

::~1!f ;~~i~~a:(~) :s~{ gl~~t:e {e~:1 y(;)'ye ~a~la~~ah.d1.r. ~yr~f ys:i~:.i~~~t g!t:~ 
" t rince kii ciik" L\ icin &(t - kt:,.) darbesmm suresmm one ' k d ' 1· ye e y "' ' k · 1 d manda aym no ta a o an 
tern soz konusu oldugu siirece,dbu ydar~ey; (t:~ ;L\a)s ~:r~~~a L\~O iken kaydmlm1~ bir 
bir birim durtiiye tepki Ile aym tr. am, I', A . . . . ki bi durtu 
bi . durtuye tekabul ettigi icin, bu giris darbesine hkt.(t) tepkisi limitte l t u i.e 
t;;: haline gelir. Bu nedenle, eger hr(t) t anmda, r amnda konum anrms tr 
8(t-r) birim durtiisiine tepkiyi gostersin dersek; bu durumda, 

+<0 A 

y(t) = lim L x(kl\)hkt.(t)I!:,. · 
t.~t. k=-«J 
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a t 
~ekil 2•17 Ornek 2.6 ivin evrislm entegrali hesaplanmas,. 

+t2, O<t<T t.O 
y(t) = Tt-tT2, T<t<2T 

-t12 +Tt+fT2, 2T<t<3T 
0, 3T<t 

Aynk zamanli evrisim icin Ornek 2.4'de oldugu gibi, y(t)'nin degerlendirilmesini ayn arahklarda 
diisiinmek uygundur. Seki! 2.19'da x(i-) cizilmis ve h(t- z) ilgili her arahkta gosterilmi~tir. t < 0 
ve t > 3T icin, turn t: degerleri icin, x(i-) h(t - r) = O'dir ve bundan dolayi y(t) = O'dir, Diger 
arahklar icin, x(i-) h(t - i-) carprmi Seki! 2.20'de gosterildigi gibidir. Boylece, bu ii9 arahk icin 
entegral grafiksel olarak Seki! 2.21 'de gosterilen asagidaki sonucla yaprlabilir: 

0, t<O 

Asagidaki iki sinyalin evrisimlnl ele alahm: 

{
1, O<t<T 

x(t) = 0, aksi halde ' 

{
t, O<t<2t 

y(t) = 
0, aksi halde 

Ornek 2.7 

~ekil 2.18 Ornek 2.6'daki sistemin dOrtO tepkisi h(~ = u(~ ile birlikte x{~ = e-a1u(~ giri~ine tepkisi. 

0 

--------------------- 1 a 

y(t) = 1 ( 1- e-at )u(t) a 

1 
y(t) =-(1-e-0')u(t) 

a 
olur ve bu Sekil 2.18 'de gosterilrnistir, 

Bu nedenle, her t icin, y(t); 

Bu ifadeden, t > 0 ic;iny(t)'yi hesaplayabiliriz: 

y(t) = £ e-ar dz-= -~-ar 1~ 
a 

1 
=-(1-e-"') 

a 
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ro· 
h(t--c) 

I 11 

0 

h(t-1:) 

I I 

0 

0 

X(t) 

1~·----- 

h('t) 

h(t) = u(t) 

·. l?'d h( ) ( ) ve h(t-i-) fonksiyonlanm, nega- oldugu bir LTI sistemine giris olsun. Sekil 2. e i- ,xi- . . . ( ) 
tif bir ~ degeri icin ve pozitif bi~ t degeri icin gosterilmi.~t.ir. Bu sekilden, t < 0 19m, x i- ve 
h(t - r) carpirm sifirdir ve sonuc olarak, y(t) sifirdir. t > 0 icm, 

{
e-•', O<i-<t 

x(i-)h(t- r) = O, aksi halde · 

Ornek 2.6 
x(t), birim diirtii tepkisi h(t) ile, 

x(t) = e-•'u(t) , a> 0 
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x(-r) ve h(t-T) sinyalleri T 'nin fonksiyonlan olarak Sekil 2.22(a)'da cizilmistir, ilk olarak, t 
degerinden bagimsiz olarak bu iki sinyalin sifirdan farkh cakisan bolgelerinin oldugunu gozlemle- 
riz. 

(2.35) 
(2.36) 

y(t) asagidaki iki sinyalin evrisimini gostersin: 

x(t) = e2'u(-t) , 
h(t) = u(t - 3) . 

Ornek 2.8 

3T 2T O T 
~kil 2.21 Ornek 2.7 iyin y(~ = x(~* h(~ sinyali. 

(c) 
~ekil 2.20 Ornek 2.7 iyin, carpmm aynen.s1flr olmad191 Uy dizi t degeri iyin x(-r)h(t--r) carpnu (bkz. $ekil 
2.19) 

t T 
t-2T 

2T < t < 3T 

X(t)h(t-t) ~r !·TD 

t O T 
(b) 

T <t< 2T 

X(t)h(t-'t) 

t-T t~ 

(a) 

t 0 

O<t<T 
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o I t 
t - 2T 

~ekil 2.19 6rnek 2.7 iyin, t'nin farkh degerleri iyin x(r) ve h(t--r) sinyalleri. 

t 

t> 3T 

0 \ 
t-2T 

't 

2T <t< 3T 

h(t·.'t} 2T1~ 
I o t 

t - 2T 

't 

T < t < 2T 

h(t-'t} 

tK 
I o t 
t- 2T 

't 

O<t<T 

h(t-'t) 

tt 
I t o 
t- 2T 

't 

t < 0 

O T 

Sinyaller ve Sistemler 
100 



Yukandaki omek, LTI sistemlerin diger sistemlerin sahip olmadigi birkac ozel- 
liginin oldugu gercegini, evrisim toplamlan ve entegralleri bakimmdan sahip olduklan 
cok ozel ifadeleri ile baslayarak gosterir, Bu bolumun kalan kisrmnda, bu ozelliklerin 
bazi cok temel ve onemli olanlanm kullanacagiz. 

Diger taraftan, o[ n] girisine ayru tepki ile bircok dogrusal olmayan sistemler bulunmaktadir; yani, 
(2.41) denkleminde verilen gibi. Ornegin, asagidaki sistemlerin ikisi de bu ozellige sahiptir: 

y[n] = (x[n] + x[n - 1])2, 
y[n] = max(x[n],x[n - l]). 

Sonuc olarak, eger sistem dogrusal degilse (2.41) denkleminde tamamen diirtii tepkisi ile tamm- 
lanrnarmsnr. 

(2.42) y[ n] = x[ n] + x[ n -1]. 

birim diirtii tepkisi ile bir aynk zamanli sistemi ele alahm. Eger sistem LTI ise (2.41) denklemi 
biitiiniiyle giris-cikis davrarnsuu belirler. Ozellikle, (2.41) denklemi evrisim toplammda, (2.39) 
denkleminde, yerine konularak bu L TI sistemin giris ve cikisnun nasil iliskili oldugunu anlatan 
asagidaki belirgin denklem bulunur: 

(2.41) ,, {·1· n=O 1 h[n] = ·' ' 
0, aksi halde 

Ornek 2.9 

Gosterdigirniz gibi, bu gosterimlerin bir sonucu bir L TI sistemin ozelliklerinin 
tamamen onun durtii tepkisi ile tarumlanmasidir. Bu ozelligin genel olarak sadece L TI 
sistemler icin gecerli oldugunu vurgulamak onemlidir. Ozellikle, asagidaki ornekte 
gosterildigi gibi, dogrusal olmayan sistemin birim diirtii tepkisi tam olarak sistemin 
davrarusim tammlamaz. 

(2.40) y(t) = [ x(r)h(t- r)dr = x(t) * h(t) 

(2.39) 
+oo 

y[ n] = L x[ k ]h[ n - k] = x[ n] * h[ n] · 
k=-oo 

Onceki iki boliimde, siirekli zamanh ve aynk zamanh L TI sistemlerin, birim diirtu 
tepkileri bakimmdan cok onemli gosterimlerini gelistirdik. Aynk zamanhda gosterim, 
siirekli zamanh esinde evrisim entegrali iken, evrisim toplarm formunu ahr ve ikisi de 
kolayhk icin burada tekrarlanrrustir: 

ZAMANLA DEGi$MEYEN DOGRUSAL SiSTEMLERiN OZELLiKLERi 
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y(t) = L e2r dt = ~ 

Sonuc sinyal y(t) Sekil 2.22(b )' de cizilmistir. 

.. bu omeklerin ifade ettigi gibi, surekli zaman- 
Boliim 2.1 'de su?~la? om~~::t;orumu evrisim entegrallerini ve toplamlannm 

h ve aynk zamanh evn~1~m gr~ 1 v • .' 

gorselle~tirilmesinde cok onemli degere sahiptir. 

(2.38) entegrali: 

(2.37) 

-oo < r < t - 3 icin s1firdan farkhdir ve 
t-3::;; 0 oldugunda, x(r) ve h(t - r) 'nin carpmu 

evrisirn entegrali ~oyle olur: . 

(
3 2T 1 2(1-3) 

y(t) = e dt = -e · 2 .. 

0
. . . ( ) h(t - r) 'nin carpum -o: < r < 0 icin sifirdan farkhdir ve bu durumda evnstrn 

t-3~ icm, x r y 

~ekil 2_22 Ornek 2.8'de ele alinan avrisirn problemi. 

0 

(b) 

3 

y(t) 

0 
(a) 

t-3 

h(t-t) 

x(t) = e2'u(2t) 
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Y2(t) = x(t)*h2(t) 

oldugundan sekil 2 23(a) si t · (2 4 ) 
kisa sahiptir: . is enu . 7 denkleminin sag tarafma karsihk gelen su 91- 

y(t) = x(t)*h1(t) + x(t)*h2(t) 

Sekil 2.23(b) sistemi (2 .4 7) denldeminin sol tarafma karsrhk gel en su ciktsa sahip~~~~8) 
y(t) = x(t)*[h1(t) + h2(t)] 

(2.47) denklemi (2.49) denklemine u I (2.49) 
tmlarak, Sekil 2.23(a) ve (b)'deki si fgutn.arak, ve sonuc (2.48) denklemi ile kar~Ila~- 
Sekil 2.23 'deki her sinyalin bir ay~: ::me;:i~1 a:f 1i~Id~;u 

g~~~ii_r. . v. 

h2(t),Y1(t),Y2(t) vey(t) sirasiyla x[n] h [n] ht] f J degt§t11:1Id1g1 (yani, x(t), h1(t), 
nk zamanhda benzer bir gosterim b j I kt 2/ '.f.2 n ve Y[ n J Ile yer degi~tirilir.) ay- 
dagilma ozelliginden dolayi L TI s~ tn~a . a tr. Ozet ?larak, ~u durumda, evnsnnin 
tepki~i bireysel birim diirtii t~pkileri:i:m a~~t 1 ~arale~ bir kombmasyonu, birim diirtii 
L TI sistem ile degi~tirilebilir. p e ombmasyonunda toplami olan tek bir 

ve 

(b) ~e~i( ~.23 L Tl sistemlerin paralel baglantisi iyin 
evn~1m1n dagllma ozelligi yorumu. 

Dagrlma ozelligi sistem baglannla-, baki d .. . . 
2.23(a)'da gosterildigi gibi, iki siirekli z:n ~n i~~ 0:°eml~ bir yoruma sahiptir. Sekil 
Blok sernada gosterilen sistemler goste ·1 a~_1 _ d's1stem1 paralel olarak ele alahm 
B_u resimsel gosterim, LTI siste~leri b~;n e~nr dtirtii __ tepkileri !l~ L!I sistemlerdir~ 
bir yoldur ve aynca bir L TI sistemin diirtii i k ~ ~r. a 3ostermek icm ozellikle uygun 
gercegini tekrar vurgular. ep ismm avrant~m1 tamamen belirledigi 
Iki sistem, h1(t) ve h (t) dilrtti t kil . . . . 
eklenir. z u ep I ~n Ile birlikte, ayni girislere sahiptir ve 91k1~Ian 

Y1(t) = x(t)*h1(t) 

i--- .... ~ y[t] x(tJ--....._/ h1[tJ 1 h,ltJ 

(a) 

~y[t] 
x(t)--..1 

105 
Zamanla Degi~meyen Lineer Sistemler Botom2 

(2.47) 

(2.46) 

(2.44) 

(2.43) 

x(t)*[h1(t) + h2(t)] = x(t)*h1(t) + x(t)*h2(t). 

Bu ozellik acik bir sekilde dogrulanabilir. 

x[n]*(h1[n] + h2[n]) = x[n]*h2[n] + x[n]*h2[n], 

ve siirekli zamanhda 

Evrisimin bir diger temel ozelligi dagilma ozelligidir. Ozellikle, evrisim toplama iize- 
rinde dagitir; oyle ki aynk zamanhda 

2.3.2 Dagllma Ozelligi 

Degiskenlerin yerine konulmasi ile, x[n] ve h[n]'in rolleri yer degisir, (2.45) denkle- 
mine gore, x[ n] girisli ve h[ n] birim diirtii tepkili bir L TI sistemin 91k1~1, h[ n] girisli ve 
x[ n] birim diirtii tepkili L TI sistemin 91k1~1 ile ayrudir. Ornegin, Ornek 2.4 'de evrisimi 
ilk once [k]'yt yansttip, kaydirarak ve daha sonra x[n - k] ve h[k] sinyallerini carparak 
ve son olarak tiim k degerleri icin carpimlan toplayarak elde edebilirdik. 
Benzer sekilde, (2.44) denklemi degiskenlerin degisimi ile dogrulanabilir ve bu sonu- 
cun siirekli zamandaki yorumu aymdir: x(t) girisli ve h(t) birim diirtii tepkili bir L TI 
sistemin 91k1~1, h(t) girisli ve x(t) birim diirtii tepkili bir LTI sistemin 91k1~1 ile ayrudir. 
Bu nedenle, Ornek 2.7'deki evrisimi x(t)'yi yansitrp, kaydirarak ve x(t- r) ve h(r) 
sinyallerini carparak ve -oo < r < +oo iizerinden entegralini alarak hesaplayabilirdik. 
Ozel durumlarda, evrisimin hesaplanmasi icin iki formdan biri [yani, aynk zamanhda 
(2.39) veya (2.43) denklemleri ve siirekli zamanlida (2.40) veya (2.44) denklemleri] 
gorsellestirmek icin daha kolay olabilir, ancak her iki form her zaman aym cevapla 
sonuclamr. 

+«> +«> 

x[nl * h[nJ = I x[k]h[n -k] = I x[n - rJh[r] = h[n] * x[nl. (2.45) 
k=-'<Ll r=_,,, 

Bu ifadeler acik bir sekilde (2.39) ve (2.40) denklemlerinde degiskenlerin yerine ko- 
nulmasi yoluyla dogrulanabilir, Ornegin aynk zamanh durumda r = n -k olsun dersek 
veya esdeger sekilde k= n - r olsun dersek; (2.39) denklemi soyle olur: 

x(t), * h(t) = h(t) * x(t) = ( h(r)x(t - r)dr. 

ve siirekli zamanhda 

+oo 

x[ n] * h[ n] = h[ n] * x[ n] = L h[ k ]x[ n - k] , 
. k=- 

Hem siirekli hem de aynk zamanhda temel evrisim ozelligi sira bagimsiz islem olma- 
sidir. Y ani aynk zamanhda; 

2.3.1 Degi1me (s1ra. bag1ms1z) Ozelligi 
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y[n] = x[n]*h[n] 

= x[n]*(h1[n]*h2[n]). (2.57) 

Sekil 2.25(b)'de, 

Birlesme ozelligine gore, Sekil 225(a)'daki iki sistemin seri baglantisi, Sekil 
2.25(b) 'deki tek bir sisteme esittir, Bu seri sekilde keyfi bir sayida L TI sistemi ile ge- 
nellestirilebilir ve aym yorum ve sonuc aynca si.irekli zamanhda da gecerlidir. 

Degisme ozelligi birlesme ozelligi ile birlikte kullamlarak, L TI sistemlerin bir 
diger cok onemli ozelligi bulunur. Ozellikle, Sekil 2.25(a) ve (b)'den, art arda iki LTI 
sistem diirtii tepkisi, kendilerinin durtu tepkilerinin evrisimidir. Evrisim sira bagimsiz 
oldugundan, h1[n] ve h2[n]'in evrisimini her iki sirada da hesaplayabiliriz. Boylece, 
Sekil 2.25(b) ve (c) ayrudir ve birlesme ozelliginden, bunlar Sekil 2.25(a)'daki gibi iki 
sistemin seri baglantisi olan ama ters cevrilmis seri sirasiyla oldugunu not ettigimiz, 
sirasiyla Sekil 2.25(d) sistemine esittir. Sonuc olarak, iki seri baglantih LTI sistemin 
birim durtii tepkisi, seri baglandiklan siraya bagh degildir, Aslmda, keyfi sayida seri 
L TI sistem icin gecerlidir: seri baglandiklan sira, tum sistem di.irti.i tepkisi konu oldu- 
gu si.irece sorun degildir. Ayru sonuclar si.irekli zamanhda da gecerlidir . 

(2.56) 

(2.61) y(t) = x(t) * h 1 (t) * h2(t). 

ve 

(2.60) 

Bu ozellik ilgili toplamlann ve entegrallerin basit hesaplanmasi ile ispatlamr. Bunu 
dogrulayan ornekler Problem 2.43 'de verilmistir. 
Birlesme ozelliginin sonucu olarak su ifadeler aciknr: 

(2.59) x(t)*[h1(t)*h2(t)] = [x(t)*h1(t)]*h2(t). 

ve si.irekli zamanhda 

(2.58) 

2.3.3 Birle§me Ozelligi 
Evrisimin bir diger onemli ozelligi birlesme ozelligidir, Y ani, aynk zamanhda 

x[n]*(h1[n]*h2[n]) = (x[n]*h1[n])*h2[n], 
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Yani, (2.58) ve (2.59) denklemlerine gore, bu sinyalleri hangi srra ile evristirdigimiz 
onemli degildir, 
Aynk zamanh sistemler icin bir birlesme ozelligi yorumu Sekil 2.25(a) ve (b)'de gos- 
terilmistir, Sekil 2.25(a)'da, 

y[n] = w[n]*h2[n] 

= (x[n]*h1[n])*h2[n]. 

(2.52) 

(2.53) 

~ekil 2.24 Ornek 2.10 i9in y1:n] = x{n]*h[n] sinyali. 

-3 -2 -1 o 1 2 3 4 5 6 7 n 

1 ~ 11 

. . . ~ T 

3 

4 

y2[n] = x2[n]*h[n]'dir. 
· · · - [ ] · in (2 56) denklemindeki evrisim [n]'in Ornek 2.5'de degerlendmlm1~ olmasma ragmen, Y1 n !c,:1 .. · . , . 

'6mek 2.3'den (a= Yi ile) elde edilebilir. Toplamlan Seki! 2.24 de gostenleny[n] dir. 

y[n) 

y1[n] =x1[n]*h[n] 
ve burada 

, . f kl Id -una dikkat edelim Boyle bir evrisimin 
Ti.im zaman ekseni boyunca x[ n] in srfirdan ar 1 0 ug . - Ima oz~lli- ini y[ n ]' i iki daha 
dogrudan degerlendiril1?'?si bir bakima yolrucudur Bt~f:Jt~~~ef 1~in kullan!biliriz. 6zellikle, 
basit evrisim problemmm sonuclari top amr o ara 1 . 

[n] = (112?u[n] ve x2[n] = 2nu[-n] olsun dersek, su ortaya cikar: 
Xt (2 54) 

y[n] = (x1[n] + xi[n])*h[n]. · 

Evri~imin dagilma ozelligini kullanarak (2.54) denklemini yeniden ~oyle yazabiliriz: 
y[n] = Yi[n] + Y2[n], 

Ornek 2.10 
y[n] asagidaki iki dizinin evrisimini gostersin: 

( 1 )" x[n] = 2 u[n] + 2"u[-n], 

h[n] = u[n]. 

A hem degisme hem de dagilma ozelliginin sonucu olarak, bir L TI sis~emin iki 
gi~;;t:\oplamma tepk~sinin, t~k basma bu_ sinyalle~e tepkilerin toplamma esit olmasi 
gerektigini basitce belirten su ifadelere sahip oluruz. 

[x1[n] + x2[n]]*h[n] = x1[n]*h[n] + x2[n]*h[n] (2.50) 

ve [x1(t) + x2(t)]*h(t) = x1(t)*h(t) + xi(t)*h(t) (2.51) 

Bir sonraki ornekte gosterildigi gibi, evri?i~in dag1lma_ ozelligi aynca karrnastk bir 
evrisimi birkac daha basit parcaya bolmek icm kullamlabilit- 
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2.3.5 LTI Sistemlerin Geri Donii§tiirulebilirligi 

h(t) di.irti.i tepkisi ile bir si.irekli zamanh L TI sistem diisunelim. Bohim 1.62 'deki tar- 
~1~mal~ra d.ayan~rak~ ?~ siste~ s~dece ve sadece orijinal sistemle seri olarak baglandi- 
g~?d~ ~.lk s!~te~m gmsme esit bu 91k1~ iirettiginde ters bir sistem mevcut ise geri do- 
n~~ttirul,eb1hr~ir .. Aynca, eger bir L TI sistem geri doniistilrtilebilir ise, bu durumda ters 
bir LTI a sahiptir. (bkz. Problem 2.50). Bu nedenle, Sekil 2.26'da gosterilen resim 
me~cuttur. h(t) ~i.irti.i. tepkili bir sistem verilmistir. h1(t) di.irti.i tepkisi ile ters sistem 
~ekil 2.26(a)'dak1 sen baglanti Sekil 2.26(b)'deki birim sistem ile aym olan, w(t) =x(t) 
Ile sonuclamr. 

+oo 

x[ n] = L x[ k ]8[ n - k] 
k=-«> 

x(t) = c x(r)o(t-r)dr 

x(t) = x(t) * o(t). 

~ynk z~~anh ve si.irekli zamanh birim di.irti.ilerinin kaydirma ozeiliklerine ceviren su 
ifadeleri ima eder: ' 

ve 

ve su di.irti.i tepkisine sahiptir: 

h(t) = Ko(t). (2.65) 

(2.62) ve ~2 .. 65) ?,e~leml~rinde eger K=l ise, bu durumda bu sitemler, girise esit 91- 
k1~l.1 . ve birim diirtuye esit birim di.irti.i tepkili birim sistemler olur. Bu durumda 
evnsim toplarm ve entegrali formi.illeri; ' 

x[n] = x[n] * o[n] 

(2.62) h[n] = Ko[n] 
ve evrisim toplarm su bagmti haline gelir: 

y[n] = Kx[n]. (2.63) 

~ger bir.ay~1k zamanh LTI si~tem n * 0 i9~n .aynen sifir olmayan bir h[n] di.irti.i tepki- 
sme sah~P. ise, ~u ~ur:umda ~1stem. b.ellekhdir. Bellekli bir LTI sistem ornegi (2.42) 
~~nklem1 Ile verilmistir. Bu sistem 19m (2.41) denkleminde verilen diirti.i tepkisi n = 1 
19m sifirdan farkhdir. 
~2.40) denklemin?~~· s~rekli zamanh bellekli ve belleksiz L TI sistemler icin benzer 
ozelhkl.er pkarab1lmz. Ozellikle, t * 0 icin h(t) = 0 ise bir siirekli zamanh L TI sistem 
belleksizdir; ve boy le bir belleksiz L TI sistem bazi sabit K icin su forma sahiptir: 

y(t) = Kx(t) (2.64) 
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Boliim 1.6.1 'de belirtildigi gibi, bir sistem eger herhangi bir zamanda 91k1~1 sadece 
aym zamandaki giris degerine bagh ise belleksizdir. (2.39) denkleminden, bunun bir 
aynk zamanh LTI sistem icin dogru olabilecegi tek yol, n * 0 icin h[n] = 0 olmasidir. 
Bu durumda, di.irti.i tepkisi K=h[O]'m bir sabit oldugu su forma sahiptir; 

2.3.4 Bellekli ve Belleksi:z LTI Sistemler 

L TI sistemlerin seri olarak davramsmm bunun gibi sistemlere ozel oldugunu; ve ozel- 
likle tiim sistem tepkisinin serideki sistemlerin sirasma bagh olmadigi gercegini vur- 
gulamak cok onemlidir. Buna karsi, dogrusal olmayan sistemlerin seri olarak baglan- 
digr srra tiim tepki degi~tirilmeden, genel olarak degi~tirilemez. Ornegin, biri 2'nin ka- 
ti ve digeri girisin karesini alan iki belleksiz sistem var ise, bu durumda eger ilk once 
carpar ve sonra karesini ahrsak sunu elde ederiz: 

y[n] = 4x2[n]. 
Ancak, karesini aldiktan sonra 2 ile carparsak, soyle olur: 

y[n] = 2x2[n]. 
Boylece, bir serideki sistem srrasim degi~tirebilmek, L TI sistemlere ozel bir ozelliktir. 
Aslmda, Problem 2.51 'de gosterildigi gibi, bu ozelligin genel olarak dogru olmasi 
icin, hem dogrusalhk hem de zamanla degismezlik gerekir. 

i---·•• y[n) ~ekil 2.25 Evri~imin birle~me ozelligi ve 
bunun yorumu ve L Tl sistemlerin seri bag· 
tannlan icin degi~me ozelligi. 

x[n]--~1 h2[n] • I h1[n] 
(d) 

i---~•~y[n) x[n] --~•~1 h[n] = h,[n] •h, [n] 

(c) 

..,..._ ...... .,~ y[n) x[nJ-----1~ 

x(n)--,.._1 
.__ __ ., .. y[n) I h,[n] 

w[n] I 
•. h2[n] 

(a) 

I • I h[n] = h1[n) •h2[n] 

(b) 
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(2.76) 

h[n] * h,[n] = u[n] * {o[n]-o[n -1)} 

= u[n]* o[n]-u[n] * o[n -1] 
= u[n]-u[n -1] 
=o[n] 

(2.75) 
olarak buluruz. (2.71) denkleminde h[n]'in ve (2 75) d k . ,. 
tersi olan LTI sistemlerin diirtii tepkileri Id • · b' e~ lemmde h,[n] m gercekten birbirlerinin 
dan hesaplayarak dogrulayabiliriz: n o ugunun ir ontrolii olarak, (2.67) denklemini dogru- 

h,[n] = o[n]-o[n -1) 

(2.74) 
y[n] = x[n] - x[n - 1). 

x[ n J = o[ n] secilerek, ters sistemin diirtii tepkisini 

Yani ilk ol k BT' l • .. a~a. o um · .6.1 de kar~!la~t1g1m1z bu sistem [bkz (1 92) denkl ') kadar tum gm~ d • I · · h 1 . · · em1 , mevcut zamana 
... .. ibi bd ege_r er_m1 esap ayan bir toplayicr veya akiimiilatordiir. Bolurn I 6 2'de .. d'· 

f~:u:la~~~·bir°iit\~;~ ~;~::~ 01:~ ~~6i~~~~~~'.ebilirdir ve tersi (1.99) denkleminde ·v~rildilo;i~~ 

(2.73) 

n-k<Oiryinu[n k]Oold • · · k 
- ugu 191~'. ve n - ~ 0 icin l oldugundan, (2.72) denklemi su hale gelir: 

y[n] = f x[k] 
k:-oo 

(2.72) y[n]= f x[k]u[n-k]. 
k=-oo 

diirtii tepkili · bir L TI sistemi dii~iinelim E · · 
girise tepkisini hesaplayabiliriz: · vnsim toplamim kullanarak, bu sistemin rasgele bir 

(2.71) 
h[n] = u[n] 

Ornek 2.12 

olarak ahrsak, bu durumda: 

. h(t) * h,(t) = c5(t -to)* o(t +to)= o(t) . 
. . Be~zer sekilde, aynk zamanhda saf bir zaman kaydtrmasi o[ n - no] birim diirtii te ki . 

:::~~~· :r:~e::] k;r~~l!:ii!\ dt:1 ii~ bir .sinyal~ e"'.ri~ti~mek, si~yali kaydirmak ile ;n;~:~ 
L TI . . . I e sistemin tersi, sinyali aym miktarda ters yon de kaydiran 

sistemdir; yam 0[ n +no] diirtii tepkili L TI sistemdir. 
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h,(t) = c5(t +to) 

Bir baska deyisle, bir kaydmlrms diirtii ile bir sinyalin evrisimi, basit olarak sinyali kaydmr. 
Cikistan sinyali tekrar elde etmek icin, yani sistemi tersine cevirmek icin, turn gereken 91k1~1 

geri kaydirmaktrr. Bu tazmin edici zaman kaydirmah sistem, bu durumda ters sistemdir. Yani, 

(2.70) x(t -to)= x(t) * c5(t -to). 
Bu nedenle, 

(2.69) h(t) = c5(t -to) . 

Boyle bir sistem. eger t0 > 0 ise bir gecikme ve eger t0 < 0 ise bir ilerlemedir. Ornegin, eger t0 > 0 
ise, bu durumda t zamanmda 91k1~ daha erken bir zaman t - t0'daki giris degerine esittir. Eger 
t0 = 0 ise, (2.68) denklemindeki sistem bir birim sistemdir ve bu nedenle belleksizdir. Herhangi 
diger t0 degeri icin sistem belleklidir; ciinki] mevcut zaman dismda bir zamandaki giris degerine 
karsilik verir. 

Sistem icin diirti.i tepkisi (2.68) denkleminden giris c5(t) 'ye esit almarak elde edilebilir; yani, 

(2.68) y(t) = x(t - to). 

Saf bir zaman kaydirmadan olusan L TI sistemi ele alahm 

Ornek 2.11 

terir. 
Asagidaki iki ornek bir ters sistemin geri donustilriilebilirligini ve yapismi gos- 

(2.67) h[ n] * h,[ n] = o[ n] . 

Benzer sekilde, aynk zamanhda h[ n] dilrtii tepkisi ile bir L TI sistem icin ters sistemin 
h 1 [ n] diirtii tepkisi sunu saglamahdir: 

(2.66) h(t) * h1(t) = o(t) 

Sekil 2.26(a)'daki tum tepki h(t)*h1(t) oldugundan, h1(t)'nin ters sistemin dilrtil tepkisi 
olmasi icin sunu saglamasi sarti vardir; yani, 

(b) 

~ekil 2.26 SOrekli zamank L Tl sis- 
temler i9in ters sistem kavrami h,(Q 
dOrtO tepkisi ile sistem, eger 
h(t) * h,(t) = c5(t) ise h(Q dOrtO 
tepkili sistemin tersidir. 

x(t)------•~l_B_i_ri_m_s_is-te_m__,i----...i• ..... x(t) 
. 8(t) 

(a) 

x(t)-~1 h(t) I y(t) • a--. w(t)=x(t) 
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ise, bu durumda y[ n ]' in biiyiikliik olarak smirland - . 
ol?ugu sonucuna varabiliriz. Bu nedenle, (2 86) d::~1 V7 bu nedenle s1st7min kararh 
mm kararhhgim garanti etmek icin yeterli bir k ~~m aynk zamanh bir L TI siste- 
Problem 2.49'da gosterildigi gibi ezer 2 86 d o~u. ur~ Aslmda, bu kosul aynca, 
sonuc;_lanan. smirh girisler oldugu~d!n O~~mii b~:rem1 sagla~~azsa, smrrsiz cikislarla 
L TI sistermn kararhhgi tumuyle (2 86) d nkl . o~~l~ur. Boylece, aynk zamanh bir s ·· · . · e emme esittir, 

urekh zamanhda, bir L TI sistemin du .. . ki . . 
tammim elde ederiz. Ozellikle eg er h t . . rttil ( telp 1s1 _bak1mmdan benzer karar.hhk 

. . . ' er 19m x t) < B ise, bu durumda (2 83)-(2 8 
denklemlen de benzerlik icinde, ~u ifadeyi izler: . . 5) 

(2.86) 

(2.79) i 
(2.80) 

- { 

(2.81) 

(2.85) ly[n]I::;; Bf lh[k]I 
k=-oo 

(2.85) denkleminden, eger durtu tepkisi tiimiiyle toplanabilir ise; yani 

(2.82) denkleminden tum k ve ·. d - 1 . . . I - 
birlikte, sunu belirtir; n eger en rein x[ n - kl[ < B 'dir. (2. 84) denklemi ile 

(2.84) 
+oo 

ly[n]l:S L lh[k]llx[n-k]I. 
'·' k=-<10 

Son olarak, nedensellik sistemleri b" .. 11"-· . . .. 
veya t < 0 icin sifir ise nedensel olarakadlandm 1g1 .1~en, bir s1~yali eger n < 0 icin 
terminoloji icin neden (2. 77) ve (2 80 d nkl irma~ icm ort~k b1~ terminolojidir. Bu 
denselligi, nedensel bir sinyal olan d : . .,..) t ek. ~mler~n?en gehr: Btr L TI sistemin ne- ut ~u ep isme esittrr. 

2.3.7 LTI Sistemler i4jin Kararhhk 

Boliim l.6.4'den bir sistemin eger her suurl .. bi .. . 
dugunu hatirlayahm. L TI sistemin k l I~ g!n~ ff smirh 91k1~ urenyorsa kararh ol- 
yukliikte bir x[ n] girisini ele alahm: arar t o ugu kosullan elde etmek icin, simrh bii- 

Her n icin, Ix[ n ll < B . . . . . (2.82) 
Bu gmsi h[n]bmm durtu tepkisi ile bir L TI · - 
sonra, evrisim toplamuu kullanarak 91k1~m b~s~~:-~- ~~g~labd_1g~m1Z1 varsayahm. Daha 

I 

+:a yu ugu icm tr ifade elde ederiz: 

. [y[n][~ I h[k]x(n-k]I- (2.83) 

Bir sayilar kiimesinin toplammm bii iiklii- .. . .. .. .. . 
yiik olmadigi icin (2 83) denkl . . Y gu, sayilann buyukluklen toplammdan bu- 

' · emmm sonucu olarak; 
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y(t)= txcr)h(t-r)dr= rhcr)x(t-r)dr. 

Ornek 2.12'de tarif edilen, hem akumulator (h[n] = u[n]) hem de tersi 
(h[n] =8[n]-8[n -1]) (2.77) denklemini saglar ve bu nedenle nedenseldir. Diirtii tep- 
kisi h(t) = o(t- to) ile yalm zaman kayd1rma to~ 0 icin nedenseldir (zaman kaydir- 
masi bir gecikme oldugunda) ancak; to <·0 icin nedensel degildir (zaman kaydrrma- 
nm bir ilerleme oldugu, boylece, 91k1~ girisin gelecek degerlerini tahmin eder). 

sekline geldigini belirtir. 
Benzer sekilde, siirekli zamanh bir L TI sistem eger 

t < 0 icin h(t) = 0 

ise nedenseldir ve bu durumda, evrisim entegrali su ifade ile verilir: 

00 

y[n] = °L,h[k]x[n-k] 
k=O 

ve altematif esdeger formun, (2.43) denkleminin, 

(2.78) 
y[n]= I. x[k]h[n-k], 

k=-«J 

(2.77) denklemine gore, nedensel bir LTI sistemin diirtii tepkisi, diirtii olusmadan once 
sifir olmahdir ve bu sezgisel nedensellik kavramma da uygundur. Daha genel olarak, 
Problem 1.44' de gosterildigi gibi, dogrusal bir sistem icin nedensellik, statik baslangic 
durumuna esittir; yani, nedensel bir sisteme giris zamanda herhangi bir noktaya kadar 
O ise, bu durumda o zamana kadar O otmatidir. Nedenselligin esitligi ve statik baslan- 
g19 kosulunun sadece dogrusal sistemlere uygun oldugunu vurguiamak Onemlidir. Or- 
negin, Boliim l.6.6'da tart1~1ld1g1 gibi, y[n] = 2x[n] + 3 sistemi dogrusal degildir. An- 
cak, nedenseldir ve ashnda belleksizdir. Diger taraftan, x[n] = 0, y[n]=3:;t0 ise, bu du- 

rumda statik ba~lang19 ko~uluna uymaz. 
Nedensel aynk zamanh bir sistem icin, (2.77) denklemindeki kosul, (2.39) 

denklemindeki evri~im toplarm ifadesinin su sekle geldigini, 

(2.77) 
n < 0 icin, h[n] = 0 

Bolum l.6.3'de nedensellik ozelligi tamnlrrustir: nedensel bir sistemin 91k1~1 sadece 
sisteme giri~inin mevcut ve ge9mi~ degerlerine baghdtr. Evri~im toplam1 ve entegrali- 
ni kullanarak, bu ozelligi bir L TI sistem diirtii tepkisinin ona tekabiil eden ozelligi ile 
ili~kilendirebiliriz. Ozellikle, aynk zamanh bir L TI sistemin nedensel olmasi icin, k>n 
icin y[k], x[k]'ya bagh olmamahdtr. (2.39) denkleminden, bunun dogru olmasi icin 
k>n icin x[k] degerlerini carpan tum h[n - k] katsay1larmm stfir olmasi gerektigini go- 
riiriiz. Bu durumda bu, nedensel aynk zamanh L TI bir sistemin diirtti tepkisinin su ko- 

sulu saglamas1 gerekir: 

2.3.6 LTI Sistemler ifjin Nedensellik 
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s(t) = .L h(r)dr, 

Y ani, aynk zamanh bir L TI sistemin basamak tepkisi, diirtii tepkisinin hareketli top- 
larmdir [(2.91) denklemi]. Buna karsi, aynk zamanh bir LTI sistemin diirtii tepkisi ba- 
samak tepkisinin ilk farkidir [(2.92) denklemi]. 

Benzer sekilde, siirekli zamanhda, h(t) diirtii tepkisi ile bir LTI sistemin basa- 
mak tepkisi aynca bir entegral ahcmm h(t) girisine [diirtii tepkisi u(t) ile] tepkisine esit 
olan su ifade ile verilmistir: s(t) = u(t) * h(t). Yani, bir siirekli zamanh L TI sistemin bi- 
rim basamak tepkisi diirtii tepkisinin hareketli entegralidir veya: 

(2.93) 

(2.90) 

(2.92) h[n] = s[n] -s[n - 1]. 

Bu denklemden ve Ornek 2.12'den, h[n]'in asagidaki bagmn kullamlarak s[n]'den tek- 
rar elde edilebilecegi aciktir: 

k=-oo 
s[n] = I h[k]. (2.91) 

(2.89) 

Simdiye kadar, bir LTI sistemin birim diirtii tepkisi bakimmdan ifadesinin, belirgin 
sistem ozellikleri tammlanm elde etmemize imkan sagladigmr gorduk, Ozellikle, h[n] 
veya h(t) bir LTI sistemin davramsmi.tumiiyle belirledigi icin, kararhhk ve nedensel- 
lik gibi sistem ozelliklerini diirtii tepkisi ozellikleri ile iliskilendirebildik. 

L TI sistemlerin davramsinm tarifinde kullamlan baska bir sinyal daha vardir: 
x[n] = u[n] veya x(t) = u(t) oldugunda 91k1~a tekabiil eden, birim basamak tepkisi s[n] 
veya s(t). Bazen basamak tepkisine basvurmayi faydah bulacagiz ve bu nedenle bunu 
diirtii tepkisi ile iliskilendirmek degerlidir, Evrisim-toplam ifadesinden, aynk zamanh 
bir L '(I sistemin basamak tepkisi, diirtii tepkisi ile birim basamagm evrisimidir; yani, 

s[n] = u[n] * h[n]. 

Ancak, evrisimin degisme ozelligi .ile, s[n] = h[n] * u[n], ve bu nedenle, s[n] birim 
diirtii tepkisi u[ n] ile bir aynk zamanlr L TI sistemin h[ n] girisine tepki olarak goriilebi- 
lir. Ornek 2.12'de gordugumuz gibi, u[n] akumulatorun birim diirtii tepkisidir. Bu ne- 
denle, 

2.3.8 Bir LTI Sistemin Birim Basamak Tepkisi 

Diirtti tepkisi tumuyle integrallenebilir olmadigmdan, sistem kararsizdir. 

[lu(r)jdr = r dt = 00 olur. 

ve 
h(t) = L 5(,)dr = u(t) 
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. . n dola t: ani sabit bir giri~in simrsiz biiyii~e~ 
Akiimillator icin venlen ile tamamen aym sebept\. . ie~~ir Entegral ahci icin diirtii tepkisi, 
bir cikisa sebep olmasmdan dolayi, bu k~r~rs1z ir sis d . 
x(t) = 5(t) olmasma izin verilerek hulunabilir; ve bu durum a, 

y(t) = Lx(r)dr. 

. I 1 akiimiilatoriin surekli zamanh esini ele alabm: Benzer ~ek1lde, entegra a 1c1y1, 

f \u[n]\ = f u[n] = co . 
n:.:.-oo ,i;=O 

- cuna vannz Bir sinyal biiyiikliik olarak smrrh ise, bu 
olur ve iki sistemin de kararh oldugu. sonu 1 1. cazmdan bu ~a~1rt1c1 olmamahdu. 
sinyalin her zamanda kayd.mlm1~. ver~1yonuk~~~~:;o~i :le !1a1im.' Boliim l.6.4'de tart1~t1g1m1z ~i- 

Simdi, Omek 2.12 de tanf edilen a b" "d"g-u" icin bu karars1z bir sistemd1r. . bi · · 1 mrsa c;1k1~ smirs1z uyu u Y - bi, akumtilatorc sabit ir gins uy~u a [ ] durtii tepkisinin tumiiyle toplanabilir olmadigi 
Yani bu sistemin kararsiz oldugu ayrrca, u n 
gerc;;ginden de goriilebilir: 

[\h(r)\dr= [\5(,-to*r=l 

iken, siirekli zamanhda, 

11=-00 

(2.88) I, \h[n]\ = I}5[n -no]\= 1 
11=-<Jj 

Ornek 2.13 d a olan bir sistemi ele alabm. Bu du- 
Siirekli zamanbda veya aynk zamanbda saf zaman kay irm 
rumda aynk zamanbda 

[\h(T*T < 00 • 

~ . . ~ (2 87) denklemi saglanmaz ise, smirsiz cikislar iire- 
Aynk zamanhda oldugu gibi, eger . .. kl' l bir L TI sistemin kararhhgi (2.87) 
ten s1mrl~ giri~~e~ vardtr; bu n(;d;~l)ed SU~~ ~}:~:r: ~ararhhgm testi icin kullamml asa- 
denklemme esittir. (2.86) ve . en e 
gidaki iki omekte gosterilmistir- 

(2.87) 

\y(t)\ = I c h(-r)x(t- -r)d-r\ 

s [\h(-r)\\x(t--r)\d-r 

~ B [\h(T)~T. , . ~ .. 
.. .. ki . t" .. le entegrallenebilir ise sistem kararhdir; yam eger ~oy- 

Bu nedenle, durti.i tep 1s1 umuy 
le ise, 
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2 Oku .... :>;'cunun bu konu ile tam~1khg1 oldugunu dii iindiig" .. . . . . c;ozum~ t~rt1~mam1z k1sad1r. Yeniden incelemek i:in Or~;uz ig~fi lme~r sab1t k~tsay1h diferansiyel denklemlerinin 
R.C:.D1~nma (New York: John Wiley and Sons 1977 ibi ary I e~ential .Equations (3rd ed.), by W.E. Boyce and 
~~p ~~enyo~z. ~ynca devre teorisi baglammd; dife~n~iyef1~ad~~ dtf er~ns1yel den_klemlerin c;oziimii ile ilgili bir ki- 
omeom, Basic Circuit Theory by L O Chua C A D en em en tart1~an b1r c;ok kitap bulunmaktad1r Bk 
198?)- _KJtapta. a,oklando~, gtbi. trl'Y~ b<llil,,;l,;..,· bi:;,~, and E.S._ K"h (New YorlcMoGraw-Hill Book Co,;, ,:·· 
c;ozumb~. i?m,_d1ger c;ok faydah yontemleri anlatacai1z Ayn:;a~~f1z •c;.m lyeterh olan, lineer diferansiyel denklei:leri~ 
tlrma olumun sonundaki problemlerde me"cuttur. . , I erans1ye denklemlerin 90:zumii ile ilgili bir c;ok ah~- 

Lineer Sabit Katsayd1 Diferansiyel Denklemler 

~ineer. sabit katsayih diferansiyel denklemlerle b . . . . onemh fikirleri tamtmak icin (1 85) d nkl . . elirlenmis sistemlerle ilgili bazi 

d nkl 
· " ' · e emindeki bir birinci d d. di e erm ele alahm: yani y(t)'n' · t k 

1 
erece en iferansiyel ' ' m sis em 91 ismi ve x(t)'nin girisi gosterdigi, . 

dy(t) .. dt+ 2y(t) = x(t) (2.95) 

Ornegin, uygulanan ve siirtiinme kuvvetlerini ki . . 
denklemini (1.84) diferansiyel denklemi Ile k m et isinde b:r aracm hizi icin, (2.95) 
ta~1mla~m1~ olsaydi, eger x(t) uygulanan .. arf{~tla~tirarak, eger y(t) aracm hizi v(t) ile 
mindeki parametreler b/m=2 ve 1/m=l i ~?. t) olarak almsa~~1 ~e (1.84) denkle- 
denklemi tam olarak bu sisteme tekabiil ~1~r~tmlere normallestirilmis olsaydi, (2.95) 

(2·95) denklemi gibi diferansiyel denkl 1 I · · · .. . . 
olarak belirlenmesini saglarnalandir y . . ~11:1 er .e ilgili ~ok onemh bir nokta, tam 
nm acik ifadesi yerine, giris ve 1k1 . a/m, gm~m b1~ ~o~k~1yonu olarak sistem 91k1~1- 
elde etmek icin diferansiyel denkle . as~.ndak1 tam iliskiyi tammlarlar. Bir acik ifade ' em1 cozmek gerek · B · .. ·· 
mzca diferansiyel denklem ile saglanandan d h f: ". ~r 9~z~m bulmak i£in, yal- 
10 saniye icin 1 m/srr' sabit ivme u Ian ~ a a azla b1!g1y.e 1ht1ya9 vardir. Omegin, 
hlZlm belirlemek i9in aynca zam:gu tgmda, JO samyehk arahgm sonunda aracm 
gerekir. Benzer ~ekilde, Sekii 1.1 'd;k~~~gtm b~~lang1cm~a ~r~cm hlZlm bilmemiz 
kaynak uyguland1g1 soylenirse bu a 1 ~ evresme _ 10 samye 19m 1 voltluk sabit bir 
gerilimini bilmeden belirleyero'eyiz. ra 1gm sonundak1 s1ga9 gerllimini _ba~lang19 s1ga9 

Daha genel olarak, bir diferansiyel d nkl . .. . . . 
yard1mc1 ko~ul belirlemek gerekir ve bu I e b I ~~l r,;~mek 19m, . b1r veya daha fazla 
rak, 91k1~ i9in giri~ bak1mmdan n a~ ~ Ir en tgmde, ~~ ?urumda prensip ola- 
(2.95) denklemi gibi bir diferan~a:~1;:~~ir tfa~e e.Ide e~eb1~1~1z. Bir ba~ka deyi~le, 
sm1damay1 tarif eder, ancak, siste:i tam o~a~~kbir s1stemm ~1~~ ve 91k1~1 arasmdaki 
~ullan belirlememiz gerekir. Bu ard1mc1 tan~n:iiamak 19m ~ynca yard1mc1 ko- 
arasmda farkh ili~kilere neden oiur C v kf ~:i11a~ 191~ farkh se91mler, giri~ ve 91k1~ 
tammlamak i9in ve yard1mc1 ko ull . ogun u a . u _k,tapta, nedensel LT! sistemleri 
ransiyel denklemlerin kullamm1!a o~n~tehrh ~bas1t bir form ald1g1 sistemler i9in dife- 
de~l~mler 9oziimlerinin baz1 temel tzef1~~~a~1~. Bunu gostermek_i~in ve diferansiyel 
yah 19m (2.95) denkleminin 9oziimiine bakal::?1 ortaya 91karmak 19m, belirli x(t) sin- 
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2.4.1 

I 
Bu kitap .8t,yunca, (2.94) denkleminde ilk ti.irevi belirtmek iizere gosterilen notasyonlarm ikisini de kullanacag1z. 

Benzer notasyon aynca daha iist ti.irevler icin de kulla01lacakt1r. 

Siirekli zamanh sistemlerln cok onemli bir simfi, giris ve 91k1~m sabit katsayih dogru- 
sal diferansiyel denklem yoluyla ili~kilendirlldigi simftir. Bu tipin denklemlerl cok ce- 
sitli sistemlerin ve fiziksel fenomenin tammmda ortaya cikar. Omegin, Boliim 1 'de 

· gosterdigimiz gibi, Sekil 1.1 'deki RC devresinin tepkisi ve Sekil 1.2' de gosterlldigi 
gibi hizlanma girisleri ve siirti.inme kuvvetlerlnin etkisinde bir aracm hareketi, sabit 
katsevib dogrusal diferansiyel denklemler yoluyla tammlanabilir. Benzer diferansiyel 
denklemler, geri yiikleme ve soniim gii9lerlni iceren mekanik sistemlerln tammmda, 
kimyasal reaksiyonlann kinetiginde ve bircok diger baglamlarda ortaya cikar. 

Uygun bir sekilde, aynk zamanh sistemlerln cok onemli bir smif), giris ve 91k1- 
sin sabit katsay1h dogrusal fark denklemi yoluyla ili~kilendirildigi smifur. Bu cesit 
denklemler, bircok farkh Islemin ardisrk davram~m1 tammlamak icin kullamhr. Orne- 
gin, Omek 1.1 O' da fark denklemlerinin bir banka hesabmda tasarruflarm birlkmesinin 
tarlfinde nasil ortaya 91kt1gm1 goriiriiz ve Ornek 1.11 'de bunlann bir diferansiyel 
denklem ile tammli siirekli zamanh sistemin dijital simiilasyonunun tarifinde nasil kul- 
lamld1g1m goriiriiz. Fark denklemleri aynca, giris sinyallerl uzerinde belirli i~lemleri 
ger<;:ekle~tirmek icin tasarlanm1~ aynk zamanh sistemlerln belirlenmesinde cok sik 
olarak ortaya cikar. Omegin, birbirini izleyen giris degerlerl arasmdaki farki hesapla- 
yan sistem, (1.99) denkleminde oldugu gibi, ve (1.104) denklemi ile tammlanm1~, bir 
arahk iizerinde ortalama giris degerlni hesaplayan sistem fark denklemleri ile tammh- 
dir. I . . 

Bu kitap boyunca, sabit katsayih dogrusal diferansiyel ve fark denklemleri ile 
tammh sistemlerln ele ahnmasi ve incelenmesini gerektiren bircok neden olacaktir. Bu 
boliimde bu sistemlerl diferansiyel ve fark den}demlerlnin 9oziimii ile ilgilibazi temel 
fikirlerln tamt1lmas1 icin ve bu gibi denklemlerle tammh sistemlerin bazi ozelliklerini 
ara~ttrmak ve ortaya ctkarmak icin inceleyecegiz. llerleyen boliimletde, bu gibi denk- 
lemlerle tammh sistemlerln analiz yetenegine ve bunlarm davram~ ve ozelliklerini an- 
lay1~1m1za onemli katkida bulunacak, sinyal ve sistemlerln analizi icin ekstra yontem- 

ler geli~tirecegiz. 

DiFERANSiYEL VE FARK DENKLEMLERi iLE 
TANIMLI NEDENSEL LTI sisTEMLER 2.4 

Bu nedenle, hem siirekli hem de aynk zamanhda, birim basamak tepkisi aynca bir L TI 
sistemi tammlamak icin kullamlabilir; 9iinkii birim durtu tepkisini ondan hesaplayabi- 
liriz, Problem 2.45 'de, evrisim toplami ve evrisim entegraline benzer ifadeler L Tl sis- 
temlerln birim basamak tepkisi bak1mmdan ifadesi icin elde edilmi~tir. 

(2.94) h(t) = ds(t) = s'(t). 
dt 

ve (2.93) denkleminden, birim durtii tepkisi, birim basamak tepkisinin' birinci tiirevi- 

dir; veya: 
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Ornek 2.14 lineer sabit katsayih diferansiyel denklemler ve sunduklan sistem- 
lerle ilgili cok onemli noktalan gosterir. ilk olarak, bir x(t) girisine tepki gene! olarak, 
diferansiyel denklemin bir ozel coziim ve bir tiirdes coztimun; yani srfir olarak ayar- 
lanrms girisli diferansiyel denklemin coziimii, toplammdan olusur. Tiirdes coziim 90- 
gunlukla sistemin dogal tepkisi olarak adlandmhr. Basit elektriksel devrelerin ve me- 
kanik sistemlerin dogal tepkileri problem 2.61 ve 2.62'de incelenmistir. 

' Ornek 2.14'de aynca, (2.95) denklemi gibi bir diferansiyel denklem ile tammh 
bir sistemin giris ve 91k1~1 arasmdaki iliskiyi tamamen belirleyebilmek icin, yardimci 
kosullar belirlemek gerektigini goriiruz. Problem 2.34'de gosterilen bu gercegin bir 
crkanrm, yardimci kosullann farkh secimlerinin giris ve 91k1~ arasmda farkh iliskilere 
neden olmasidir. Ornekte gosterdigimiz gibi, diferansiyel denklemlerle tammh sistem- 
ler icin cogunlukla statik baslangic kosulunu kullanacagiz. Ornekte, t < 0 icin giris 0 
oldugundan, statik baslangic kosulu y(O) = 0 baslangic durumunu anlatir. Belirttigimiz 
gibi ve Problem 2.33 'de gosterildigi gibi, statik baslangic kosulu altmda (2.95) denk- 

(2.108) 

Bu iki durumu birlestirerek, tam 9oziimii elde ederiz: 

(2.107) y(t) = K [eJ1 -e-21] 
5 

Boylece, t < 0 icin j'(z) = 0 iken, t > 0 icin, 

K A=-- 
5 

veya 

K O=A+- 
5 

olarak buluruz. Daha once belirtildigi gibi, (2.95) diferansiyel denklemi kendi basma (2.96) denk- 
lemindeki x(t) girisine benzersiz bir sekilde y(t) tepkisini belirlemez. Ozellikle, (2.106) denkle- 
mindeki sabit A heniiz belirlenmemistir. A degerinin belirlenmesi icin, (2.95) diferansiyel denkle- 
mine ek olarak, yardimci bir kosul belirlememiz gerekir. Problem 2.34 'de arastmldrgi gibi, bu 
yardimci kosul icin farkh secimler, farkh y(t) 9oziimlerine yo! acar ve sonuc olarak, giris ve 91k1§ 
arasmda farkh iliskilere neden olur. daha once isaret ettigimiz gibi, bu kitabm cogunlugu icin LTI 
ve nedensel sistemleri tammlamak icin kullamlan diferansiyel ve fark denklemlerine odaklanaca- 
grz ve bu durumda yardimci kosul statik baslangic kosulu formunu ahr. Yani, problem l.44'de 
gosterildigi gibi nedensel L TI sistem icin, t < t0 icin x(t) = 0 ise ve boylece, statik baslangic kosulu 
t < 0 icin y(t) = 0 oldugunu gosterir, (2.106) denklemi t = O' da degerlendirmek ve y(O) = 0 olarak 
ayarlamak, sunu iiretir: 
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(2.105) 

(2.104) 

(2.103) 

(2.102) 

I (2.101) 

(2.99) 

Bu denklemden, s = -2 almarmz gerektigini ve A 'nm herh~gi bir secimi icin, Ae:2''.in 7) d nkl - 
- .. .. .. B er9egi ve (2 103) denklemm1 (2.9 e e 

(2.98) denkleminin 9oziimii oldugunu goruruz .. ~ g .. .. .. .. · 
minde kullanarak, t >O icin diferansiyel denklemmm 9ozumunu 

-21 K 31 (2.106) 
t > 0 ' y(t) = A + Se 

Bunu (2.98) denkleminde yerine koymak.sunu verir: 

Ase"' + 2Ae51 = Ae51(s + 2) = 0 

K 31 
t > O icin yp(t) = Se 

yh(t)'yi elde etmek icin, §U formda bir hipotez kuranz: 
· Yh(t) =Ae"'. 

Boylece, 

K 
Y=-, 

5 

veya 

3Y+ 2Y=K, 

e3t faktoriinii (2.100) denkleminin her iki tarafmdan silerek §UDU elde ederiz: 

(2.100) 

(2.96) ve (2.99) denklemlerini t > 0 icin (2.95) denkleminde yerine koymak sunu uretir: 

3Ye31 + 2Ye31 = Ke31• 

dy(t) + 2t(t) = 0 . 
dt 

(2.96) denklemindeki gibi bir. iistel giris sinyali icin ozel 9oz~m ~ulm~k icin gen% ~i;/t=~~ 
sozde zorlanmis tepkiyi aramakttr; yani, giris ile aym formda bir s1~~ah ar~akt1r. . . e ~ 

. .. 0 · · (t) _ Ke3'u(t) oldugu icin t > o icin Y'nin bizirn behrlemem1z gereken bir mme gore, t > 1910 x - y , 

sayi oldugu, §U formda bir 9oziimii hipotez olarak kuranz: 

yp(t) = Ye31. 

(2.98) 

ve yh(t) asagidaki turdes diferansiyel 9oziimiin bir 9oziimiidiir: 

(2.97) 

bir ozel 9ozii- oldugunda (2.95) denkleminin 9ozilmiinii ele alahm. . . , 
(2.96) denkleminin tam 9oziimii, ozel 9oziimiin (2.95) de~ldemm1 saglad1g1 

miin, Yp(t) ve bir turdes 9oziimiin, ykCt), toplammdan olusur; yam, 

y(t) = yp(t) + yh(t), 

(2.96) 
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Ornek 2.14 
Giris sinyali K'nm gercek bir sayi oldugu, 

x(t) = Ke31u(t), 



4 
Lin~er sabit katsayih fark denklemlerinin 9oziimii icin yontemlerin detayh incelenmesi icin, bkz. Finite Difference 

Equations, by~- Levy and ~.Lessman (New York: Macmillan, Inc., 1961), veya Finite Equations and Simulations 
(En~l~"'.ood Chffs, NJ: Prentice-Hall, 1968) by F. B. Hildebrand. Bolum 6'da, zamanla degismeyen tineer sistemlerin 
anahz1~1 fa~!as1yla kola~la~t1ran fark denklemlerinin 9oziimii ile ilgili ba~ka bir yontem anlatilacaktir. Aynca oku • 
cuyu bolumun sonundak1 fark denklemlerinin 9oziimii ile ilgili problemlere yonlendiririz. ' yu 

(2.114) 
N 

Imy[n-k] =0 
k=O 

turdes denkleminin cozumleri toplami olarak yaztlabilir. 

Bu .t~p bir denklem, diferans?'~l dei:iidemler icin olan ile tam olarak aym sekilde 9ozii- l~~tl~.r. (Bkz. Problem 2.32.) Ozelhkle, y[n] cozumii (2.113) denkleminin bir ozel 90_ zumu ve 

(2.109) denkleminin aynk zamanh esi asagidaki N dereceden Iineer sabit katsayih 
fark denklemidir, 

N M 

Iary[n-k] =IbkX[n-k]. (2.113) 
k=O k=O 

2.4.2 Lineer Sabit Katsay,h Fark Denklemleri 

Bu denklemin cozumleri, sistemin dogal tepkileri olarak adlandmhr. 

Bi~~ci derece durum~nda oldugu gibi, (2.109) diferansiyel denklemi 91kt§I ta- 
mame~ ~m§ bakimmdan behrlemez ve sistem icin giris-cikis iliskisini tamamen belir- 
le~ek 19_m yardimci kosullara gerek vardir, Bir kez daha, yardimci kosullar icin farkh 
secimlerin, farklt girit91k1~ _ili§kileri ile sonuclamr, ancak, cogunlukla bu kitapta, statik 
ba~lang19 ~o~ulunu. d!ferans1yel denklemler ile tammh sistemlerle ilgilenirken kullana- 
~~g1z. Y~m, t s to ~9m x(t) = 0 ise, t s to i9iny(t) = 0 varsayanz ve bu nedenle, t > to 
19m tepki (2.109) dtferansiyel denkleminden su baslangic kosulu ile hesaplanabilir: 

. y(to) = dy(to) = ... - dN-1y(to) = 0. (2.112) 
dt dtN-I 

Statik baslangic kosulu altmda, (2.109) denklemi ile tammh sistem nedensel ve 
L TI' dir. ~2.112) denklemi~de baslangic kosullan verilen; y(t) 91k1~1 prensip olarak Or- 
n~~ 2 .. 14 de ~llantlan yol ile ve boliimun sonunda gosterilen cesitli problemde oldugu 
gibi d1ferans1y~l denklem coziilerek belirlenebilir. Ancak, Bolum 4 ve 9'da diferansi- 
yel de~klemlerm cozumunii fazlasiyla kolaylasnran ve ozellikle, bu denklemlerle ta- 
mmh ~1ste~lerin ozellikle:ini tammlamak ve analiz etmek icin etkili yontemler sagla- 
yan, sureklt zamanh L TI s1stemle~~n analizi icin bazi araclar geli§tirecegiz. 

(2.111) 
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3 Ashnda, aynca Problem 2.34'de gosterildigi gibi, (2.95) denklemi icin statik baslangic kosulu sifirdan farkh ise, sis- 
tem artan dogrusaldir, sistem artan dogrusaldir, Yani, tiim tepki Seki! l.48'deki gibi, sadece baslangrc kosullanna tep- 
kinin bindirmesi (O'a ayarh giris ile) gibi ve O baslangic kosullu girise tepki olarak gorulebilir (yani, (2.95) denklemi 
ile tammh nedensel L TI sistemin tepkisi). 

lemi ile tammh sistem LTI ve nedenseldir.3 Ornegin, (2.96) denklemindeki girisi 2 ile 
carparsak, sonuc 91k1~ (2.108) denklemindeki 91k1~m iki kati olur. 

Statik baslangic kosulunun zamanda sabit bir noktada bir srfir baslangic duru- 
munu belirlemedigini, ancak bunun yerine bu noktayi zamanda ayarladiguu ve boyle- 
ce giris sifir olanak kadar tepkinin sifir oldugunu vurgulamak onemlidir. Boylece, 
(2.95) denklemi ile tammh nedensel LTI sistem icin t $ to icin x(t) = 0 ise, bu durum- 
da t $ to icin y(t) == 0 'dir ve t > to icin 91kI$I cozmek icin y(to) = 0 statik kosulunu kul- 
larurdik. Fiziksel bir ornek olarak, aynca Ornek 1.8 'de de tartisilan, Sekil 1.1 'deki or- 
negi tekrar ele alahm. Bu omek icin statik baslangrc, sifirdan farkh gerilim kaynagmi 
devreye uygulayana kadar sigac gerilimi sifirdir; ifadesine karsihk gelir. Bu nedenle, 
eger devreyi bugiin ogle vakti kullanmaya baslarsak, bugiin ogle vakti gerilim kayna- 
gun baglarken, baslangic sigac gerilimi sifirdir. Benzer sekilde, bunun yerine devreyi 
yann ogle vakti kullanmaya baslarsak, gerilim kaynagmi baglarken, baslangic s1ga9 
gerilimi sifir olur. 

Bu ornek aynca, statik baslangic kosulunun, lineer sabit katsayih diferansiyel 
denklemlerle tammh bir sistemi neden zamanla degisrnez yaptigiyla ilgili bir onsezi 
saglar, Ornegin, eger devre iizerinde statik baslangictan baslayarak bir deney yapar- 
sak, bu durumda, R ve C katsayilanmn zamanla degismedigi varsaytlarak, deney ister 
yann isterse bugiin yapilsm aym sonuclan elde etmeyi bekleriz. Y ani, iki giinde de 
devrenin ogle vakti statik baslangictan basladigi, aym deneyleri iki giinde uygularsak, 
bu durumda aym tepkileri gormeyi bekleriz; diger bir deyisle, tepkiler birbirlerine gore 
basitce zamanda bir giin kaydinlrmsur. 

Bu konularm tarnsmasi icin arac olarak, birinci dereceden (2.95) diferansiyel 
denklemini kullarulrmsken, aym fikirler daha yiiksek dereceli diferansiyel denklemler- 
le tammh sistemlere dogrudan genisler. Genel bir N. dereceden dogrusal sabit katsayih 
diferansiyel denklem soyle verilmistir: 

N dk y(t) M dk X(t) 
Im-k- = Ibk-k-. c2.109) 
k=O dt k=O dt 

Derece, y(t) cikismm denklemde goriilen en yiiksek tiirevi anlamma gelir. N == 0 
oldugu durumda, (2.109) denklemi indirgenir: 

y(t) =_!_I.bk dk x;t) . (2.110) 
ao k=O dt 

Bu durumda y(t), x(t) ve tiirevlerinin' acik fonksiyonudur. N 2:: 1 icin, (2.109) . 
denklemi 91k1$1 tam olarak giris bakmundan belirler. Bu durumda, denklem analizi 
Omek 2.14'deki birinci dereceden diferansiyel denklemi tartismasmdaki gibi isler. y(t) 
cozumii iki kisimdan olusur; (2.109) denklemine ozel cozum arti, turdes diferansiyel 
denkleme bir cozum, · 
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Ornek 2.15'deki nedensel LTI sistemin .. . . .. .. . . 
nu not edelim. Ashnda (2 113) denkl s~nsduz s~reh bir durtti tepkisine sa_ hip oldugu. 
.. · 1. . ' · emm e eger n > I b d d c: ozyme I ise, bu genellikle statik ba Ian I . .: . ' u urum a fark denklemi 
L TI sistem snurlr sureli bir durtu ~ep{- ~ ko~u~ Ile b1rh~te bu denkleme tekabiil eden 
temler genellikle sm1rh diirtii tepkisi (II~;n~ :a If ?lacag1 durumdur. Bunun gibi sis- 

. G.o~terdigimiz gibi, 9ogunlukla do~~:~ en olarak ad~l~ndmhr. . . 
Jenn anahz1 ve tammlanmas1 ba ~ lammd ~ . ' ~amanla deg1~mez, nedensel s1stem- 
sonu9 olarak, genellikle statik ta~I a o~)'."meh fark denklemlerini kullanacag1z ve 
1 O' ~a, sabit katsayih dogrusal fark ct:fi~mT~ ~ar~~~!m~~~ ?'apacag1z. Boliim 5 ve 
g1 s1steml.erin 6zelliklerinin analizi i9in ok ;;mm 9ozum~ ~91~ ve bunlan!1 tammlad1- 
zamanh s1stemlerin analizi i9in ara9lar g~li~tiriie~~~tr:. etk1h yontemler saglayan aynk 

y[n] = x[n] +!.y[n -1] = (..!.)n K 
. . . . 2 2 · (2.124) 

(~.1-~ 8) de~kl_~m1 ti~ behrlenen sistem ve statik ba Ian I . 
t~!11~yle d_~u tepkisi ile tamrnlam-, K=I olarak ~ g 9 kosutu L!.I oldugundan, 91k1~ davrarusi 
durtu tepkisinin ~oyle oldugunu goruniz: yarlanarak, bu omekte ele ahnan sistem icin 

h[n]=GJ u[n]. 

(2.123) 
y[2] = x[2] + ..!_ y[1] = (..!.)2 K 

2 2 ' 

(2.122) 
y[I] = x[I] +!. y[O] =..!_K 

2 2 ' 

(2.121) 

(2.120) 
Bu durumda, n ~ -I icin x[n] == 0 oldu"undan s . . 
nu belirtir; boylece y[-1] = 0 basl g k '1 tatik baslangic kosutu n ~ -I icin y[n]=O oldugu- 

. . ' " angic osu u mevcuttur Bu b I k 
n ~ 0 1910 ardisik y[n] degerleri a~ag1daki gibi 96ziilebilir: . as angrc osulundan ba~layarak 

I 
y[O] = x[0]+2y[-1] = K, 

I 
y[n]---y[n - I]= x[n] 

2 . (2.118) 
(2.118) denklemi, mevcut degeri hesa lamak . . .. . 
ger9egini vurgulayan ~u formda da ifad~ edilebi;ft 91k1~m onceki degerine y[n-1] gerek oldugu 

I 
y[n] = x[n] +-y[n - I] 

B d I .. . 2 . (2.119) 
u ne ':!1 e, o~mel~meye baslamak icin, bir 90 kosula gerek vardir 

Omegin, statik ba~lang19 kosulunu kabul etti • · · · · rginuzi varsayahm ve su girisi ele alahm: 

x[n]=Ko[n]. 

(2.125) 

Ornek 2.15 
Fark denklemini ele alahm: 
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Yani, (2.116) denklemi evrisim toplammdan baska bir sey degildir, Onun icin diirtii 
tepkisinin sirurh siiresi oldugunu; yani sadece snurh bir zaman araligmda sifirdan ,_-.·.··· 
farkh olduguna dikkat edelim. Bu ozellikten dolayi, (2.116) denklemi ile belirtilen sis- .• 
tern cogunlukla snurh diirtii tepkisi (FIR) sistemi olarak adlandmhr. 

N=O durumu icin yardimci kosullara gerek olmadigi halde, N ~ 1 oldugundaki 
gibi ozyineli durumda bu tip kosullar gereklidir. Bunun gibi bir denklemin coziimtinii 
gostermek icin ve ozyineli fark denklemlerinin ozellikleri ve davramsma birtakim on- i 
sezi kazanmak icin, asagidaki basit ornegi inceleyelim: 

(2.117) 

Bu (2.110) denkleminde verilen siirekli zamanh sistemin aynk zamanh esidir, 
Burada, y[ n] girisin mevcut ve gecmis degerlerinin acik fonksiyonudur. Bu nedenle, 
(2.116) denklemi cogunlukla ozyinesiz denklem olarak adlandmhr; cunku, 91k1~m 
mevcut degerini hesaplamak icin 91k1~m daha onceden hesaplanmis degerlerini ozyi- 
neli olarak kullanmayiz, Bu yiizden, (2.110) denkleminde verilen durum gibi, y[ n ]'i 
belirlemek icin yardimcr kosullara gerek yoktur. Aynca, (2.116) denklemi bir L TI sis- 
temi tammlar ve dogrudan hesaplama ile, bu sistemin durtu tepkisi su olarak bulunur: 

{

bn O< <M 
h[ l= -, s n s n - ao . 

0, aksi halde 

(2.116) 

(2.115) denklemi dogrudan, n zamanmdaki 91k1~1, giris ve 91k1~m onceki degerleri ba- 
kimmdan ifade eder. Buradan, yardimci kosullann gerekliligini gorebiliriz. y[n]'i he- 
saplamak icin, y[n -1], ... , y[n - N]'i bilmek gerekir. Bu nedenle, tiim n degerleri icin 
giris verilirse ve y[-N], y[-N + 1], ... , y[-1] gibi bir grup yardimci durum verilir- 
se(2.l 15) denklemi y[n]'in ardisik degerleri icin cozulebilir. 

(2.113) veya (2.115) denklemi formunda bir denklem ozyineli denklem olarak 
adlandmhr; ctinkii 91k1~m giris ve onceki cikislar bakimmdan belirlenmesi icin ozyi- 
neli bir yontem belirler. N=O oldugu ozel durumda, (2.115) denklemi indirgenir: 

M (bk} y[n]= L - [n-k]. 
k=O ao 

(2.115) l { M N } y[n]= ao ~bkX[~-k]- ~aky[n-k] 

Bu turdes denklemin coziimleri cogunlukla (2.113) denkleminin dogal tepkisi olarak 
adlandmhr. 

Siirekli zamanh durumda oldugu gibi, (2.113) denklemi 91k1~1 tam olarak giris 
bakmundan belirlemez. Bunu yapmak icin, aynca bazi yardimci kosullan belirlemek 
gerekir. Y ardimci kosullar icin farkh giris-cikis iliskilerine yol acan bircok secenek 
varken, cogunlukla statik baslangic kosuluna odaklanacagiz; yani n < no icin x[n] = 0, 
bu durumda n < no icin v[»] = 0. Statik baslangic ile, (2.113) ile tammh sistem LTI ve 
nedenseldir. 

Turn bu ozellikler diferansiyel denklemler icin tarnsmarmza dogrudan yonelen 
bir yontem izlenerek gelistirilebilecegi halde aynk zamanh durum altematif bir yol 
sunar. Bu (2.113) denkleminin asagidaki formda yeniden diizenlenebilecegi gozlemin- 
den kaynaklamr, 
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1 dy(t) b y(t)=----+-x(t) 
a dt a · (2.129) 

Bu denklemin sag tarafi ilc temel i lemden ol . . . 
tiirevleme. Bu nedenle, Sekil 2.29'd! osterilenu~~r. toplam~, katsayi tie carpim ve 
(2.129) denklemini, Sekil 2.30'daki blof ema ii Uy temel ag elem~.mm tammlarsak, 
nk zamanh sistem icin kullamlana benze/ k 'Ide sonuclanan, daha once anlattlan ay- 
olarak ifade etmeyi dii~i.inebiliriz. . se I e, bu temel elemanlann ara baglannsi 

Bundan sonra, asagidaki birinci dereced di f . . 
siirekli zamanh sistemi ele alahm: en _1 eransiyel denklem ile tammli nedensel 

dy(t) 
~ + ay(t) = bx(t). (2_ 128) 

~::~~~:/9in blok semasi gosterimi tammlamak icin ilk deneme olarak, yeniden soy- 

__ ....,.. _. y[n-1J -a 
~ekil 2.28 (2.126) denklemi ile 
tammh nedensel aynk zamanh 
sistem igin blok semasi gosterimL 

D 

r------,-~ y[nJ 
b 

x[n]--.-..""4 

(c) 

~ekil 2.27 (2. 126) denklemi ife 
tamrnn nedensel sistem blok 
~~mas, icin temel elemanlar: (a) 
bir toplay1c1; (b) bir katsay, ile 
carp,m; (c) bir birim gecikme. 

x(n] ---i•~I D ,,.....----i.--. xfn-1] 
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X2[n] 

X1[n) i-. x1[n] + x2(n] 

(a) 

a 
I> 

x(n] ax[n] 
(b) 

<;1k1~ bir gecikme ve bir katsayi ile carpilarak geri beslendigi ve sonra bx[ n] 'e eklen- 
digi icin bir geri besleme sistemi ornegi olan, bu algoritma resimsel olarak Sekil 
2.28'de gosterilmistir. Geri beslemenin varhgi, (2.127) denkleminin ozyineli dogasi- 
nm dogrudan bir sonucudur. 

Sekil 2.28'deki blok semasi, bu sistemde gerekli bellegi ve baslangic kosullan 
icin izleyen gerekleri siler. Ozellikle, bir gecikme bir bellek elemamna tekabiil eder, 
ciinku eleman girisin onceki degerini tutmak zorundadir. Boylece, bu bellek elemam- 
nm baslangic degeri, resimsel olarak Sekil 2.28 ve matematiksel olarak (2.127) denk- 
leminde belirlenen ozyineli hesaplama icin onemli bir baslangic kosulu olarak cahsir. 
Elbette, (2.126) denklemi ile tammh sistem baslangicta statik ise, hafiza elemanmda 
depolanan baslangic degeri sifirdir, 

(2.127) y[n] = -ay[n - 1] + bx[n]. 

Bu sistemin bir blok semasi gosterimini gelistirmek icin, (2.126) denkleminin deger- 
lendirilmesinin uc temel operasyonu gerektirdigine dikkat edelim:toplama, bir katsayi 
ile carpim ve geciktirme (y[ n] ile y[ n - 1] arasmdaki iliskiyi elde etmek icin), Boylece, 
Sekil 2.27' de gosterildigi gibi, iiy temel ag elemam belirleyelim. Bu temel elemanlann 
(2.126) denklemi ile tammh nedensel sistemi ifade etmek icin nasil kullamldiguu 
gormek icin, bu denklemi y[ n] cikisuun ardisik degerlerini hesaplamak icin dogrudan 
bir ozyineli algoritma oneren bir formda yeniden yazahm: 

(2.126) y[n] + ay[n - 1] = bx[n]. 

Sabit katsayih fark ve diferansiyel denklemleri ile tammh sistemlerin onemli bir ozel- 
ligi, basit islemlerin blok semasi baglantilan bakimmdan cok kolay ve dogal yollarla 
ifade edilebilmeleridir. Bu bircok nedenden dolayi onemlidir. Bunlardan biri, bu sis- 
temlerin davrarus ve ozelliklerini anlayisirmza ilave eden resimsel bir gosterim sagla- 
masidir. Aynca, bu gibi gosterimler sistemlerin simiilasyonu ve uygulanrnasi icin cok 
degerlidir, Ornegin, bu bolumde siirekli zamanli sistemler icin anlatilacak blok semasi, 
diferansiyel denklemler ile tammh sistemlerin erken analog bilgisayar simiilasyonlan 
icin temeldir ve aynca boyle bir sistemin dijital bilgisayarda simiilasyonu icin dogru- 
dan bir programa cevrilebilir. Aynca, aynk zamanh fark denklemlerine tekabiil eden 
gosterim, denklemlerin tammladigi sistemlerin dijital donammda uygulanabilecegi ba- 
sit ve etkili yollar one surer. Bu bolumde, bu blok semasi gosterimlerinin arkasmdaki 
temel fikirleri, Omek 1.8 - 1.11 'de tarutilan nedensel birinci dereceden sistemler icin 
yapilandmlarak gosterilmistir, 2.57 - 2.60 problemlerinde ve Bolum 9 ve IO'da diger 
daha karmasik diferansiyel ve fark denklemleri ile tammh sistemler icin blok semalan 
ele almrmsnr. 

Aynk zamanh durumla ve ozellikle asagidaki birinci dereceden fark denklemi 
ile tammh nedensel sistein ile baslayahm, 

2.4.3 Diferansiyel ve Fark Denklemleri ile Tammh Birinci Dereceden Sis- 
temlerin Blok ~emas1 Gosterimleri 
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Bu bolumde, surekli zamanh birim durtu fonksiyonunu, bu onemli ideallestirilmis sin- 
yale ekstra onsezi kazanmak icin ve toplu olarak tekillik fonksiyonlan olarak bilinen 
ilgili bir grup sinyali anlatmak icin baska bir bakis a91s1 ile ele alahm. Ozellikle, Bo- 
lum 1. 4 .2' de siirekli zamanh bir · birim durtumin "yeterince kisa" bir dtirtiimin idealles- 
tirilmesi olarak gorulebilecegini, boylece sekli ve siiresinin pratik bir sonucu olmadi- 
gnu; yani her belirli L TI sistem tepkisi soz konusu oldugu siirece durtunun altmdaki 
tum alanm hemen uygulanrms gibi diisunulebilecegini one surmustuk. Bu boliimde, ilk 
once bunun ne anlama geldigi ile ilgili somut bir ornek saglamak ve daha sonra ornek- 
te kullamlan yorumu, birim diirtulerin ve diger tekillik fonksiyonlann kullammmm 
anahtannm bu ideallestirilmis sinyallere; yani aslmda diger sinyaller ile nasil evrisim 
altmda olduklan bakirmndan tammh sinyallere, L TI sistemlerin nasil karsihk verdigi- 
nin belirlenmesinde oldugunu gostermek icin kullanmak isteriz. 

2.5 TEKiLLiK FONKSiYONLARI 

(2.132) denklemi, y(t) spesifikasyonunun bir baslangic kosulu yani, y(t0) degerini ge- 
rektirdigi gercegini acikhga kavusturur. Bu tam olarak entegral ahcmm t0 zamanmda 
depoladigi degerdir, _ 

Blok semasi olusturulmasmi sadece en basit birinci dereceden diferansiyel ve 
fark denklemleri icin gostermis olmamiza ragmen, hem bu sistemler icin onsezi hem 
de bu sistemlerin olasi uygulamalanm saglayan bu blok semalan aynca daha yiiksek 
dereceli sistemler icin de gelistirilebilir. Yiiksek dereceli sistemler icin blok semasi 
omekleri Problem 2.58 ve 2.60'da bulunabilir. 

(2.132) y(t) = y(to) + f)bx(r)-ay(r)]dr . 

Entegral ahcilar islemle ilgili yiikseltecler kullamlarak kolayca uygulanabildikleri icin, 
Sekil 2.32'deki gibi gosterimler dogrudan analog uygulamalara yonlendirir; ve aslmda 
hem analog bilgisayarlar hem de modem analog hesaplama sistemleri icin temeldir. 
Surekli zamanh durumda sistemin bellek depo elemanlanm ifade edenin entegral ahci 
oldugunu not edelim. Belki de eger (2.130) denklemini, asagidaki ifade ile sonuclanan 
sekilde, t0 zamanmda smirh bir noktadan entegralini almayi dusiinursek bu daha kolay 
gorulebilir: 

-a 

~ekil 2.32 Toplay1c1, katsay1 ~arp1mlan 
ve entegral ahc1lar kullamlarak, (2.128) ve 
(2.131) denklemlerindeki sistem i9in blok 
semasi gosterimi. 

x(t) ...... ~-c ................ f i--------!~ y(t) 
b 

· ~ekil 2.31 Bir entegral ahcmm resimsel 
gosterimi. J x(t) P.-----1~f t x('c) dt 

• 0() 
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(2.130) dy(t) = bx(t)- ay(t) 
dt 

' 1 rak elde edilebilir. Ozellikle, (2.130) denkle- 
ve daha sonra -oo' dan t ye entegral ad i~a . . fr kabul edersek dy(t)/ dt entegrali - 

· t de y(-oo) egenm s1 1 ' mi ile tammlanan sis em nklemi elde ederiz: 
oo' dan t'ye tam olarak y(t) olur. Sonuc olarak su de 

(2.131) 
y(t) = [)bx(r)-ay(r)]dr · 

. , d ~ ibi entegral abet ile birlikte, Sekil 2.~9'da 
Bu formda, Sekil 2.31 de tammlan lr IT mlarak uygulanabilir. Sekil 2.32 bu sistem 
gosterilen toplaytci ve katsayi carpan u a .. . idi . 
icin bu elemanlan kullanan bir blok semasr gostenm1 ir, 

-1/a dy(t) 
dt 

. . ·1 mmh nedensel sistem icin ge9erli bir goste- 
Sonraki sekil (2.128) denklem~ i eta . ulamalara onlendiren bir goste- 

rim iken, cok sik kullamlan veya dogrudanl pratik uyg dur hem Xe hata ve giiriiltiilere 
rim degildir; ciinkii, turev ahcilann uygu anmasi zor 

duyarhdtr. 
1 

lt ff bir uygulama (2.128) denklemi soyle yeniden 
Daha yaygm olarak kullam an a ema i 

yazilarak : 

D 

~ekil 2.30 Toplay1c1, katsay1 
ile carpim . ve tOrev ahcilar 
kullamlarak, (2.129) ve 
(2.128) denklemlerindeki 
sistemler i9in blok ~emas1 
gosterimleri. 

\...-----1-~ y(t) b/a 
(c) 

~ekil 2.29 (2.128) denklemi 
ile tammh sOrekli zamanh 
sistemin blok semast goste· 
rimi iyin bir olasi temel ele- 
man kOmesi. (a) bir toplay1c1; 
(b) bir katsay1 ile 9arp1m; (c) 
bir tOrev ahcr. 

_ r:-1____ dx(t) 
x(t)---i_:___r- ~ dt 

(b) 

a 
x(t)----+---- ax(t) 

(a) 

X2(t) 

X1(t)---t)r~~i--......,i)r~ X1(t) + X2(t) 
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l 
I 

~ekll 2.34 SOresi ''yeterince k1sa" ola b' d ~> · . . . . 
l~~e ~i.r L Tl sistemin bu darbeye tepki;i ~~z ~oiu~n '~~al!e~t1~.1lmes1 olarak bir bi rim dOrtOnOn yorumu, boy- 
nule~1hr: (a) ..1 = 0.25, 0.1 ve 0.0025 i in & . ~? ugu surece, darb~.hemen uygulanm,~ olarak dO~O- 
tepklleri; (b) ayru !::.. degerleri icin ayru ~iste~t) grn~1~e (2.13~) ~enklem1 ,re tammh nedensel L Tl sistemin 
rt.(t) 'ye tepkiler; (e) Sistem iCi~ dOrtO te kisi ;A?~ Y~2!0Pkllen, (c) &(t) ~ .rA(t) 'ye tepkiler; (d) rc.(t) • 

a~a~!nda ~elirgin farkhhklar vardir; anca! ..1 az~l(r~; t/m kl ..1 =.0.25 1c1~, bu fa~h sinyallere tepkiler 
durtu tepkrsine yakla~ir. ' r 11 ar azahr ve tum tepk1ler (e)'de gosterilen 

0.5 

h(t} = e22tu (t) 

2 1 
DOrtO x(t} = rA(t} rA(t} 

(d) 

2 1 
DOrtO x(t} = do(t} ro(t), 

(c} 

2 1 
DOrtO x(t} = r6(t} 

(b} 
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J' \_.,.. 

5 Bolum 4 ve 9'da, sabit katsayih lineer diferansiyel denklemler ile tanrrnh nedensel L TI sistemlerin diirtii tepkisini be- 
lirlemek icin daha basit yollar anlatacagiz, 

Sekil 2.34 cesitli !::,. icin bu sistemin &(t), rc.(t) , rc.(t) * &(t) ve rc.(t) * rc.(t) 'ye tepkisini gos- 
terir. Yeterince genis !::,. icin bu giris sinyallerine tepkiler belirgin olarak farkhlasir. Ancak, yeterince 
kiiryiik !::,. icin, tepkiler temel olarak ayirt edilemezdir ve boylece giris sinyallerinin hepsi aym sekil- 
de "davramr", Aynca, sekilde belirtildigi gibi, tiim bu tepkilerin simrh formu tam olarak 
e-2'u(t) 'dir. Bu sinyallerin her birinin limiti !::,. ---+ 0 iken birim diirtii oldugu icin, e-2'u(t) 'in 
bu sistem icin diirtii tepkisi oldugu sonucuna vannz. 5 

(2.136) dy(t) + 2y(t) = x(t) . 
dt 

Statik baslangic kosulu ile birlikte, birinci dereceden diferansiyel denklem ile tamrnli L TI sistemi 
ele alahm: 

Ornek 2.16 

~ekil 2.33 (2.135) denklemin- 
de tarurm sinyal rt.(t) . 

1 
A 

2.5.1 ideal K1sa Darbe Olarak Birim DOrtO 
Kaydmna ozelliginden, (2.27) denklemi, o(t) birim durtusu birim sistemin diirtii tep- 
kisidir. Yani herhangi bir x(t) sinyali icin; 

x(t) = x(t) * J(t) . (2.133) 
Bu nedenle, x(t) = o(t) olarak ahrsak; 

J(t) = o(t) * J(t) . (2.134) 
(2.134) denklemi bir birim diirtii ozelligidir ve aynca ideallestirilmis birdarbe olarak 
birim durtii yorumumuz irin cok onemli bir cikanrmna sahiptir. Ornegin, Boliim 
l.4.2'de oldugu gibi, <5.(t) yi dikdortgensel darbenin smirlayici formu olarak dusun- 
diigiimiizii varsayahm. Ozellikle J(t), sekil 1.34'de tammlanan dikdortgensel darbeye 
tekabiil etsin ve 

rt:,(t) = &(t) * <5a(t). (2.135) 
olsun. Bu durumda ra(t), Sekil 2.33'de cizildigi gibidir. Eger J(t) 'yi, /j,---; 0 iken 
&(t) 'nin limiti olarak yorumlamak istersek, bu durumda, (2.134) denkleminin dogru- 
lugu ile, ra(t) icin /j, ~ 0 iken limit aynca bir birim diirtu olmahdir. Benzer sekilde, 
/j,---; 0 iken ra(t) * ra(t) veya ra(t) * Oa(t) 'in limiti birim diirtii olmahdir; ve bunun 
gibi. Boylece, tutarhhk icin, birim diirtiiyii bir sinyalin sirnrlayici formu olarak tamm- 
larsak, bu durumda aslmda hepsi limitte bir diirtu gibi davranan snursiz sayida cok 
farkh goriinen sinyaller oldugu gercegini goruruz, · 

Onceki paragraftaki anahtar sozciikler "bir diirtii gibi davranmak" olup, bununla 
anlatmak istedigimiz sey, gostermis oldugumuz gibi, darbe "yeterince kisa" oldugu sii- 
rece; yani /j, "yeterince kucuk" oldugu siirece bir L TI sistemm tum bu sinyallere tepki- 
sinin temel olarak aym oldugudur, Asagidaki ornek bu fikri gosterir: 

r6(t) 
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(2.139) 

olur, boylece birim diirtii birim alana sahiptir. 
Bazen baska bir tamamen aym o(t) tamrm kullanmak faydahdir. Bu altematif 

formu elde etmek icin, rasgele secilmis bir g(t) sinyali ahp, g(-t) elde etmek icin za- 
manda ters cevirmeyi ve daha soma bunu o(t) ile evristirmeyi dusunelim, (2.138) 
denklemini kullanarak, sunu elde ederiz: 

g(-t) = g(~t) * o(t) = .cg( t - t)o( r )d r 
ve bu t = 0 icin asagidaki denklemi i.iretir: 

g(O) = [ g(r)5(r)dr. 

olan bir sinyal olarak tammlanz. Bu baglamda, /). ~ 0 gibi kaybolacak kadar kucuk 
siireli kisa darbelere tekabiil eden &(t), r,\(t) gibi sinyallerin tumu limitte bir birim 
durtu gibi davramr; ciinku o(t) 'i bu sinyallerin herhangi biri ile degistirirsek, bu du- 
rumda (2.138) denklemi limitte saglanmis olur. 

Ihtiyacmuz olan tum birim diirtii ozellikleri, (2.13 8) denkleminde verilen i$- 
lemsel tammdan elde edilebilir. Ornegin, her t icin x(t) = 1 olsun dersek, bu durumda 

1 = x(t) = x(t) * 5(t) = o(t) * x(t) = [ 5( t )z(t - r )d t 

= [ 5(r)dr 

(2.138) x(t) ="x(t) * o(t) 

2.5.2 Birim Durtunun Evri§im ile Tammlanmas1 

Yukandaki ornekte gosterildigi gibi, yeterince kiictik /). icin Ol\(t), r~(t), r!l(t) * 
&(t) ve rl\(t) * rll(t) sinyallerinin tiimu bir LTI sisteme uygulandigmda durtii gibi 
davramr. Aslmda, bunun dogru oldugu diger bircok sinyal vardir. Bir birini.durtuyu, 
bir L TI sistemin ona nasil tepki verdigi bakirmndan diisunmemiz gerektigini one su- 
rer. Bir fonksiyon veya sinyal genellikle bagimsiz degiskenin her degerinde · ne ise 
onunla tammlamrken, birim durtunun bashca onemi her t degerinde ne oldugu degil- 
dir; ancak daha dogrusu evrisim altmda ne yapngidir. Bu nedenle, lineer sistem analizi 
bakis acismdan birim diirtiiyu, altematif olarak bir L TI sisteme uygulandigmda durtu 
tepkisi iireten sinyal gibi tammlayabiliriz. Yani, o(t) 'i her x(t) icin 

Sekilde goruldiigii gibi, bu durumda tepkilerin birbirinden ve sistem icin h(t) = e-20'u(t) diirtii 
tepkisinden ayirt edilebilmesi icin daha kucuk 11 degerine gerek vardir. Boylece, "yeterince kiicuk 
11" ile anlatilanm bu iki sistem icin farkh olmasma ragmen, her ikisi icin yeterince kucuk olan 11 
degerleri bulabiliriz. Bu durumda birim diirtii siiresi turn sistemler icin yeterince kisa olan kisa 
darbenin ideallestirilmesidir. 

(2.137) dy(t) + 20y(t) = x(t). 
dt 

Vurgulanacak bir onemli nokta "yeterince kiiciik 11" ile anlatilmak istenilenin, yukandaki darbe- 
lerin uygulandigi belirli LTI sistemine bagli oldugudur. Ornegin, Sekil 2.35'de bu darbelere tep- 
kileri asagidaki birinci dereceden diferansiyel denklem ile tammh nedensel L TI sistem icin farkli 
11 degerleri icin gosterdik, 
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0 

0.5 

(e) 

. .. .. " • . · · I · ulad1g1m1z sisteme baghdir: (a) !::.= 0.025, 0.01 
~ekil 2.35 iy~tennce ku~~~ t::,.(2de1g37e)n:i~~:~i1~ ~:~~~~: ~~~ensel LTI sistemin tepkileri; (b) n(t) 'ye tepki- 
ve o 00025 ,~in &(t) gm~me · . . . -20, () 

· . ( ) • (t) 'ye tepkiler (e) Sistem i~in dOrtO tepk1s1 h(t) = e u t · 
ler; (c) &(t) • YA(t) 'ye tepktler; (d) YA I YA .'. •. ·• ··k 1::,. de"eri kullanmam1z 
Bu tepkileri $ekil 2.34'dekiler ile kar~1la~t1r~rak, ~-u -~~rumda sureden once daha ku~u 9 
gerektigini ve darbe ~eklinin onemli olmad191m goruruz. . 

h(t) = e2201u (t) 

0.1 
oorto x(t) = r,\(t) r,\(t~ 

(d) 

0.1 
oorto x(t) = 6£\(t) r,\(") 

(c) 

0.5 

0.2 

1 6=0.00025 

0.1 
oorto x(t) = r,\(t) 

(b) 

0.2 
0.2 

6=0.00025 
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1 6=0.00025 

0.1 
oorto x(t) = d,\(t) 

(a) 
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(2.149) 

ve bu t= 0 icin sunu iiretir: 

-g'(O) = [ g(r)u,(r)dr. 

[ g(r-t)u,(r)dr = g(-t) *u,(t) = dg(-t) -g'(-t) 
dt 

?1Idug~n~ ?ulukruz; boylece bi~m ciftl! sifir alana sahiptir. Aynca, g(-t) sinyalini u (t) 
1 e evnstmrse ~unu elde edenz: · . 1 

!~::d~f ::er i_~e ~:t~g~ gibi, bu .!ekil~i_k fonksiyonlanmn her biri islemsel tammmdan 1 en oze 1 en vardrr, Omegm, x(t) = I sabit sinyalini ele alirsak: 
dx(t) ' 

0 =-;;;- = x(t) *u,(t) = [ u,(r)x(t-r)dr 

= [ u,(r)dr 

. (2.148) Uk(t) = u,(t) * ... *u,(t). 
~ 

k defa 

~enel _olarak, uk(t), k > 0, <5(t) 'nin k. Turevidir ve bu nedenle girisin k. turevini al 
sistemin durtu t k · · d · B · . .. v an 
d ·~. . . ep_ 1~1 ir. u sistem k turev alicmm seri baglantisi olarak elde edilebil- 

1g1 1c;m, ~una sahibiz: · · 

(2.147) 

(2.146) 
d2x(t) d (dx(t)) --;;;i- = dt -;;;- = x(t) *u,(t) * u,(t) 

ve bu yuzden, 

(2.144) denkleminden sunu goriiruz: 

(2.145) 

~~-138) 'd~~leminin <5(t) 'nin islemsel tamrm olarak cahsmasi gibi, (2.144) denklemi- 
1 u1(t) nm islemsel tammi olarak alacagiz, Benzer sekilde u (t)'yi <5(t) , · iki · 

tiire · · · · · iki · .. . . , 2 , nm 1 mc1 
. vm1: ginsm 1 mer turevini alan bir L TI sistemin durtii tepkisi olarak tan 1 b ·1 · nz; yam, rm aya 1 1- 

d2 x(t) --;;;i- = x(t) *u2(t). 

(2.144) 
dx(t) 
-;;;- = x(t) * u,(t) 
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Bu sistemin birim durtii tepkisi, birim ciftli u1(t) olarak adlandmlan birim durtunun tii- 
revidir. LTI sistem icin evrisim gosteriminden, herhangi bir x(t) sinyali icin asagidaki 
ifadeye sahip oluruz: 

(2.143) y(t) = dx(t) 
dt 

Birim diirtu her biri evrisim altmdaki davramsi bakimmdan islemsel olarak tammh, 
tekillik fonksiyonlan olarak bilinen bir sinyal smifidrr. C1k1~1 girisin · turevi olan L TI 
sistemi · ele alahm; yani, 

2.5.3 Bi~im <;iftli ve Diger Tekillik Fonksiyonlar1 

(2.142) f (t)<5(t) = f (0)<5(t): 

(2.140) ve (2.141) denklemleri karsilastmlarak, iki sinyal f(t)<5(t) ve f(0)<5(t) 'nin 
herhangi bir g(t) sinyali ile carpildiklarmda ve -co'den +oo'ye entegralleri almdigmda 
aym sekilde davrandtklanm goruriiz. Sonuc olarak, sinyallerin islemsel tamm formlan 
kullanrlarak, Bolum l.4.2'de '[bkz, (1.76) denklemi] altematif olarak elde edilen bir 
ozellik olan su sonuca vannz: 

(2.141) [ g(r)f(0)<5(r)dr = g(0)/(0). 

Diger taraftan, f (0)<5(t) denklemini ele ahrsak, sunu goruruz: 

(2.140) [ g(r)f(r)<5(r)dr = g(0)/(0). 

x(t) = g(O) = [ g(r)<5(r)dr = [ x(t- r)<5(r)dr. 

Bu nedenle, (2.139) denklemi birim durtiinun esdeger bir islemsel tarurmdir. Yani, bi- 
rim durtii bir g(t) sinyali ile carprldigmda ve daha sonra -oo'den +oo'ye entegrali alm- 
digmda, g(O) degerini uretir, 

Prensip olarak L TI sistemler ve boylece evrisim ile ilgilenecegimiz icin, 
(2.138) denkleminde verilen <5(t) tarumi en sik soz edeceklerimizden biri olacaktir. 
Ancak, (2.139) denklemi birim durtunun diger ozelliklerini belirlemede faydahdir. 
Ornegin, .f(t)'nin baska bir sinyal oldugu f (t)<5(t) sinyalini ele alahm. Bu durumda, 
(2.139) denkleminden 

Bu nedenle, (2.138) denklemi ile verilen J(t) islemsel tamrru (2.139) denklemini gos- 
terir. Diger yandan, (2.139) denklemi (2.138) denklemini belirtir. Bunu gormek icin, t 
sabit zamanmda x(t) sinyali verilsin ve 

g(r) = x(t-r) 

tammlayahm. Bu durumda (2.139) denklemini kullanarak, kesin olarak (2.138) denk- 
lemi olan 
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· ~ekil 2.37 Birim art,~ fonksiyonu 

x(tt~i~ u _ _J(t), u-4(t),. · · ile evrisimi uygun bir sekilde x(t)'nin yuksek dereceli ente ral- 1:~~~ cr11~5)1°~f' (~· 157) denkl~mi?~eki ~entegrallerin asagidaki ifadeyi elde et;ek 
· en emmde yapildrgi gibi dogrudan (bkz. Problem 2. 73) hesaplanabilir: 

Uzz (t) 

(2.157) u -k(t) = u(t) * ... *u(t) = L U-(k-1J(r)dr. 
kdefa 

~~~f:;1:~ii~~itledpek, ·d1 a~a lyiikksek ·derleceli .~(~) entegrallerini, seri baglanmis entegral 
1 Lu I en o ara tamm ayabiliriz: 

. = L( [ x(a)da )dr. 

(2.156) = ( L x(a)da) *u(t) . 

x(t)* u_z(t) = x(t)*u(t)*u(t) 

Birim yok~§ fon~s.iyonu olara~ adlandmlan bu sinyal Sekil 2.37'de gosterilmi tir A _ 
nca, u_i(9 ~~ evnsim altmda bir islernset tarnrmm (2.153) ve (2 154) d kl §I : dy 
elde edebiliriz: · en em enn en 

(2.155) 

t < 0 icin u( t) 0 'a esit ve t > 0 icin 1 'e esit oldugu icin suna uyar: 
u_i(t) = tu(t). 

(2.154) 

ve aynca asagidaki u(t) tammma sahip oluruz: 

. .. x(t)*u(t)= Lx(r)dr. (2.153) 

~r~~z~;1:~1~~e~/t~!n~~tegr~I .ah.ci~m ~:i ?.aglan!1~mdan olusan bir sistemi tammlayabi- 
nm diirtii tepkisi, kendi:r:;~~ml O an urtu tepkisi u-i(t) ile gosterilir, bir entegral alici- 

u - 2(t) = u(t) * u(t) = L u(r)dr. 
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~ekil 2.36 $ekil 1.34'deki 
Jt>(t) dikdortgensel krsa 

darbenm, dc:5t>(t)I dt turevi. 

1 -~ 

1 
"I 

dot,(t) 
dt 

(2.152) u(t) = L b'(r)dr, 

Bu nedenle, 

y(t) = L x(r)dr. 

(2.151) x(t) * db't>(t) = x(t)- x(t -b,.) _ dx(t) 
dt b,. dt 

(2.151) denklemini (2.144) denklemi ile karsilastmrsak, db't>(t)/ dt 'nin ashnda b,. ~ 0 
iken bir birim ciftli gibi davrandignu goruruz. 
Farkh dereceli birim diirtiiniin tiirevleri olan tekillik fonksiyonlarma ek olarak, aynca 
birim diirtii fonksiyonunun ardisik entegrallerini ifade eden' sinyalleri tammlayabiliriz. 
Ornek 2.13 'de gordugumuz gibi, birim basamak bir entegral ahcmm diirtu tepkisidir: 

Sonuc olarak, x(t) * b'(t-to) = x(t-to) gercegini kullanarak [bkz (2.70) denklemi], 
b,. ~ 0 iken yakmsamamn gittikce dogru hale geldigi su ifadeyi buluruz: 

(2.150) db't>(t) = __!_[b'(t)-b'(t-b,.)]. 
dt b,. 

Benzer bir sekilde, ur(t) ve daha yiiksek dereceli tekillik fonksiyonlarmm ilgili ozellik- 
lerini elde edebiliriz ve bu ozelliklerin bircogu Problem 2.69'da ele ahnrmsnr. 
Birim diirtii ile oldugu gibi, bu tekillik fonksiyonlannm her biri bicimsel olmayan bir 
sekilde kisa darbelerle iliskilendirilebilir. Ornegin, birim ciftli bicimsel olarak birim 
diirtiiniin tiirevi oldugu icin, ciftliyi birim alanh kisa darbe tiirevinin ideallestirilmesi 
olarak diisunebiliriz. Ornegin, Sekil 1.34 'deki b't>(t) kisa darbesini dusiinelim, Bu dar- 
be b,. ~ 0 iken bir diirtii gibi davramr. Sonuc olarak, tiirevinin b,. ~ 0 iken bir ciftli 
gibi davranmasim bekleriz. Problem 2. 72' de dogrulandigi gibi, d b't>(t) I dt Sekil 
2.36'da gosterildigi gibidir: t = A'da -1/ b,. alanh bir birim diirtii ile izlenen t = O'da 
+ 1 I b,. alanh bir birim diirtiiden olusur; yani, 
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(b) Y2[n] = x[n +2]*h[n] 

2.1. x[n] = o[n] + 2b'[n-1]-b'[n-3] ve h[n] = 2o[n +I]+ 2b'[n-1] olsun. A$ag1daki 
evri$imlerin her birini hesaplaymtz ve c;iziniz. 
(a) Y1[n] = x[n]*h[n] 
(c) y3[n] = x[n]*h[n+2] . . ·1 i fonksi onlar ve dagium teorisi altematif isimleri 

6 Bi:ililm 1 'de aciklandigi gibi, tekillik fonks1yonlan 'ge;el:?t::e ~ld1g1m;z yakla~1m ashnda, Bi:ililm l.4'de dip not 
altmda matematik alamnda agirhkh olarak 9ah~_1Jm1~t1r. u ik u hi d . . 
3'de verilen referanslarda ahnan titiz yaklasim ,le yakm olara e~ ru u ur. . . 

CEVAPLI TEMEL PROBLEMLER 

Problemlerin ilk bolumu temel kategoriye aittir ve cevaplar kitabm arkasmda 
mevcuttur. Kalan uc bolum temel, sirasiyla ileri ve ilave kategorilerine aittir. 

ilave problemler metinde sunulanlann otesinde uygulamalar, kavramlar veya 
yontemleri anlatir. 

SOLUM 2 PROBLEMLER 

(2.162) 
w(t) * Ur(t) =Uk+ r(t) · 

. . . . . . (2 162) d nklemi seri bagh k tiirev ahci ve onu 
Eger k ve r'nin her 1~1s1 de pozitif i_s~,. .(k + ) etiirevi ~lan bir cikis iirettigini belirtir. 
· 1 n r tane daha turev ahcmm gmsm r · bi 
;e::r sekilde, eger k ve r negatif ise, seri bagh \k\ entegral alter ve o~u i~leyen ir 

diger \r\ entegral ahci vardir. Ayn ca, eger k negatif ve r pozitif is~, sen. ba~h \\k\ en[" 

tegral ahci, onu izleyen r tiirev ahci vardir ve tum sistem k + ~ ~ 0 ise sen ba~h .k + '. - ... )" 
+ > 0 ise seri bagh k + r turev ahciya esitur veya k ~ r - 0 ise bi . 

e?te~al ahciya, .k r d 1 t killik fonksiyonlanm evrisirn altmdaki davra~1$lan 
nm sisteme e$Itllfi Bu n: e~ e, ~· bir kolayhkla onlan kullanmam1za ve L TI sistern- 
bak1mmdan tam~ ayara , gorece ! d [amarmza olanak veren bir tammlama . 
leri icin onemleri bak1mmdan dogru an yl~~m. . tekillik fonksiyonlan icin bu bo-. 
elde ederiz. Bu kitapta temel konumuz o ugu w~n, 6 . 
liimde verilen islemsel tamm amac1m1z icin yeterli olacaktir. 

(2.161) 

u(t) * u1(t) = o(t) , 
veya, altematif notasyonumuzda, 

u _ 1(t) * u1(t) = uo(t). 

1 1 k (2 148) (2 157) ve (2.161) denklemlerinden herhangi k ve r tam- 
Daha gene o ara , · ' ... : .. 
sayisi icin soyle oldugunu goruruz: 

1 k > 0 icin u (t) k seri bagh turev ahcmm diirtii tepkisini, uo(t) birim sis- 
Bu notasyon a, k . . \ \ . 1 ahcmm dtirtii tepkisini goste- 

. diirtii tepkisini ve k < 0 rem uk(t) k sen entegra temm u u .. 
. A ca bir turev ahci bir entegral ahcmm ter sistemi oldugu icm, nr. yn , · 

Bu bolumde, L TI sistemler icin hem aynk zamanh da hem de siirekli zamanhda onem- 
li gosterimler gelistirilmistir. Aynk zamanhda sinyallerin, kaydmlmis birim diirtulerin 
agirhklandmlrms toplamlan olarak gosterimini elde ettik ve daha sonra bunu bir aynk 
zamanh L TI sistemin tepkisi icin evrisim toplarm gosterimini elde etmek icin kullan- 
dik. Siirekli zamanhda surekli zamanh sinyallerin, kaydmlrms birim durtiilerin 
agirhklandmlnus entegralleri olarak benzer bir gosterimini elde ettik ve bunu surekli 
zamanh L TI sistemler icin evrisim entegrali gosterimini elde etmek icin kullandik. Bu 
gosterimler.cok onemlidir; cunku, bir LTI sistemin rasgele bir girise sistemin bir birim 
diirttiye tepkisi bakmundan tepkisini hesaplamamiza olanak verirler. Aynca, Boliim 
2.3 'de evrisirn toplarm ve entegrali, L TI sistemlerin ozelliklerini analiz yollan ve ozel- 
likle L TI sistem ozelliklerini nedensellik ve kararhhk dahil olmak iizere, uygun birim 
durtii tepkisi ozellikleri ile iliskilendirme yollan saglar. Aynca, Bohlm 2.5 'de siirekli 
zamanh birim durtu ve diger ilgili tekillik fonksiyonlanmn evrisim altmdaki davrams- 
lan bakimmdan bir yorumu gelistirilmistir, Bu yorum ozellikle L TI sistemlerinin ana- 
lizinde onemlidir. 
Siirekli zamanh sistemlerin onemli bir snufi, sabit katsayih lineer diferansiyel denk- 
lemler ile tammh olanlardan olusur. Benzer sekilde, aynk zamanhda, sabit katsayih Ii- 
neer fark denklemleri esdeger miktarda onemli rol oynar. Boliirn 2.4' de diferansiyel 
ve fark denklemlerinin basit orneklerini inceledik ve bu tip denklemler ile tammh sis- 
temlerin bazi ozelliklerini tarustik. Ozellikle, statik baslangic kosulu ile birlikte sabit 
katsayih lineer diferansiyel ve.' fark denklemleri ile tammh sisterrtler nedensel ve 
L TI' dir. ilerleyen bolumlerde, bu gibi sistemleri analiz etme yetenegini biiyuk olcude 
kolaylastiran ek araclar gelistirilecektir, 

o(t) = uo(t) ' 
u(t) = u_1(t). 

. k bi · d .. rtiiniin ardisik entegralleri, evrisim 
Boylece, o(t) tiirevlennden farkdh ~lar\ 'd lg~: i~in . tammlanabHen fonksiyonlardir 
altmdaki davram$larmm yanm a er e 

~;~;!)z~::~e~~\ ve u(t) icin altematifbir notasyon kullanrnak faydaudu: yani, 

(2.159) 
(2.160) 

OZET . l-1 
u - k(t) = --u(t). 

(k-1)! 
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0 ~ t < 3 icin y(t) Ae-' oldugunu gosteriniz ve A degerini belirleyiniz. 

00 

y(t) = e-'u(t) * L 6(t-3k) olsun. 
k=-«J 

(a) y(t) = x(t)*h(t)'yi hesaplayuuz. 
(b) g(t) = (dx(t)/dt)*h(t)'yi hesaplayrruz, 
(c) g(t) ile y(t) nasil iliskilidir? 

2.11. x(t) = u(t- 3) - u(t- 5) ve h(t) = e-31u(t) olsun. 

(a) y(t) = x(t)*h(t)'yi belirleyiniz ve ciziniz, 
(b) Eger dy(t)/dt sadece uc sureksizlik iceriyorsa, a degeri nedir? 

ve h(t) = x(t/a) oldugunu varsayahm. 

2.10. 0 < a ::; I oldugu yerde, , 

( ) {
I, 0::; t ~ 1 

x t = 
0, baska yerde ' 

r<A 
A<r<B. 

B<r 
{

-2(1-r) 
e ' 

h(t-r) = 0, 
e2(1-r) 

' 

A ve B 'yi belirleyiniz; oyle ki, 

2.9. 

Asagidaki iki sinyalin evrisimini belirleyiniz ve ciziniz: 

{

t + 1, 0 s t ~ I 
x(t)= 2-t, l<t~2 

0, baska yerde 
h(t) = 6(t + 2) + 26(t + 1). 
h(t) = e2'u(-t + 4) + e-21u(t -5) olsun. 

2.8. 

(a) x[ n] = 6[ n -1] iken y[ n ]' i belirleyiniz. 
(b) x[n]=b[n-2] ikeny[n]'i belirleyiniz. 
(c) S, LTI'm1dir? 
( d) x[ n] = u[ n] iken y[ n] 'i belirleyiniz. 
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2.12. 

00 

y[ n] = Li x[ k ]g[ n - 2k] . 
k=-«J 

y[n] = x[n]*h[n] evrisimini hesaplaym1z ve ciziniz. 

Bir lineer s sistemi, g[n] = u[n]- u[n -4] oldugu yerde, giris x[n] ile 91k1~1y[n] 
arasmda su iliskiye sahiptir: 

2.7. 

x[n] = (} r u[-n-1] ve h[n] =u[n-1] ise, 

2.6. 

N~ 9 oldugu yerde 

{
l, O ~ n s 9 -{l, 0 ~ n ~ N 

x n - ve h[n]- [ l= O, baska yerde 0, baska yerde ~ . . . .. 
olsun. y[n] = x[n]*h[n] ile ve y[4] ~ 5, y~l4] ===: 0 verilen N degenm belirleyiniz, 

2.5. 

{
l, 3 ~ n ~ 8 

x[n] = , 
0, aksi halde 

{
l, 4~n~l5 

h[n] = . 
0, aksi halde 

oldugu yerde, y[n] = x[n]*h[n]'i hesaplaym1z ve ciziniz. 

2.4. 

ile verilen x[n] girisini ve h[n] birim durtii tepkisini ele alahm. y[n] = x[n]*h[n] 
91k1~m1 belirleyiniz ve ciziniz. 

x[n] =(ff' u[n-2], 

h[ n] = u[ n + 2] 
2.3. 

A~ag1daki sinyali ele alahm, 

h[n] =(~f {u[n + 3]-u[n-10]} 

A ve B 'yi n baknnmdan asagtdaki ifade dogru olacak sekilde ifade ediniz: 

{
(trk-t, A~k~B . 

h[n-k] = . 
0, baska yerde 
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A~ag1~aki ?alga bi9i~i 9i~tlerinin her biri icin, x(t) girisine h(t) diirti.i tepkisi ile 
~ T! ~1stemm y(t) tepkisini bulmak icin evrisim entegralini kullammz Sonuclan 
ylZlillZ. . 

(a) x(t) = e-a1u(t)} 
h(t) = e-/J1u(t) (bunu hem a =I= p iken hem de a= p iken yapiruz.) 

2.22. 

~ekil P2.21 

h[n] 

•••• 

1r 
r r r r r ... r r r r r r 

x[n] 

••• .1I II II. .... 
-1 0 1 2 3 4 5 n 

2.21. A~ag1daki sinyal 9iftlerininy[n] =x[n] * h[n] evrisimini hesaplayuuz: 

( ) x[n] = anu[n],} 
a · a=t=p 

h[n] = pnu[n], 

(b) x[n] = h[n] = du[n] 
(c) x[n]=(-fYu[n-4] 

h[n] = 4"u[2 - n] 
(d) x[n] ve h[n] Sekil P2.21 'deki gibidir. 

TEMEL PROBLEMLER 

S1: nedensel L TI, 
1 

tt{n] = 2tt{n 
-1] + x[n]; 

S2: nedensel L TI; 
y[n] = ay[n-1] + fitt{n]. 

x[n] vey[n]'i iliskilendiren fark denklemi: 

1 3 
y[ n J = -8 Y[ n - 2 J + 4 y[ n - I J + x[ n J 

(a) ave fi'yi belirleyiniz. 
(b) ~eri baglantih Si ve S2 'nin durtu tepkisini gosteriniz. 
Asagidaki entegralleri degerlendiriniz: 

(a) [ uo(t)cos(t)dt 

(b) 1 sin(27rt)b'(t + 3)dt 

(c) (u1(1-i-)cos(2m")di- 

2.20. 
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~ekil P2.19 

w[n] •I ... __ s_2 _:---...i•~ y[n] x[n] • .... I _s_1 _ __. 

1 
y[ n] = 4 y[ n - I] + x[ n] . 

Eger x[ n] = o[ n - 1] ise y[ n] 'i belirleyiniz. 
2.19. Sekil P2.19'da gosterildigi gibi iki seri bagh S1 ve S2 sistemini ele alahm: 

Sistem aynca statik baslangic kosulunu saglar. 
(a) Eger x(t) = e<-1 + 3j)tu(t) ise y(t) nedir? 
(b) 9le{x(t)} 'nin 9le{y(t)} ile (p2.17-1) denklemini saglayacagim not edelim. 
Eger x(t) = e-1cos(3t)u(t) ise L TI sistemin y(t) 91k1~m1 belirleyiniz. 

2.18. x[n] girisi ve y[n] 91k1~1 asagidaki fark denklemi ile iliskili olan bir LTI sistemi 
ele alahm: 

(P 2.17-1) 
d 
-y(t) + 4y(t) = x(t). 
dt 

2.17. x(t) girisi ve y(t) 91k1~1 asagidaki diferansiyel denklemle iliskili olan bir L TI sis- 
temi ele alahm: 

2.13. Asagidaki diirti.i tepkisi ile Si aynk zamanh sistemini ele alahm. 

h[n] = (i J u[n]. 

(a) Bir A tamsayisi bulunuz, oyle ki h[ n].:... Ah[ n -1] = '5[ n] olsun. 
(b) (a) kismmdaki sonucu kullanarak, Si 'inters sistemi olan bir S2 LTI siste- 

min g[ n] di.irti.i tepkisini belirleyiniz. 
2.14. Asagidaki di.irti.i tepkilerinin hangisi veya hangileri kararh LTI sistemine karsi- 

hk gelir? 
(a) h,(t) = e-<1-21i1u(t) (b) h2(t) = «' cos(2t)u(t) 

2.15. Asagidaki di.irti.i tepkilerinin hangisi veya hangileri kararh L TI sistemine karsi- 
hk gelir? 
(a) h1[n] = ncos(f n)u[n] (b) h2rnJ = 3nu[-n + 10] 

2.16. Asagidaki ifadelerin her birinin dogru veya yanhs oldugunu belirleyiniz: 
(a) Eger n < Ni icin x[n] = 0 ise ve n < N2 icin h[n] = 0 ise, bu durumda 

n<Ni+N2 icin x[n]*h[n] = O'dir. 
(b) Eger y[n] = x[n]*h[n] ise, bu durumday[n -1] = x[n - l]*h[n - l]'dir. 
(c) Eger y(t) = x(t)*h(t) ise bu durumda, y(-t) = x(-t)*h(-t)'dir. 
(d) Egert> Ti icin x(t) = 0 ise vet> T2 icin h(t) = 0 ise bu durumda, t >Ti+T2 

icin x(t)*h(t) = O'dir. 

Sinyaller ve Sistemler 140 



~ekil P2.24 

n -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

(b) 

(a) h1[n] durtii tepkisini bulunuz. 
(b) x[n] = bin] - bin - 1] girisine tum sistemin tepkisini bulunuz. 

1 

5 

x[n] --t•~I h,[n] I • I h2[n] ,i--~•...,I h2[n] , . • y[n] 

(a) 

10 11 
8 

Sekil P2.24(a)'da gosterilen uc nedensel LTI sistemin sen baglantisim diisune- 
lim. Diirtii tepkisi h2[n]: ... 

. h:z[n] = u[n] - u[n - 2]' \ - 
dir ve tum diirtu tepkisi Sekil P2.24(b)' de gosterildigi gibidir. 

\ 

2.24. 

~ekil P2.23 

x(t) 

... t t t i1f t t t t t t ... 
- · -2T -T O , T 2T 3T · t · 

(b) 

(a) 

-1 

h(t) 
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~ekil P2.22 

2.23. h(t), Sekil P2.23(a)'da gosterilen ucgensel darbe ve x(t) ise Sekil P2.23(b)'de 
gosterilen diirtii katan olsun. Yani; · · 

-l<Xl 

x(t) = L o(t - kT) . 
k=-oo 

A~agidaki T degerleri icin, y(t) = x(t)*h(t)'yi belirleyip, ciziniz: 
(a) T= 4 (b) T= 2 (c} T= 3/2 (d) T= 1 

h(t) 

_ 1 
3 

2 

4 
3 

h(t) 

(c) 

(b) 

(a) 

-3 -2 -1 

-1 

x(t) 

x(t) 

2 3 t 2 

2 

h(t) . 

Sin .nt nin bir periyodu 

x(t) 

(b) x(t) = u(t)- 2u(t- 2) + u(t- 5) 
h(t) = e21u(l - t) 

(c) x(t) ve h(t) Sekil P2.22(a)'daki gibidir. 
(d) x(t) ve h(t).Sekil P2.22(b)'deki gibidir. 
(e) x(t) ve h(t) Sekil P2.22(c)'deki gibidir. 
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I denklemini saglayany1,[n] turdes 96ziimiin toplammdan olu§tugunu farz edelim. 

(a) y,[n]=A(U 
ile verilen tiirdes 96ziimii dogrula 

(b) Belirli bir yp[ n] 96ziimii elde etm:ytdl~: .. ·1· • .. usune im; oyle ki, 

1 (l)n YP[n]-2 YP[n-l] = 3' u[n] 

(P2.32-1) 

1 
Y[ n J - 2 y[ n: r: 1] = x[ n J 

Fark denklemini ele alahrn ve 

x[n] = (.!.)n u[n J. 
· 3 · (P2.32-2) 

varsayahm. y[ n J 96ziimiiniin (P2.32-1) denklemine ozel cozurn yp[ n] ve . 

1 
y1,[ n] - - yh[ n -1] = O 

2 

2.32. 

~ekil P2.31 
-2 -1 0 1 2 3 : • • • • n 

2-31. Baslangicn, statik olan ve ~ daki f k 
nelim: asagi I ar denklemi ile tammh L TI sistemi dii§ii- 

y[ n] + 2y[n - 1] = x[n] + 2x[n -2] · 

~u sis~emin Sekil P2.31 'de osterilen · · · · · . . 
bir sekilde cozerek bulunuz. g ginse tepkisini fark denklem1m ozyineli 

x[nJ 

. • • • • •1dl l I2r1 

y[n] + 2y[n - 1] = x[n]. 

(e) h(t) = e-6111 

(t) h(t) = te-1u(t) 

(g) h(t) = (2e-1 - e<1-100)110o)u(t) 

2.30. A§ag1daki birinci dereceden fark denklemini ele al 1 a im, 

145 
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(a) h(t) = e-41u(t - 2) 

(b) h(t) = e-6'u(3- t) 

(c) h(t) = e-21u(t + 50) 

(d) h(t) = e2'u(-l- t) 

mz. 

(a) h[n] = (tYu[n] 

(b) h[n] = (O.Sf u[n + 2] 

(c) h[n] = (tYu[-n] 

(d) h[n]=(5Yu[3-n] 

(e) h[n] = (-tYu[n] + (l.OIYu[n-1] 
(t) h[n]=(-tYu[n]+(I.OlYu[l-n] 

(g) h[n] = (tr u[ n - l] 
2.29. Asagidakiler siirekli zamanh LTI sistemlerin diirti.i tepkileridir. Her bir sistemin 

nedensel ve/veya kararh olup olmadiguu belirleyiniz. Cevaplanmzi dogrulayi- 

mz. 

(a) Evrisimin dagitma ozelliginden yararlanmadan y[ n] 'i belirleyiniz. 
(b) Evrisimin dagitma ozelligini kullanarak y[ n] 'i belirleyiniz. 

2.26. x1[n] = (0.5fu[n], x2[n] = u[n + 3] ve X3[n] = b{n] - b{n - 1] ise 
y[ n] = x1 [ n] * x2[ n] * x3[ n] 'in degerlendirilmesini ele alahm. 
(a) x1[n] * x2[n] evrisimini hesaplaymiz. 
(b) y[n]'i hesaplamak icin (a) seceneginin cevabi ile x3[n]'i evristiriniz. 
(c) x2[n] * x3[n] evrisimini hesaplayimz, 
(d) y[n]'i hesaplamak icin (c) seceneginin cevabi ile x1[n]'i evristiriniz. 

2.27. Si.irekli zamanh sinyal v(t) altmdaki alam 

Av= [v(t)dt 
olarak tammlayahm. y(t) = x(t) * h(t) ise Ay = AxAh oldugunu gosteriniz, 

2.28. Asagidakiler aynk zamanh L TI sistemlerin di.irti.i tepkileridir. Her bir sistemin 
nedensel ve/veya kararh olup olmadigim belirleyiniz. Cevaplanmzi dogrulayi- 

h[n]=(-U u[n+3] 

oldugu yerde, y[n] = x[n]*h[n] sinyali olsun. 

ve 

x[n]=3nu[nl]+GJ u[n] 2.25. 
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oldugunu gosteriniz. boylece incelenen sistemin zamanla degismez 
oldugu sonucuna varabiliriz. (a) seceneginde elde edilen sonucla ilis- 
kili olarak, verilen sistemin L TI oldugu sonucunu elde ederiz. Bu sis- 
tem statik baslangic kosulunda sagladigmdan, aym zamanda neden- 
seldir. 

Statik baslangic varsayirm, giris sinyaline uygun olarak belirlenen bir zamanda 
uygulanan bir sifir degerli yardimci kosula karsihk gelir. Bu problemde, kulla- 
mlan yardimci kosul sifirdan farkh olsaydi veya her zaman sabit bir zamanda 
uygulansaydi (giristen bagrmsiz olarak), karsihk gelen sistemin L TI olamayaca- 
gr gosterilir. x(t) girisi ve y(t) 91k1§1 (P2.33-1) birinci dereceden diferansiyel 
denklemini saglayan bir sistemi ele alahm. 
(a) y(l) = 1 yardrmci kosulu veriliyor; karsi ornek bularak sistemin dogrusal 

olmadrgnu gosteriniz. 
(b) y(l) = 1 yardimci kosulu veriliyor; karsi ornek bularak sistemin zamanla 

degismez olmadigim gosteriniz, 
(c) y(l) = 1 yardunci kosulu veriliyor; sistemin artan dogrusal oldugunu goste- 

riniz. 
( d) y(l) = 0 yardimci kosulu veriliyor; sistemin dogrusal oldugunu ancak za- 

manla degismez olmadiguu gosteriniz. 
(e) y(O) + y(4) = 0 yardimci kosulu veriliyor; sistemin dogrusal oldugunu an- 

cak zamanla degismez olmadigmi gosteriniz, 
Yukandaki problemde, sabit bir zamanda (giris sinyaline bakmadan) yardimci 
kosul uygulanmasmm, karsihk gelen sistemin zamanla degismez olmamasma 
neden oldugunu gordiik. Bu. problemde, sabit yardimci kosullann bir sistemin 
nedenselligi iizerindeki etkilerini arastiracagiz. x(t) girisi ve y(t) <;1k1§1 (P2.33-1) 
birinci dereceden diferansiyel denklemini saglayan sistemi ele alahm. Diferan- 
siyel denklem ile birlesik yardimci kosulun y(O) = 0 oldugunu varsayahm. A§a- 
gidaki girislerin her biri icin sistem 91k1§1m belirleyiniz: 

· (a) her t icin, x1(t) = 0. 

{
o, t<-1 

(b) x2(t) = 
1, t > -1 

Eger x1 (t) girisi icin y1(t) cikis olsaydi ve x2(t) giris icin Y2(t) 91k1§ olsaydi, x1(t) 
ve x2(t) t <-l i<;in aym olsa bile, y1(t) ve y2(t)'nin t <-l i<;in aym olmad1gm1 
gozlemleyiniz. Bu gozlemi verilen sistemin nedensel olmad1g1 · sonucuna var- 
mak i<;in tart1§manm temeli olarak kullammz. 
x[ n] giri§i ve y[ n] 91k1§1 a§ag1daki ifade ile ili§kili bir aynk zamanh sistemi ele 
alahm: 

y[ n] = ( f) y[ n - 1] + x[ n] 

(a) Eger bu sistem statik ba§lang1y ko§ulunu saglarsa (yani, -n <np i<;in x[n] = 0 
~se, n <:. n0 i9ii;i y[ n] = 0), bu durumda dogrusal ve zamanla degi§mez oldu- 
gunu gostenmz. 

(b) Eger bu sis tern statik ba§lang1y ko§ulunu saglamaz, bunun yerine yard1mc1 
ko§ulu y[O] = 0 saglarsa, nedensel olmad1g1m gosteriniz. [ipucu: problem 
2.35'de kullamlana benzer bir yakla§1m kullammz.] 

2.34. 
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2.36. 

2.35. 

yi(t) = Yi(t -n 

,. . 0. . B(l)n formu oldugunu varsayarak ve bunu yukan- 
olsun. yp[n] 1 n ~ rem 3 . . d d .. 

d . k arak B degenm el e e imz. : 
daki fark denklemin e yenne oy , tatik LTI sistemin, (P2.32-2) i 

(c) (P2.32-l) ile ta?1mla~an. ve ta§~a?~WJ\a~ sahiptir. n<O icin x[n] = 0 ol-. 
denklemi ile bel~r~enm1§ smy~ e gmsi o a ( ) e (b) se9eneklerinden n ~ 0 . 
dugundan, n<O rein y~n]_ = 0 du. Aynca, a v 
icin y[ n] §U forma sahiptir: 

y[n] = A(!)n + B(~)n 
2 3 . . 1· 1 

. , .. . . b > o icin bir y[n] degeri be ire- 
Bilinmeyen sabit A Y1 ~ozmek ~9~n, /:~ :; langic ko§ulunu ve (P2.32-l) 
mek gerekir. y[0]'1 behr~e~e\;9m s a~ ct!gerden A sabitini belirleyiniz. 
ve (P2.32-2) denklemlenm ~~ a(;~1:2-2r denklemi ile venldiginde statik 
Bu hesaplamanm so. nucu gins · d nkl · rozlimi.i iiretir 

k 1 1t nda(P2 32 1) fark e emme Y • 
ba§langw O§U u a 1 - d ki biri . dereceden diferansiyel denklemi sagla- 

x(t) girisi ve y(t) 91k1§1 asagi a 1 mnci 
yan bir sistemi ele alahm: 

dy(t) + 2y(t) = x(t) (P2.33-l) 
dt 

t tik b slangic kosulunu saglar. . 
Sistem aynca s a 1 . a.,,31 ld - day (t) sistem 91k1§m1 belirleyimz. 
( ) (i) Giris x (t) = e u(t) o ugun 1 . 1 . · 
a ~. . . t . - ii ( ) ld - unda y (t) sistem 91k1§1m belir eyimz. 

(11) Giris xi(t) - e u t O ug :_ . . . ( )- e3'u(t) + pe2'u(t) ol- 
(iii) ave pnm gercek sayilar oldugu, gins X3 t - a ol- 

111 . dugunda y3(t) sistem 91k1§m1 belirleyiniz. y3(t) = ay1(t) + /3y2(t) 

dugunu gosteriniz. .. . 
(iv) x1(t) ve xi(t) rasgele sinyaller olsun; oyle ki, 

Xi(t) = 0, t < ti icin, 
x2(t) = 0, t < ti icin, 

. k (t) irisi icin Y2(t) sistem 91k1§1 ve x (t) giri§i icin Y1(t) sistem 91 1§1, X2 . g 1 d k 
x:(t) girisi icin y3(t) = axi(t) + /3x2(t) s1stem 91k1§1 o sun erse ' 

y3(t) = a yi(t) + /3 y2(t) 
oldugunu gosteriniz. Boylece gozden ge<;irilen sistemin dogrusal ol- 
dug- u sonucuna varabiliriz. . 1 . · 

21 ld - nda y (t) sistem 91k1§1m belir eyimz, 
(b) (i) Gi~§ X1(t) = Ke 2~~~ 

0( ung\d g-~nda y (t) sistem <;lkl§llll belirleyiniz. 
(ii) Giris x2(t) = Ke · u t- ~ u . . 1 

y2(t) = Yi(t -.1? oldug1:_nu ~~!~e:::z~le bir sinyal olsun. x1(t) girisi icin 
(iii) x1(t), ~ < tO icm x1(t) -(O) = (t _ ~ girisi icin y2(t) sistem 91k1§1 olsun 

yi(t) sistem 91k1§1 ve x2 t xi · 
dersek, 

2.33. 
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~ekil P2.43 

(a) 

(b) 
n 0 1 2 3 4 

x[n] 
w[n] 

h1[n] 1---...i h2[n] 1---.,.. y[n] 

3 
2 

h2[n] = u[n] +1 u[n-1) 

• 1 
2 

n 

1 
4 

esitligini (P2 43-1) denkl · : h iki . ~ .. . . emmin ,.er I I tarafmm da asagidaki ifade e e it 
0,ldugunu gostererek ispatlayimz: Y > 

[ [ x(,)h(a)g(t-r-a)drda. 

(b) Sekil P2 43( )'d ·· ·1 .. . ; . a a gosten en h1[n] ve h2[n] bmm ornek tepkileri ile iki 1 TI 
s1s~em1 ele alahm. Bu iki sistem Seki! P2.43(b)'da gosterildigi ibi , . 
baglanrmsnr. x[ n] = u[ n] olsun. 1g1 gi 1 sen 

i- 
f 

l h1[n] = ( · ~ f u[n) 

(P2.43-1) [x(t) * h(t)] * g(t) = x(t) * [h(t) * g(t)] 

Hem surekli zamanhdr h d k .. d b .. bi 1 .. :L~. e.m e ayn zamanhda evrisimin onernli ozelliklerin- 
giz. in lf esme ozelligidir. Bu problemde, bu ozelligi kontrol edip, gosterece- 

(a) 

2.43. 

(a) y(t) = x(t)*h(t) 1 • x. • . . . oldugu yerde y(O) = 0 oldugunu garanti eden d ~ · · b lirleyiniz, wo egenm e- 

(b) Onceki secenege cevabuuz tek midir? 
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2.41. x[n] = du[n] sinyalini ele alahm. 
(a} g[n] = x[n]- ax[n - 1] sinyalini ciziniz. 
(b) (a) seceneginin sonucunu evri$im ozellikleri ile iliskili olarak bir h[n] dizisi 

elde etmek icin kullammz; oyle ki, 

( 1 )" x[n]*h[n]= 2 {u[n+2]-uf_n-2]}. 

2.42. x(t) = u(t + 0.5) - u(t - 0.5) sinyalinin h(t) = eJwoi sinyali ile evri$tirildigini var- 

sayahm. 

2 -1 

~ekil P2.40 

Bu sistem icin h(t) diirtii tepkisi nedir? 
(b) x(t) girisi Sekil P2.40'daki gibi oldugunda sistem tepkisini belirleyiniz. 

x(t) 

1 I 

2.40. (a) Giris ve 91k1$I asagidaki ifade ile iliskili bir LTI sistemi ele alahm: 

y(t) = L e-<H)x(i- -2)d,. 

iLERi PROBLEMlER 

2.37. Giri$ ve 91k1$1 (P2.33-1) birinci dereceden diferansiyel denklemi ile iliskili bir 
sistemi ele alahm. Sistemin statik haslangic kosulunu sagladigtru varsayalnn 
[yani, t >to icin x(t)=O, bu durumda t >to icin y(t) = 0]. Bu sistemin nedensel ol- 
mad1g1m gosteriniz. [ipucu: sirasryla y1(t) ve y2(t) cikislan ile sonu9lanan 
x1(t)=O ve x2(t)=e\u(t) -u(t - 1)) iki sistem gtrisini dii$iiniiniiz. Daha sonra t < 0 I 

i9iny1(t) :iy2(t) oldugunu gosteriniz.] 
2.38. A$ag1daki fork denklemleri ile tanimh nedensel L TI sistemlerin blok $emalanm 

9iziniz: 
(a) y[ n] = t y[ n - 1] + J x[ n] 

(b) y[ n] = t y[ n -1] + x[ n - 1] 
2.39. A$ag1daki diferansiyel denklemler ile tammli nedensel LTI sistemlerin blok se- 

malanm ciziniz: 
(a) y(t) = -(f )dy(t)I dt + 4x(t) 
(b) dy(t)ldt+3y(t)=x(t) 
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(P2.45-2) x(t) = [ x'(r)u(t- r)di- 
oldugunu gosteriniz. 

Aynca; (P2.45-1) y(t) = [ x'(r)s(t-i-)dr 
! 

. 1 

(ii) y(t) = ( .L,x(i-)di-) * h'(t) = L[x'(i-) * h(i-)]dr = x'(t) * ( L h(~)dr) 

[ipucu: bunlar (a) seceneginin (iii) kismmda oldugu gibi blok semalan 
kullarularak ve ui(t) * u - 1(t) = b'(t) gercegi kullamlarak kolayca yapi- 
hr.] 

(c) Bir L TI sistem y(t) = sin wot tepkisine ve x(t) = e-51u(t) girisine sahiptir. 
(a) secenegindek] cevabi bu sistemin durnl tepkisini belirlemek icin yardim 
olarak kullammz. · 

(d) s(t~.bi_r silre~li. ~amanh LTI .si.st~mi~ birim basamak tepkisi olsun. (b) sece- 
negmi x(t) gmsine y(t) tepkisinin soyle oldugunu tespit etmek icin kullam- 
mz: 

~ekil P2.45 

(ii) Evrisim entegralinin turevini alarak. 
(iii) Sekil P2.45'deki sistemi inceleyerek. 

x(t) --olll)l...11 u1(t) I • I h(t)' f-,--- y'(t) 

(b) Asagrdaki baginnlann gecerliligini gosteriniz: 
(i) y'(t) = x(t) * h'(t) 

2.45. (a) Bir L TI sistemin x(t) 'ye tepkisi 91k1~ y(t) ise, sistemin 

x'(t) = dx(t) 
dt 

ifadesine tepkisinin y'(t). oldugunu gosteriniz. Bu problemi uc farkh yolla 
yapnuz: 
(i) Dogrudan dogrusalhk, zamanla degismezlik ve 

, . x(t)- x(t - h) ~. x (t) = hm gerceginden, 
h~O h 

6 t ~ekil P2.44 -2 -1 

h(t) 
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(b) Bir aynk zamanh L TI sistemi x[ n] girisi, h[ n] durtii tepkisi ve y[ n] cikisma 
sahiptir. Eger h[n] No::; n::; Ni arahgmm dismdaki her yerde h[n] sifir ola- 
rak ve x[n] N2::; n s: N3 arahgmm dismdaki her yerde sifir olarak bilini- 
yorsa, bu durumda y[ n] 91k1~1 N 4::; n ::; N s arahgi haric, her yerde sifir ol- 
maya mecbur birakihr, 
(i) N4 ve Ns'i N0, N1, N2 ve N3 bakimmdan belirleyiniz. 
(ii) Eger No::; n::; Ni arahgi u, uzunlugunda, N2::; n s. N3 u; 

N4::; n::; Ns My uzunlugunda ise M/i M; ve M, bakimmdan ifade 
ediniz. 

(c) Eger tiin a z 10 icin giris x[n] = 0 ise, tum n ~ 15 icin 91k1~ y[n] = 0 
ozelligi ile aynk zamanh bir L TI sistemi ele alahm. Bunun dogru ola- 
bilmesi icin h [ n] sistem diirtti tepkisinin hangi kosulu saglamasi gere- 
kir? 

(d) Sekil P2.44'deki dtirtii tepkili bir LTI sistemi ele alahm. y(0)'1 belir- 
lemek icin hangi arahkta x(t)'yi bilmemiz gerekir? 

h(t) = 0, ltl > T2 
Bu durumda, kimi pozitif T 3 sayisi icin, 

x(t) * h(t) = 0, !ti> T3 
T3 'u T2 ve T1 bakimmdan ifade ediniz. 

ise, ve 
x(t) = 0, ltl > Ti 

2.44. (a) Eger 

x[ n] = 5[ n] - ab'[ n - 1] 
oldugu, Sekil P2.43(b) 'de oldugu gibi iki L TI sistemin seri baglantisnu ele 
alahm. y[n] 91k1~1m belirleyiniz. (ipucu: evrisimin birlesme ve degisme 
ozelliklerinin kullanurn c;:oziimil cok kolaylastirmahdir.) - 

olan ve girisin 
lal<l 

(c) h1[n] = sin8n 
ve 

(i) ilk once w[n] = x[n] * h1[n]'i ve daha sonra y[n] = w[n] * h2[n]'i he- 
saplayarak; yani y[n] = [x[n] * h1[n]] * h2[n], y[n]'i hesaplayimz, 

(ii)y[n]'i ilk once h1[n] ve h2[n]'i g[n] = h1[n]* h2[n]'i elde etmek icin 
evristirerek ve sonra x[n] ile g[n]'i y[n] = x[n]*[h1[n]* h2[n]]'i elde 
etmek icin evristirerek bulunuz. 
Aynk zamanh evrisimin birlesme ozelligini gostererek, (i) ve (ii)'ye 
cevaplar aym olmahdir. 
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oldugunu varsayalun. Bu giris sinyali smirh bir girisi mi ifade eder? Eger 
oyle ise, her n icin /x[ n ]/::;Bolan en kucuk B sayisi nedir? 

h[-n]=O ise 

h[-n] "::/: 0 ise {
o, 

x[n] = h[-n] 

/h[-nJI' 

k=-oo 
(a) Bu sisteme girisin 

ise, bu durumda h[ n] durtu tepkili sistemin kararh oldugunu gostermistik, Bu 
tum toplanabilirligin kararhhk durumu icin yeterli oldugu anlamma gelir. Bu 
problemde, bunun aynca gerekli bir kosul oldugunu gosterecegiz, Tamamen 
toplanabilir olmayan, h[n] dtirtii tepkili bir LTI sistemi ele alahrn; yani, - I /h[kJ/ =oo 

- I /h[kJ/ <oo 
k=-oo 

2.49. Boliirnde, eger h[n] tamamen toplanabilir ise; yani 

(h) Bir aynk zamanh L TI sistem sadece ve sadece basamak tepkisi s[ n] n <O 
icin srfirdan farkh ise nedenseldir. 

[/s(t)/dt < co 

LTI sistemlerle ilgili asagrdaki ifadelerin dogru olup olmadtgmi belirleyiniz. 
Cevaptanmzi dogrulaym1z. 
(a) Eger h(t) bir LTI sistemin diirtii tepkisi ve h(t) periyodik ve stfirdan farkli 

ise, sistem kararsizdir. 
.(b) Bir nedensel L TI sistemin tersi her zaman nedenseldir. 
(c) Eger K'nm verilen bir sayi oldugu bir yerde her n icin /h[n]/ :s; Kise, bu du- 

rumda h[n]'e diirtii tepkisi olarak sahip olan LTI sistem kararhdir. 
(d) Eger bir aynk zamanlr sistem bir sinirh siireli h[n] durtu tepkisine sahipse, 

sistem kararhdir. 
( e) Eger bir L TI sistem nedensel ise, kararhdir. 
(f) Nedensel olmayan bir LTI sistemin nedensel bir sistemle seri baglantisi ke- 

sinlikle nedensel degildir. 
(g) Bir siirekli sistem sadece ve sadece eger basamak tepkisi s(t) tamamen 

integrallenebilir ise kararhdir; yani sadece ve sadece: 

2.48. 
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t ~ekil P2.47 2 0 

Giris x(t) Durtti tepkisi h(t) 
(a) x(t) = 2x0(t) h(t) = ho(t) 
(b) x(t) = x0(t) - x0(t-2) h(t) = ho(t) 
(c) x(t) = x0(t-2) h(t) = ho(t+ 1) 
( d) x(t) = x0(-t) h(t) = ho(t) 
( e) x(t) = x0(-t) h( t) = h~(-t) 
(t)x(t)=x'0(t) h(t)=ho(t). . . . .. . . . .. . 
[burada x' o(t) ve h' o(t), sirasiyla x0(t) ve h0(t)'nm birinci tiirevlerini gostenr.] 

ise, S'nin h(t) diirtu tepkisini belirleyiniz. ~. ~ . . . 
Bir ho(t) durtii tepkisi ile belirli bir zamanla degismez dogrusal s1ste~1 ve:,1hyo~. 
Seki! P2.47'de cizildigi gibi, giris x0(t) oldugunda, 91k1~m Yo(t) ol.du~~ so~lem~ 
yor. Daha sonra zamanla degi~m~z d~~rusal sistemlere asagidaki gins kinnesi 
ve ona tekabul eden diirtii tepkilen venhyor: 

ve 

(e) Bir LTI sistemin x(t) = e1u(t) girisine tepkisini belirlemek icin 

s(t) = (e-31 - 2e-21 + I)u(t) 

basamak teokisi ile (P2.45-1) denklernini kullammz. . . , 
(f) s[ n] bir ayr'ik zamanh L !I. sistemin birim basan:iak t~p/1s1 olsun. (P2.45- I) 

ve (P2.45-2) denklemlenn~~' aynk za~anh .e~len nedir' o-P 
Bir S LTI sistemini ve x(t) = 2e u(t- 1) sinyalini ele alahm. Eger 

x(t) ~ y(t) 
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Bu durumlann her birinde, giris x(~). oldugu~da. v~ sisten~ h(t) dtirtii tep~dsi:~ 
sahip oldugunda, y(t) cikismi belidemek rem yeterh ?1l~1~e ~a?1p olup ol~ad1g1m11 _ , 

belirleyiniz. Eger y(t)'yi belirlemek mumkunse, tam bir cizumru sayisal degerler acik 
ca grafikte belirtilmis sekilde saglaymiz, 



i dk(Ate•') - st dp(s) st 

k=o dl -Ap(s)te + A-;;-e oldugunu gosteriniz. 

p(s) = aN(s - s1Y" (s - s2)°"2 ... (s = S» )er, 

Burada 8i (P2.53-2) denkleminin a rt .. .. I · 
yani, her kokun cozum olarak kac { 9~~.md:.r~ .~e o; onlarm 9oklukland1r; 

. 'J' ez gorun ugu sayidir. Sunu not edelim: 
Oj + 0:2+ ... + CJi:=N. 

Genel olarak, eger o; > 1 ise, bu durumda (P2 53- . . .. .. .. 
sadece Ae" d v'Id' . . . 1) denklemmm 9ozumu 

v .~g1 Ir, aynca At; e'"; j stfira esit veya daha bu iik bi 
sayi oldugu surece ve a; -l 'd kii iik . yu Ir tam- 
zu .. mdu B ' en cu veya ona esit oldugu siirece bir co ur. unu anlatmak · · v · 'J' - 
1) de kl . . .. .. .. rein, eger O'j=2 ise, bu durumda Ate" 'nin (P2 53- 

n emimn cozumu oldugunu gosteri · r· v • 

karmasik bir sayi ise, bu durumda . mz. rpucu: eger s bir rasgele 

N 

p(s) = _Ia1<s* = o 
k=O (P2.53-2) 

denkleminin coziimu ise, bu durumda Ae'" , · , . 
sik sabit oldugu (P2.53 -I) denkl . . .. .. 0~?· A 0:n ra~~~le bir karma- 
(P2.53-2) denklem1'ndek1' ( ) l~mmm cozumu oldugunu gosteriniz. 

P s po momu s k "kl · b carpanlanna aynlabilir: 1•· ··,Sr O en akimmdan soyle 
(b) 

Eger s0 
(P2.53-1) 

N d N+I 

~(k+ l)ak = da ~ak oldugunu not edelim.) 

2.53. (a) A§ag1daki turdes denklemi dii§iinelim: 

(ipucu: 

s[n] =[ 1 
(a -1)2 

. . h[n] = (n + l)anu[n]. 
Bu sistemin basamak tepkisinin a§ag1daki gibi oldugunu gosteriniz: 

2.52. !~I~: oldugu, a§ag1daki diirtii omek tepkili bir aynk zamanh L TI sistemi ele 
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(a) (b) ~ekil P2.51 

(b) Sekil P2.51 'deki baglantih sistemlerin her birinde B'yi girisi w[n] ve 91k1§1 
z[ n] arasmda asagidaki iliski olan sistemle degistirdigimizi varsayahm: 

z[n] = w[n] + 2 

Bu durumda (a) secenegindeki hesaplamalan tekrar ediniz. 

y[n] y[n] x[n] Sistem ..._ ~ Sistem 
B A 

Sistem 1-----11~ Sistem 
A B 

2.51. Boliimde, seri bagh iki L TI sistemin tiim giris 91k1§ iliskisinin, seri baglandiklan 
siraya bagh olmadigmi gordiik. Degisme ozelligi olarak bilinen bu gercek, her 
iki sisteminde dogrusalhk ve zamanla degismezligine baghdrr. Bu problemde, 
bu konu gosterilecektir. 
(a) A'nm birim diirtu tepkisi h[n]=(ll2Yu[n] ile bir LTI sistem oldugu, iki 

aynk zamanh sistem A ve B'yi ele alahm. Diger taraftan, B sistemi dogru- 
sal ancak zamanla degismezdir, Ozellikle, B sistemine giris w[n] ise, 91k1§1: 

z[n] = nw[n] 

Srrasiyla Sekil P2.51(a) ve P2.51(b)'deki seri kombinasyonlarm diirtii tep- 
kilerini hesaplayarak bu iki sistem icin degisme ozelliginin gecerli olmadi- 
gun gosteriniz. 

~ekil P2.50 

(a) ave b'nin sabit oldugu, ay1(t) + by2(t) girisine B sisteminin tepkisi nedir? 
(b) B sisteminin y1(t - r) girisine tepkisi nedir? 

----•._ x(t) y(t) • I Sis~em 

2.50. Sekil P2.50'de gosterilen iki sistemin seri baglannsiru ele alahm. Birinci siste- 
min, A, LTI oldugu biliniyor. Ikinci sistemin, B, A sisteminin tersi oldugu bili- 
niyor. y1(t) A sisteminin x1(t)'ye tepkisini ve yi(t) A sisteminin x2(t)'ye tepkisini 
gostersin. 

(b) Bu belirli giris secimi icin n=O'da 91k1§1 hesaplayimz. Sonuc, tiim toplana. 
bilirligin kararhhk icin gerekli bir kosul oldugu savim ispatlar rm? 

( c) Benzer sekilde, bir siirekli zamanh L TI sistemin, eger sadece ve sadece , 
diirtii tepkisi tamamen integrallenebilir ise kararh oldugunu gosteriniz. I 
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7 Burada, faktoriyel gosterimini kullaruyoruz; yani k!=k(k-l)(k-2) ... (2)(1) ve O! 1 olarak tammlamr. 

(P2.55-3) 
+oo 

y[n] = L h[n-m]x[m] 

I 
y[n]---· y[n-1] = x[n] + 2x[n-I] (P2.55-2) 

2 
Bu sistem Sekil P2.55( a)' da baslangicta statik olan iki L TI sistemin seri 
baglantist olarak gosterilmistir. L TI sistemlerin ozelliklerinden dolayi seri 
bagh sistemlerin sirasiru aym sistemin tamammm alternatif bir ifadesini el- 
de etmek icin Sekil P2.55(b)'de gosterildigi gibi ters cevirebiliriz, Bu ger- 
cekten, (a) seceneginin sonucunu (P2.55-2) dertklemi ile tarumh sistemin 
diirtu tepkisini belirlemek icin kullammz. · 

(c) Diirtii tepkisini gosteren h[n] ile, (a) seceneginin sistemini tekrar ele alalim. 
(P2.55-3) denkleminin (P2.55-l) denklemini sagladigim dogrulayarak, ras- 
gele bir x[n] girisine y[n] tepkisinin aslmda $U evrisim toplarm ile verildi- 
gini gosteriniz: 

A n! n·-r ----z 
r!(n - r)! 

ifadesinin (P2.54-l) denkleminin r = 0, 1, ... a,--1 icin coziimii oldugu gos- 
terilebilir. 7 

(c) Asagidaki yardnnci kosullar ile tiirdes fark denklemlerini coziiniiz: 

(i) y[n]+iy[n-l]+iy[n-2]=0; y[O]=l, y[-1]=-6 

(ii) y[n]-2y[n -1] + y[n-2] = O; y[O] = 1, y[l] = 0 
1 

(iii) y[n]-2y[n-1] + 8 y[n -2] == O; y[O] = 1, y[lO] = 21 

(iv) y[n]-1-y[n-l]+±y[n-2]=0; y[O]=O, y[-l]=-1 
2.55. Boliimde, sabit katsayih lineer fark denklemlerinin coziimii icin bir yontem an- 

latilrrusttr ve bunu yapmak icin bir baskasi Problem 2.30'da gosterilmistir. Eger 
statik baslangic varsayirm yapihrsa ve boylece fark denklemi ile tarumh sistem 
L TI ve nedensel ise, bu durumda prensip olarak h[nJ birim diirtu tepkisini bu 
yontemlerden herhangi birini kullanarak belirleyebilmz. Bolum 5'de h[n]'i daha 
sade bir sekilde belirlemeye imkan veren baska bir yontem anlatilacaktir. Bu 
problemde bile h[ n I'm temel olarak uygun baslangic kosullan ile tiirdes denk- 
lem coziilerek belirlenebilecegini gosteren baska bir yaklasim anlanlmaktadir. 
(a) Baslangicta statik olan ve $U denklem ile tammh sistemi ele alahm: 

1 
y[nl-2 y[n -1] = x[n] (P2.55-1) 

x[n] = o[n] varsayilirsa; y[O] nedir? n ~ 1 icin hangi h[n] denklemi saglar 
ve hangi yardirnci kosulla saglar? Bu denklemi h[ n] icin kapah formlu bir 
ifade elde etmek icin coziiniiz. 

(b) Baslangicta statik olan ve asagidaki fark denklemi ile tannnh L TI sistemi 
ele alalim: 
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N 
LCUZ-k = 0 

11 
. . .. .. k=Ou·· ise bu durumda A 'nm rasgele bir sabit oldugu Az~ 

denk emmm c;ozum . .' .. .. .. ' ~ .. · · 
(P2.54-l) denklemimn bir cozumu oldu~~nkut~~tl~ri~z~ sahip polinomlarl~ 
$u an icin z'nin sadeceldn~gat_1f_ olm(/i 54-2) denkleminin her iki tarafi z 
r,ah$mak daha uygun o ugu wm, . · . 
ile 9arp1larak elde edilmi$ denklemi ele alahm: . 

) 
~ u-) -0 (P2.54-3) p(z = L.akZ -· 

. ~ 7 k=0(7)'nin farkh kokleri oldugu su sekilde c;arpanlan- p(z) polm(?t?U "-l, ... , .. r P - 
na aynlabilir: crl 01· 

p(z) = a0(z - z1) ... (z -c.) · 
Eger y[ n] = nz11-1 ise, bu dummda 

~ aky[n-k]= dp(z) z"-N +(n-N)p(z)z11-N-1 
L. · dz 
k=O d 4 B' . s .. . . ~ · ~ -=2 ise bu durum a , ve nm ra - 

oldugunu gostenmz. Bu J;e:c;e~, ~ger jn2,, .. 1 '~in her ikisinin de (P2.54-1) 
gele karmasik ~a¥,tlalr ol ulgu ~ Z; v~~steru{ek icin kullammz. Daha genel 
denklemmm cozum en o dugunu . 
olarak, aym yontem eger o.> 1 ise, u dummda 

(b) 

(P2.54-2) 
Eger zo 

(P2.54-1) 
2.54. (a) 

1 ·· ·· ···· A 'nin rasgele karmasik 
Boylece, (P2..:53-ltdenk_lemi!}in e!l_gene c;ozumu, iJ 
sabitler oldugu a$ag1dak1 $ek1ldedir. 

r a;-1 
LLAutjesu 
i=l j=O • •• •• •• 

(c) A$ag1daki vardtmci kosullar ile tiirdes diferansiyel denklemlen c;ozunuz: 

(i) d2 y(t) + 3 dy(t) + 2y(t) = 0, y(O) = 0, y'(O) = 2 
dt' . dt 

( 
.. ) d2 y(t) + 3 dy(t) + 2y(t) = 0, y(O) = 1, y'(O) = -1 
ll di' dt 

(iii) d2 y(t) + 3 dy(t) + 2y(t) = 0, y(O) = 0, y'(O) = 0 
dt2 dt 

(iv) d2 y(t) + 2 dy(t) + y(t) = 0, y(O) = 1, y'(O) = 1 
dt' dt 

v) d3 y(t) + dy(t) _ dy(t) _ y(t) = o, y(O) = 1, y'(O) = 1, y"(O) = --2 
( . dt3 dt dt 

(vi) d2 y(t) + 2 dy(t) + 5 y(t) = 0, y(O) = 1, y'(O) = 1 
dt2 dt 

A$ag1daki turdes fark denklemini ele alalim: 
N L akY[ n - k] = 0 

k=O 
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old~~n~ anlatan statik ba§lang1c; ko ulunu k b . 
.Ieminin iki tarafm t=O- 'dan t=O+, §. a ul edelim. (P2.56-3) denk- 
denklemini ve (a)'da kullan1la~ b ya birb~ez -~~t~~ralini alahm ve (2.56-4) 

enzer Ir goru§u, sonuc denkle . . d N-2 mmm 
y(o+) = 2co+) = ... = 0co+) = o 

dt dtN-2 (P2.56-5a) 

(P2.56-4) 

_ dy _ dN-1 
y(o ) =-co ) = ··· = ---1'..co-) == o dt dtN-1 

dy(t) 
dt+2y(t)=O 

tiirdes diferansiyel denkleminin ozii .. d .. . . 
tern icin h(t) diirtii t ki ·' · Id c; m~ . ur. Bu diferansiyej denklemi sis- 

ep isiru e e etmek rem c;oziiniiz. - 

. y(t) = [ h(t-r)x(r)dr 
ifadesinin (P2.56-I) denklemini her x(t) . . . . . ~ 
sonucu kontrol ediniz. gmsi rem saglad1gm1 gostererek 

(b) Yukar1daki tart1§may1 genellemek i i b I . 
ile a§ag1daki diferansiyel denkl / n, as an?t<;ta statik olan ve x(t)=~t) 

. em I e tammli bir L TI sistemi ele alahm: 
~ dky(t) 
-f:tiak-;;r- = x(t) (P2.56-3) 

t < 0 icin x(t)=O oldugundan, 

baslangic kosulu ile 

y(O+)- y(O-) + 2 { y(r)dr = { o(r)dr =I (P2.56-2) 

Si~~e~ ,ba§lang1c;ta statik oldugundan ve t < 0 icin x(t) = 0 oldu ~ . 
Y( ) 0 dir, (P2.56-2) denklemini saal k . . + gundan, 
ce, t > 0 icin x(t) = o oldug~u d . g ai:ia. _ic;m __ y(O )=I olmahd1r. Boyle- 

. +n an, s1stem1m1zm durtii tepkisi 
y(O )=1 

(a) Ba§lang1c;ta statik o Ian ve asa ~ id ki di f . 
sistemi ele alalirn: g a 1 1 eransiye] denklem ile tammh L TI 

dy(t) 
dt+2y(t)=x(t). (P2.56-I) 

x(t) = o(t) oldugunu varsayahm. Birim durtu u 
sonra y(t) degerini belirlemek i i ygu_la~masmdan hemen 
entegralini almayi dii iinelim (<; n, -~P2::56.:I) denklem1m r=O" 'dan t=O+'ya 
ce"den "hemen sonra}ya) B yan~: d~rtti uygulanmasmdan "hemen on- . u §unu uretir: 
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Bu problemde, Problem 2.55'de gelistirilen teknigin siirekli zamanli esi olan bir 
yontemi ele alahm. Yine, baslangicta statik olan ve sabit katsayih dogrusal dife- 
ransiyel denklem ile tammh bir L TI sistem icin t > 0 icin diirtii tepkisini belir- 
leme probleminin, uygun baslangic kosullu tiirdes denklemini cozme problemi- 
ne indirgendigini goruruz. 

2.56. 

(t) 

(e) 

(b) 
Baslangicta statik olan ve asagidaki fark denklemi ile tammh L TI sistemi ele 
alahm: 

N 

I,my[n-k] = x[n] (P2.55-4) 
k=O 

ao * 0 varsayihrsa, x[n] = 6[n] ise y[O] nedir? Bu sonucu kullanarak sistemin 
durtii tepkisinin saglamasi gereken baslangic kosullanru ve tiirdes denklemi be- 
lirleyiniz. 

Daha sonra asagidaki fark denklemi ile tammh nedensel L TI sistemini ele 
alahm: 

N M 
I,aky[n -k] = L,bk.X[n -k] (P2.55-5) 
k=O k=O 

Bu sistemin durtii tepkisini (P2.55-4) denklemi ile tammh L TI sistem icin olan 
baknmndan ifade ediniz. 
(2.55-5) denklemi ile tammh L TI sistemin diirtii tepkisini belirlemenin altematif 
bir yontemi vardir. Ozellikle, statik baslangic kosulu veriliyor; yani bu durum- 
da, y[-N] = y[-N+ 1] = ... } y(-1] = 0, (P2.55-5) denklemini x[ n] = 6[ n] oldugun- 
da y[O], ... ,y[M]'i elc;le etmek icin ozyineli olarak cozunuz, n 2:: M icin h[n] 
hangi denklemi saglar? Bu denklem icin uygun baslangic kosullan nelerdir? 
(d) ve (e) kismmda ozetlenen yontemlerden birini kullanarak, asagidaki denk- 
lemlerle belirlenen nedensel L TI sistemlerin diirtii tepkilerini bulunuz. 
(i) y[n] - y[n -2] = x[n] 
(ii) y[n] - y[n - 2] = x[n] + 2x[n - 1] 
(iii) y[n] -y[n - 2] = 2x[n] - 3x[n - 4] 
(iv) y[ n] - (\/3 I 2) y[ n -1] + i y[ n - 2] = x[ n] 

(d) 

~ekil P2.55 

x[n]--+,- w[n] -iw[n-1] = x[n] I y[n] = w[n] + 2w[n-1] ~ y[n] 
w[n] 

(a) 

x[n]--+-- y[n] 
z[n] 

y[n] -h[n-1] = z[n] z[n] = x[n] + 2x[n-1] ~ 
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(b) 
(c) 
(d) 

l (e) 

(t) 

2y[n] ·-y[n - 1] + y[n - 3] = x[n] - 5x[n - 4]. 

(a) S'nin, asagidaki giris cikis iliskisi ile iki nedensel LTI sistem S1 ve S/nin 
seri baglantisi olarak dusunulebilecegini dogrulayimz: 
S1: 2y1[n] = x1[n] - 5x1[n -4] 

1 I 
Si: Y2[n] = -y2[n - 1] --y2[n - 3] + x2[n]. 2 2 
S1 'in blok semasi gosterimini ciziniz. 
S/nin blok semasi gosterimini ciziniz. 
S'in blok semasi gosterimini S2 blok semasi ile takip edilen S, blok semasi 
gosteriminin seri baglannsi olarak ciziniz. 
S'in blok semasi gosterimini Si blok semasi ile takip edilen S2 blok semasi 
gosteriminin seri baglantisi olarak ciziniz. 
( e) seceneginde elde edilen S blok semasi gosterimindeki dort birim ge- 
cikme elemam, iic birim gecikme elemanma diisiirtilebilir. (d) ve (e) sece- 
neklerinde elde edilen blok semalar dogrudan form I S gerceklestirmesi 
olarak adlandmhrken, sonuc blok ~emas1 dogrudan form II S gerceklestir- 
mesi olarak adlandmlir. 

2.58. x[ n] girisi ve y[n] c;1k1~1 asagidaki fark denklemi ile iliskili S nedensel L TI sis- 
temini ele alalim: 

(a) S 'nin asagidaki giris- crkis iliskisi ile birlikte, iki nedensel L TI. sistemin,S i 
ve S2, seri baglantisi olarak dusiinebilecegini dogrulaymiz: 
S1: y1[n]=box1[n]+b1X1[n-l] 
S2: y2[n] = -ay2[n -1] + x2[n] 

(b) S1 'in blok semasi gosterimini ciziniz, 
(c) S/in blok semasi gosterimini ciziniz. 
(d) S'in blok semasi gosterimini S2 blok semasi ile takip edilen S, blok semasi 

gosterirninin seri baglantisi olarak ciziniz. 
(e) S'in blok semasi gosterimini S1 blok semasi ile takip edilen S2 blok semasi 

gosteriminin seri baglannsi olarak ciziniz. 
(f) (e) seceneginde elde edilen S blok semasi gosterimindeki iki birim gecikme 

elemam, bir birim gecikme elemamna dusurulebilir. ( d) ve ( e) secenekle- 
rinde elde edilen blok semalar dogrudan form I S gerceklestirmesi olarak 
adlandmhrken, sonuc blok semasi dogrudan form II S gerceklestirmesi ola- 
rak adlandmhr. 

2.57. x[n] girisi ve y [ n] 91k1~1 asagidaki fark denklemi ile iliskili S nedensel L TI sis- 
temini ele alahm: 

y[n] = -ay[n-1] + box[n] + bix[n-1] 
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formlu bir terim icerir, . 
1 1 nedensel L Tl sistemlerin diirtii 

(t) Asagidaki diferansiyel denklemler e tamm 1 . 
tepkilerini bulunuz: 
(i) dy(t) + 2y(t) = 3 dx(t) + x(t) 

1 d dt 
d2yt (t) dy(t) 6 ( ) - d3 x(t) + 2 d2 x(t) + 4 dx(t) + 3x(t) 

(ii) -+5-· -+ y t - dt3 dt2 dt 
dt2 dt 

. .. .. ntemleri ba~lang19ta statik olan ve 
( d) (b) ve ( c) se9eneklennde ozetlenen yo 1 L Tl sistemler icin durtii tepki- 

a~ag1daki diferansiyel denklemlerle tamm 1 
lerini bulmak uzere uygulaym1z. 

(i) d2 y(Q_ + 3 dy(t) + 2y(t) = x(t) 
dt' dt 

(ii) d2 y(t) + 2 dy(t) + 2y(t) = x(t) 
dt' dt . . ~ ~ er (P2.56-6) denkleminde M ~ N 

(e) (b) ve (c) se9enek_~er.~nm s~~ut(~)r~~~~ e!o'da yogunla~m1~ tekillik fon~si- 
ise bu durumda durtu tepk1s1_ . 11 bzellikle h(t) a, 'nin sab1tler 

· ~ · · saptamak wm ku ammz. ' ' ~ yonlan 19ereceg1m 1 tekillik fonksiyonlan oldugu 
oldugu ve ur(t)'nin Boliim 2.52de tamm anan 

M-N Li a r u,(t) 
r=O 

N dkw(t) _ (t) 
l ak-k--x 

k= 0 dt 

y(t) w(t) 

x(t) 

M dkw(t) 
y(t) = l bk -k- 

k= 0 dt ~ekil P2.56 

dN-l 1 __ Y(o+)=,i 
dtN-t a · · t > 0 icin 

~ ~ .. . . kullammz. Sonu9 olarak, s1stem1_n ~ 
ile sagland1g1m gostermek 19m . ·1 ilen ba~lang19 kosullan ile a~ag1da- 
diirtu tepkisi (P2.56-5) denklem1 l e.ver~ .. 
ki turdes denklem 9ozulerek elde edilebilit: 

~ a« dk y(t) = 0 
c: dt" 
k=O I · · le alahm · 

(c) A~ag1daki diferansiyel denklem ile tammh nedensel LT s1stem1 e . 
N d' y(t) _ ~ b dk y(t) (P2.56-6) I:m--r- - £...,, k dt" 

dt k=O . di 
k=O ~. d ki . tern bak1mmdan ifade e 1- 

Bu sistemin durtii tepkisini (b) se~e~egm e 1 sis 
niz. (ipucu: Sekil P2.56'y1 inceleym1z.) 

(P2.56-5b) ve 
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I 
i 
! 

(a) c:ekil P2.61a 

(i) ( y 

(
ii) x_ t) ve y(t)'yi ili~kilen_diren ~iferansiyel denklemi belirleyiniz. 

(1) kismmdaki diferansiyel denklemin tiirdes co .. .. .. K jwu K jwit . '; y zumunun 

1 
,_e. b +I. l ". . formuna sahip oldugunu gosteriniz, w1 ve W? deger- 

enm e Ir eym1z. - 
(iii) ~e:ilfm ~~- ak1_~ g~r9ek olmakla smrrlandigi icin, sistemin dogal tep- 

kisinin smus bicimli oldugunu gosteriniz. 

C= 1F y t) 

2.61. (a) Sekil p~:6l_(a}'da gosterilen devrede x(t) giris gerilimidir. Srgac bo unca 
y(t) gerilimi sistem 91k1~1 olarak dusiiniiliir. Y 

L=1H 

PROB LEMLER 

Si: y1(t) = Cx,(t) + D f~ x,(r)dr + E f~( [, x,(o-)da pr 

S2: y2(t)=A L,y2(r)dr+B L,([,y2(0-)do-pr+x2(t) 

(c) S1 'in blok semasi gosterimini ciziniz. 
(d) S2'in blok semasi gosterimini ciziniz. 
(e) s:_in b~o~ $~mas~ gosterimini S2 blok semasi ile takip edilen Si blok emasi 

g?_stenmmm sen baglannsi olarak ciziniz. $ 
(t) s __ m b~o~ ~~mas~ go~terimini S1 blok semasi ile takip edilen S2 blok emasi 

gostenmmm sen baglantisi olarak ciziniz, $ 
(g) (t) secenegine verilen cevaptaki dort entegral ahcimn ikiye du .. ··1 bil 

w • • •• • • U$UfU e 1 ece- 
~m1 gostenmz. (e) :e (t) _ser;eneklerinde elde edilen blok semalar dogrudan 

d
orm I S gerceklestirmesi olarak adlandmhrken, sonuc blok semasi dogru- 
an form II S gerceklestirmesi olarak adlandmhr. 
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y(t) = A J~y(r)dr +BJ~( J~y(o-)do- }tr 

+Cx(t) +DJ~ x(r)dr + E J~(J~y(o-)da )dr 

oldugunu gosteriniz ve A, B, C, D ve E sabitlerini, ao, a1, a2, bo, b, ve b2 
sabitleri hakrmmdan ifade ediniz. 

(b) S'nin asagidaki 'iki nedensel LTI sistemin bir seri baglantist olarak di.i$i.ini.i- 
lebilecegini gosteriniz: · 

(a) 

2.60. x(t) girisi ve y(t) girisi asagidaki diferansiyel denklem ile tammh S nedensel L TI 
sistemini ele alahm: 

d2y(t) dy(t) dx(t) d2x(t) 
a2--2- + ai--+ aoy(t) = box(t) + b1-- + b2~ 

dt dt dt dt 

2.59. x(t) girisi ve y(t) 91k1$I asagidaki diferansiyel denklem ile iliskili bir S nedensel . 
L TI sistemini ele alahm: 

dy(t) . dx(t) 
a1--+ aoy(t) = box(t) + b1-- 

dt dt 

(a) y(t) = A J~y(r)dr + Bx(t) +CJ~ x(r)dr 
oldugunu gosteriniz ve A, B ve C sabitlerini a0, a1, bo ve b, sabitleri baki- 

mmdan ifade ediniz. 
(b) S' nin asagidaki iki nedensel L Tl sistemin bir seri baglantisi olarak diisiinii- 

lebilecegini gosteriniz: 

S1: y1(t) = Bx1(t) + C J~x(r)dr, 

S2: y2(t) = A J~y2(r)dr + x2(t). 

( c) S 1 'in blok semasi gosterimini ciziniz. 
(d) S2'in blok semasi gosterimini ciziniz. 
(e) S'in blok semasi gosterimini S2 blok semasi ile takip edilen S1 blok semasi 

gosteriminin seri baglant1s1 olarak ciziniz. 
(t) S'in blok semasi gosterimini S1 blok semasi ile takip edilen S2 blok semast 

gosteriminin seri baglannsi olarak ciziniz. 
(g) (j) ser;enegine verilen cevaptaki iki entegral ahcmm bire di.i$i.iri.ilebilecegini 

gosteriniz. (e) ve (t) se9eneklerinde elde edilen blok semalar dogrudan 
form I S ger9ekle$tirmesi olarak adlandmhrken, sonuc blok semasi dogru- 
dan form II S ger9ekle$tirmesi olarak adlandmhr. 
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(cu) (~) ve y(t)'i ili~kilendir~n diferansiyel denklemi belirleyiniz. 
(1t { k1~!11mdan_11 diferansiyel ~ denkl.~mi~ . turdes coztimiintin 
e. K,e + K 2e } formunda oldugunu gostenmz ve a degerini belirleyi- 
mz. 

(iii) Kuvy~t ye yer degistirme _ge~9ek olmakla simrlandigi icin, sistemin dogal 
tepkisinin azalan smus bicimli oldugunu gosteriniz. 

(c) 
~ekil P2.62 

J x(t) 

K = Yay sabiti = 2 Nim 
K m = KOtle = 1 Kg 

b = Damp sabiti = 2 N]s/m 

x(t) 

K = 2N/m 
(b) 

m = 1,000 Kg 
b = 0.1 N]s/m 

165 Bolum 2 · Zamanla Degi~rneyen Lineer Sisternler 

(a) Sekil P2.62(a)2da gosterilen mekanik sistemde, kutleye uygulanan x(t) 
kuvveti girisi ifade ederken, kiitlenin y(t) yer degisimi 91k1~1 ifade eder. x(t) 
ve y(t)'i iliskilendiren diferansiyel denklemi belirleyiniz. Bu sistemin dogal 
tepkisinin periyodik oldugunu gosteriniz, 

(b) x(t) kuvvetinin giris ve y(t) hizimn 91k1~ oldugu Sekil P2.62(b)'i ele alahm. 
Arabanm kinetik siirtunme katsayisi p iken, kiitlesi m'dir. Dogal sistem 
tepkisinin zaman artnkca azaldigim gosteriniz, 

(c) Sekil P2.62(c)'de gosterilen mekanik sistemde, kiitlenin y(t) yer degisimi 
91k1~1 gosterirken, kiitleye uygulanan x(t) kuvveti girisi ifade eder. 

2.62. 

( c) ~ekil P2.61 c 
(i) x(t) ve y(t)'i iliskilendiren diferansiyel denklemi belirleyiniz. 
(ii) (i) kisrmndan diferansiyel denklemin tiirdes coziirniiniin 

e-a, f K 1e121 + K .« 121} formunda oldugunu gosteriniz ve a degerini 
belirleyiniz, 

(iii) Gerilim ve akim gercek olmakla suurlandigi icin, sistemin dogal tep- 
kisinin azalan sinus bicimli oldugunu gosteriniz. 

y(t) + x(t) 

L = 1H R=2Q 

(b) ~e~IP~61b 
(i) x(t) ve y(t)'i iliskilendiren diferansiyel denklemi belirleyiniz, 
(ii) Bu sistemin dogal tepkisinin Ke-at formunda oldugunu gosteriniz ve a 

degerini belirleyiniz. 
(c) Sekil P2.6l(c)'de gosterilen devrede, x(t) giris gerilimidir. S1ga9 boyunca 

y(t) gerilimi sistem 91k1~1 olarak dusunulur, 

y(t) C= 1F + x(t) 

R= 1Q 

(b) Sekil P2.6 l (b )' de gosterilen devrede, x(t) giris gerilimidir. S1ga9 boyunca 
y(t) gerilimi ise sistem 91k1~1 olarak kabul edilir. 
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00 

g[n] = Lgkb'[n-kN] 
k=O 

00 

h[ n] = L hk5[ n - kN] 
k=O 

diirtii tepkili L TI sistem geri d6nil$tiiriilebilirdir ve tersi olarak 

(i) B . u. s1ste~in d~~il tepkisi n~dir? (St~t~k baslangic kosulunu varsaya- 

(
ii) h;, yan_1, t <? 19m_Y(t) = 0 eger t < O icm x(t) = o ise.) 

0 .. a<~ ~se sistemin kararh oldugunu ve a> I ise kararsiz oldugunu 
gostenmz. 

(iii) Bu _du_rumda g(t) nedir? Toplayicilar, katsayi carpanlan ve T sabite 
geciktirme elemanlanm kullanarak ters sistemin ger9ekle$tirmesini 
olusturunuz. 

(d) 1'.'ukandaki tartismayi ele aldigumz uygulamadan dolayi siirekli zamanh 
sistemler bakmundan ifade etmis olrnamiza ragmen, aym genel fikirler ay- 
nk zamanhda da gecerlidir. Y ani, 

~ekil P2.64 

a ---..--1 Gecikme T ~- .... 

x(t) --11~ + r-------.,......-11,,.y(t) 

00 

g(t) = Lgk(5(t-kT) 
k=O 

ardisik g/~m saglamasi ~ereken cebirsel denklemleri belirleyiniz ve bu 
denklemlen go, g, ve g2 19m hk bakimmdan cozunuz. 
Her i 2 2 icin, ho=I, h1=112, hi=O'dir. Bu durumda g(t) nedir? 
Yanki o.lu$_U~~- icin guzel bir model Seki! P2.64'de gosterilmisnr. Bu ne- 
denle, b1.rb1r~m 1zl~yen her yanki y(t)'nin T saniye geciktirilmis ve a ile ol- 
ceklenmis bir gen besleme versiyonunu ifade eder. Tipik olarak, ardisik 
yankilar azalt1ld1gmdan O<a< I 'dir. 

(b) 
(c) 

~$~egerini i~~~e eder ve birinden digerine akustik-elektrik sistemler aracih- 
gi ile gecebiliriz, 

Dikkat edilmesi gereken onemli bir nokta, (P2.64-1) denklemi ile veri- 
len durtu tepkili sistemin geri d6nii$tiiriilebilir olmasidir. Bu nedenle 
y(t)*g_(t) = ~(t) o~a~ _bir LTI sistem bulabiliriz ve boylece, bu sekilde y(t) 
elektnksel sinyalini · isleyerek ve sonra tekrar akustik sinyale cevirerek si- 
kmtih yankilan yok edebiliriz. 
Gerekli diirtii tepkisi g(t), aynca bir diirtu katandir: 
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Burada yanki T saniye uzakta olusur ve h, ise baslangic akustik durtuden kay- 
naklanan k. yanki iizerinde kazanc faktoni ifade eder. 
(a) x(t) orijinal akustik sinyali ifade etsin (ornegin, orkestra tarafmdan iiretilen 

miizik) ve y(t) = x(t) * h(t) yankiyi kaldirmak icin hicbir islem yapilmadi- 
gmda duyulan asil sinyal olsun. Y anki ile ortaya cikan bozulmalan yok et- 
mek icin, y(t)'i algilamasi icin bir mikrofon kullaruldignu ve ortaya cikan 
sinyalin bir elektrik sinyaline ddniistiiruldilgtini! diisiinelim. Bu sinyali gos- 
termek icin aynca y( t)' i kullanacagiz, ciinku, bu akustik sinyalin elektriksel 

(P2.64-1) 
00 

h(t) = L i.s« - kT) 
k=O 

y'i belirleyiniz. 
(b) n20 icin y[n]'i belirlemek iizere (a) kismmdaki fark denklemini coziinuz. 

(Ipucu: (P2.63-1) denkleminin ozel bir coztimii Y sabitidir. Y degerini bu- 
lunuz ve n2l icin jj»]': ozel ve tiirdes coziimlerin toplarm olarak ifade edi- 
niz. Turdes coziundeki bilinmeyen sabiti y[l]'i dogrudan (P2.63-l) denk- 
leminden hesaplayarak ve cozumunuzlc karsilastirarak belirleyiniz.) 

(c) Eger ipotek D dolarlik 360 aylik odemeden sonra 30 yilda cekilirse, uygun 
D degerini belirleyiniz. 

(d) 30 yilhk periyot sonunda bankaya toplam odeme nedir? 
( e) Bankalar neden kredi yaparlar? 

2.64. Ters sistemlerin bir onemli kullarurm, bazi tip bozulmalann yok edilmek isten- 
digi durumlardir. Bunun giizel bir omegi akustik sinyallerden yankilann yok 
edilmesi problemidir. Ornegin, eger bir oditoryumda algilanabilir bir yanki var- 
sa, bu durumda baslangic akustik diirtiisu diizenli arahklarla aynlrrns azaltilrms 
ses versiyonlan ile izlenecektir. Sonuc olarak, bu fenomen icin sikca kullamlan 
bir model, bir diirtii katarmdan olusan diirtu tepkili bir L TI sistemdir; yani, 

(P2.63-1) y[ n] - r y[ n - 1] = - D n 2 I 

Problem, sifir net bakiye birakarak belirli bir zaman sonra tam olarak odenen D 
ipotek miktanm belirlemektir. 
(a) Probleme baslamak icin y[n], n. ayhk oderneden sonraki odenmemis baki- 

yeyi gostersin. Anaparanm 0. ayda bore almdigirn ve ayhk odemelerin 1. 
ayda basladigim varsayahm. y[n]'in y[O] = $100,000 baslangic kosulu ile 
y'nin bir sabit oldugu $U fark denklemini sagladigim gosteriniz: 

2.63. $100,000 dolarlik bir ipotek senedi esit D dolarhk ayhk odemeler olarak cekili- 
yor. Ayhk bilesik faiz, odenmemis bakiye iizerinden yilhk %12'lik oran ile he- 
saba gecmektedir; ornegin, ilk aydan sonra toplam alacak suna esittir: 

$100,000 + (0·12)$100,000 = $101,000. 
. 12 
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~ekil P2.66 

(a) Bir xi(t) secimi icin, asagidaki ozelliklerc sahip bir siirekli zamanh sinyali 
belirleyiniz ve ciziniz: 
(i) x1(t) gercektir. 
(ii) f < 0 icin X1(t) = 0. 
(~ii) t ~ 0 icin jx1(t)j ~ 1 
(iv) t=4'de Y1(t) = xi(t)*h(t) olabildigi kadar biiyiikttir. 

(b) (a) kismim xi(t) ve x3(t) icin, t=4'de yi(t) = x2(t)*h2(t) ve y3(t)=x3(t)*h3(t)'i 
olabildigince biiyiik yaparak tekrarlayimz, 

(c) i,j = 1, 2, 3 iyinyu(t) = xi(t)*hj(t), i =t j degeri nedir? · 

-1 -1 -1 - 
2 3 4 t 1 2 3 4 2 

2.66. h1(t), hi(t) ve h3(t) Sekil P2.66'da cizildigi gibi tic LTI sistemin durtu tepkisi 
olsun. Bu Uy sinyal Walsh fonksiyonlan olarak bilinir ve dijital mantik devreleri 
ile kolayca ~retilebildikleri icin ve her biri ile cogaltma basit bir sekilde kutup- 
luk-ters cevirme anahtan ile uygulanabildigi icin oldukca biiytik pratik oneme 
sahiptir. 

~ekil P2.65 
(d) Sekil P2.65'de h[n]=x1[n] olsun ve x[n] girisi aynca x1[n]'e esit oldugunda 

h[n] diirtu tepkili LTI sistemin y1k1~1 olsun. {Pxy[n] ve {Py;{n]'i (c) secenegi- 
nin cevaplanm kullanarak hesaplayimz, 

n -1 0 1 •••• • • 
X4 [n] 

• • • • • .l • • . r ... 0 5 n 

n 0 1 2 3 • • • 
n 

--fl·~·--,·~·-·~1 _..__r f+t12 x, :] • 
-1 1 

-1 -1 

• • JI I. 
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Siirekli zamanh durumda oldugu gibi, bu fonksiyonlar belirli simetri ozellikle- 
rine sahiplerdir. Ozellikle, {Pxy[n]={Pyx[-n] iken, ¢xx[n] ve ¢yy[n] cift fonksi- 
yonlardir. 
(a) Sekil P2.65'de gosterilen x.]n], x2[n], x3[n] ve x4[n] sinyalleri icin oto ko- 

relasyon dizilerini hesaplayiruz, 
(b) Sekil P2.65'de gosterildigi gibi, xi[n], i = 1, 2, 3, 4 icin 

{Pxtxj[n], i =t j, i,j = 1,2,3,4 karsihkh korelasyon dizisini hesaplayimz, 
( c) x[ n] bir L TI sisteme h[ n] birim ornek tepkisi ile giris olsun ve buna uygun 

y1k1~ y[n] olsun. {Pxy[n] ve ¢w[n] ifadelerini ¢xx[n] ve h[n] bakimmdan bu- 
lunuz. {Pxy[n] ve {Pyy[n] 'nin, ¢xx[n] 'in giris oldugu LTI sistemin crkts: ola- 
rak nasil gonilebilecegini gosteriniz, ( iki sistemin her birinin diirtii tepki- 
sini belirleyerek acikca yapmiz.) 

m;:;-oo 

+a, 

{Pyx[n] = L x[m + n]y[m] 

ve 
m=-oo 

ve karsihkh korelasyon fonksiyonlan su ifadelerle verilir: 
+oo 

{Pxy[n] = L x[m + n]y[m] 

m=-oo 

+oo 

{Pyy[n] = L x[m + n]y[m] 

ve 
m=--co 

a, 

h[ n] = Lo[ n - kN] 
k=O 

durtu tepkili aynk zamanh L TI sistemi ele alahm. Bu sistem geri donii~tii- · 
riilebilir degildir. Aym 91k1~1 iireten iki girisi bulunuz. 

2.65. Problem 1.45 'de surekli zamanh sinyaller icin korelasyon fonksiyonlan ternel 
ozelliklerinin bazilanm anlattik ve inceledik. Korelasyon fonksiyonlannm aynk 
zamanh esi temel olarak siirekli zamanhdaki ile ayru ozelliklere sahiptir ve her 
ikisi de bircok uygulamada cok onemlidir (Problem 2.66 ve 2.67'de tart1~1ld1g1 
gibi). Bu problemde, aynk zamanh korelasyon fonksiyonlanm anlatilacak ve 
cesitli ozellikleri incelenecektir. 
x[n] ve y[n] iki gercek degerli aynk zamanh sinyal olsun. Srrasiyla x[n] ve 
y[n]'in ¢xx[n], {Pyy[n] oto korelasyon fonksiyonlan su ifadelerle tammlamr: 

+oo 

¢xx[n] = L x[m + n]x[m] 

durtu tepkili LTI sisteme sahiptir. g/nm (a) kismmdaki gibi ayru cebirs~l 
denklemleri sagladigim kontrol etmek zor degildir, 
Simdi; 
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2.68. Uyumlu siizgeclerin ve korelasyon fonksiyonlanmn onemli rol oynadigi bir 
baska uygulama radar sistemleridir. Radann oncelikli prensibi, bir hedefe akta- 
nlan elektromanyetik darbenin hedef tarafmdan yansitilacagi ve sonra hedefe 

(b) 

~ekil P2.67 i 
(t) verilen bir sinyal olsun ve x( t)' nin smirh bir siireli o ldugunu, varsaya- : 

.hm; yani, t <O icin x(t) = 0 ve t > T. x(t) giris oldugunda, tpxx(t - T) nm 91k1~ ' 

oldugu bir L TI sistemin diirtii tepkisini bu~~n~z. . . . . 
(c) (b) kismmda elde edilen sistem x(t) sinyah 19m bir uyumlu~filtred:\1 U~~ ( 

lu filtre tamrrunm Problem 2.66'da anlatilan ile aym oldugu asagi a goru· , 
lebilir: 

(d) 
(c) 

-1 
4 2 3 

-1 

3 4 2 

Xo(t) 

(b) 
(a) 

-1 
O 1 2 3 4 5 6 7 

</Jxy(t) = [ x(t + r)y(r)dr . (P2.67-1) . 

Bir x(t) sinyalinin oto korel_a~yon fonksiyonu (P2.67-1) denklemmde y(t)=x(t) 
~eklinde ayarlanarak elde edilir: 

</}xx(t) = [ x(t + r)y(r)dr. .... 
(a) Sekil P2.67(a)'da gosterilen iki sinyalin x,(t) ve x2(t) her biri 19m oto kore- 

lasyon fonksiyonunu hesaplaym1z. 

~00 ~00 

r u(t)v(t)dt ~ [ r u2 (t)dt J'2 [ r v2 (t)dt J'2 

Bunu y(T) iizerinde bir smir elde etmek icin kullammz. J 
(d) (P2.67-2) denklemi ile verilen smir basitce diirtii tepkisine bir olcekleme 

saglar, ciinkii artan M sadece (c) kismmda aciklanan skaler carpiciyi degis- 
tirir. Boylece, h(t) icin (b) ve ( c) kisimlanndaki belirli secimlerin, maksi- 
mum 91k1$I iiretmek icin x(t) sinyaline eslendigini goriiriiz. Bu simdi goste- 
recegimiz gibi, bircok uygulamada son derece onemli bir ozelliktir. 
lletisim problemlerinde, cogunlukla az sayida miimkiin veri parcalannm 
biri iletmek istenir. Ornegin, karmasik bir mesaj ikili sayilar dizisi seklinde 
kodlamrsa, bilgiyi bit bit aktaran bir sistem dusiinebiliriz. Bu durumda, her 
bit bir sinyal gonderilerek aktanhr; eger bit bir O isex0(t) veya eger paylasi- 
lacak olan 1 ise farkh bir sinyal x, (t) diyelim. Bu durumda, bu sinyaller 
icin alan sistem, almanm x0(t) veya x1(t) mi oldugunu ayirt edebilmelidir. 

,Sezgisel olarak, mannkh olan alicida biri xo(t)'ye ayarh biri X1(t)'ye ayarh 
, iki sistem olmasidir; ve burada ayarh ile sistemin ona ayarh sinyal almdik- 
tan sonra biiyiik bir 91k1$ vermesi anlatilmak istenmistir. Belirli bir sinyal 
almdigmda biiyiik 91k1$ iiretme ozelligi tamamen uyumlu siizgecin sahip 
oldugudur, 
Pratikte, alma ve aktarma siireclerinde her zaman bozulma ve parazit var- 
dir. Sonuc olarak, bir uyumlu siizgecin eslendigi girise tepkisi ile siizgecin 
aktanlabilen diger sinyallerden birine tepkisi arasmdaki farki maksimum 
seviyeye getirmek isteriz. Bu noktayi gostermek icin, Sekil P2.67(b)'de 
gosterilen iki sinyal x0(t) ve x1(t)'yi ele alahm. L0, x0(t) icin uyumlu siizgeci 
ve L,, x1(t) icin uyumlu siizgeci ifade etsin. 
(i) xo(t) ve x1 (t) 'ye L0 tepkilerini ciziniz. Aymsuu L1 icin yapmiz. 
(ii) t = 4'de bunlann degerlerini karsilastmruz, t=4'de hem x1(t)'ye Lo 

tepkisi hem de x0(t)'ye L1 tepkisi O olursa, x0(t) ile x1(t) arasmda ayirt 
etme isinin alici icin daha kolay olmasi icin x0(t)'i nasil degistirirdi- 
niz? 

h;(t) diirtil tepkili sistem x;(t) sinyali i9i~ ~yu~~u -~iizge? ?lara~ b:linir; 9iin:'i 
ku, maksimum 91k1$ sinyalini iiretmek 19m, durtu t~pk1s~ x;(t) y 
Bir sonraki problemde, uyumlu suzgec ka~ram~~1 surekh zamanh 
i in korelasyon fonksiyonlan ile ili$kilendireceg1z. . A 

iki surekli zamanh gercek sinyal x(t) ve y(t) arasmdak1 karsihkli korelasyon: 

fonksiyonu : 
2.67. 

x(t) (b) kisminda oldugu gibi olsun ve y(t), h(t) gercek diirtii tepkili bir L TI 
sistemin x(t) tepkisini gostersin, t <O icin ve t > T icin h(t) = 0 oldugunu 
varsayahm. y(t)'i maksimum yapan h(t) seciminin asagidaki (b) kisminda 
belirlenen dtirtii tepkisinin skaler carpmu olan simrlamaya tabidir: 

f h2(t)dt = M bir sabit pozitif sayi (P2.67-2) 

[ipucu: Schwartz esitsizligi herhangi iki sinyal u(t) ve v(t) icin sunu ifade 
eder: 
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(Ipucu: Tiimevarn~1. ku~Jammz. (c) seceneginden, uk[n]'in k=2 ve 3 icin 
(P2.70-1) denklemini sagladigi aciktir. Bu durumda (P2 70 l jd nk] · · [ ]' · ~1 d ~ , · - e emmm 
~kn_ 1 sag a 1g1 var~ayilarak, uk+1[n]'i uk[n] bakimrndan yazirnz ve denk- 
emm aynca uk+1[n]'1 de sagladigrni gosteriniz.) 

(f) Gene] olarak, k > O icin 

(P2.70-1) 
. (-lf k! 

Uk[n]= [u[n]-u[n-k-1]] 
n!(k-n)! 

(b) x[n]u1[n] = x[O]ui[n]-[x[l]-x[O]]o[n -1] 

= x[l]ui[n]-[x[l]-x[O]]o[n] 

oldugunu gosteriniz. 

(c) u2[n] ve u3[n] sinyallerini ciziniz, 

(d) u_z[n] ve u_3[n] sinyallerini ciziniz, 
(e) genel olarak k >O icin; 

(a) (P2.69-2) denkleminin u1(t)'nin esdeger bir tanunlarnasi oldugunu, (P2.69- 
2) denkleminin (P2.69-l) denklemini anlatngim belirterek gosteriniz. [Ipu- 
cu: t'i sabitleyiniz ve g(-r) = x(t- r) sinyalini tammlayimz.] 
Boylece, evrisim altmda nasil davrandigi yoluyla birim durtu veya birim 
ciftli tannnlamamn, rasgele bir sinyal g(t) ile carpildigmda entegral altmda 
nasil davrandigi yoluyla tammlama ile aym oldugunu gormiis olduk. As- - 
lmda, Bolum 2.5'de gosterildigi gibi bu islemsel tammlann esdegerlerinirr-: 
tiim sinyaller icin ve ozellikle tum tekillik fonksiyonlan icin gecerlidir. · · 

(b) j(t) verilen bir sinyal olsun. 
f (t)u1(t) = f(O)u1(t)- f'(O)o(t) 

oldugunu, her iki fonksiyonunda aym islemsel tammlara sahip oldugunu; 
belirterek gosteriniz, 

(c) ( x(-r)u2(-r)d-r 

degeri nedir? j(t)ui(t) icin (b) seceneginde j(t)u1 (t) 
ifade bulunuz. 

m=a:> (P2.69-2) 

,·.• 

nedir? 
00 

(a) L x[m]u1[m] 

x[n] * u1[n] == x[n] - u[n - 1] 
oldugunu not edelim. 

Bu denklemden, $U iliskiyi elde ettik: 

( g(r)u1(-r)d-r = -g'(O) 

ve 
m=-oo 2.69. Boliim 2.5'de $U denklem ile birim ciftliyi herhangi bir x(t) sinyali icin tarumla- 

d1k: 

Uk[ n] = u - 1[ n] * u - 1[ n] * ... * u - i[ n] k<O . 
/k/ defa 

x[n] * 6[n] == x[n], 
00 

x[n] *u[n] = L x[m] 

(P2.69-1) x(t) *u1(t) = ( x(t- -r)u1(-r)d-r = x'(t) 

ve 
k defa </Jxµ(to) = max </Jxµ(t) 

I 

oldugunu tespit etmek icin kullammz. (Ipucu: Schwartz esitsizligini kullammz.) 
Boylece, radar tarama sistemlerinin cahsma sekli, aktanlan dalga formu p(t) 
icin uyumlu suzgec kullamrm ve bu sistem cikismm maksimum degerine ulasti- 
g1 zamam not etmeye dayamr. 

u1[n] == 6[n] - 6[n - 1] 
olsun ve sunlan tammlayahm: 

Uk[n] = u1[n] *ui[n] * ... * u1[n] k>O ise, bu durumda 

ve 
oldugunu gosteriniz. Yani, </Jµµ(t) 'nin aldigi en biiyuk deger <pµµ(O) 'dir. Bu 
denklemi, gondericiye geri gelen dalga formu a'nm bir pozitif sabit oldugu 

x(t) == ap(t - to) 

Sii~ekli zamanh tekillik fonksiyonlan ile benzerlik icinde bir k 
Ii smyal tammlayabiliriz. Ozellikle, ' grup ayn zaman- 

u_1 [ n] == u[n], 
uO[n] == 6[n] 

2.70. olan uzaklik ile orantih bir gecikme ile gondericiye geri donmesidir. ideal ola- 
rak, ahnan sinyal aktanlan orijinal sinyalin basitce kaydmlrrns ve belki olcek, 
lenmis versiyonu olacaktir. 

p(t) gonderilen orijinal darbe olsun. 
</JPP(O) = max </Jµµ(t) 

I 
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denklemini saglayan girisleri ahrsak, bu durumda sistem geri donustiirule- 
bilirdir ve u1 (t) durtii tepkili L TI sistem onun tersidir. 

(d) u1(t) durtu tepkili LTI sistemin geri donusturulebilir olmadignu gosteriniz. 
(Ipucu: her ikisi de her zaman . sifir 91k1~ iireten iki farkh giris bulunuz.) 
Ancak, eger kendimizi (P2. 71-2) denklemini saglayan girislerle simrlarsak 
sistemin geri donusturtilebilir oldugunu gosteriniz. [Ipucu: Problem 
1.44' de bir L TI sistemin x(t) = 0 haricinde hicbir giris her zaman O olan bir 
91k1~ iiretmez ise L TI sistemin geri donusturulebilir oldugu gosterilmistir; 
(P2.71-2) denklemini saglayan ve u1(t) ile evristirildiginde aym sifir tepki- 
sini ureten iki x(t) girisimi vardir"] 
Bu problemde gosterilenler asagidaki gibidir: 

(P2.71-2) 

( 1 )" x[n] = 2 
h[n]=(H u[n] 

1 g[n] = 5[n]-25[n -1] 

Boylece, genel olarak, evrisimin birlesme ozelligi sadece (P2. 71-1) 
denklemindeki uc ifade bir anlam ifade ediyor ise gecerlidir (yani, sadece 
LTI sistemler bakirmndan yorumlan anlamh ise). Ornegin, (a) seceneginde 
bir sabitin tiirevini ahp ve sonra entegralini almak anlamhdir, ancak, sabi- 
tin t = --oo'dan entegralini alma islemi ve sonra tiirevini almak anlamh de- 
gildir ve bu birlesmenin 'bozuldugu tek durumdur. 

Yukandaki tartisma i'Ie yakmdan ilgili bir konu ters sistemleri icerir. 
h(t) = u( t) durtii tepkili L TI sistemi ele alahm. (a) seceneginde gordiigiimiiz 
gibi, bu sistem icin 91k1~m smirsiz oldugu uc giris vardir; ozellikle x(t) = s1- 
firdan farkh sabittir; ve boylece, bu gibi cikislan girisi tekrar elde etmek 
icin geri doniisturme sorusu anlamsizdir, Ancak, eger kendimizi simrh 91- 
kislar iireten girisler ile simrlarsak, yani; 

icin tekrarlayimz. 
(c) Ayrusim asagidakiler icin yapimz; 

h(t) = e-'u(t) 
g(t) = ui(t) + ~t) 

ve 
x(t) = e-1 

(b) (a) secenegini 
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x(t) - .... ·~\ g(t) I . B-- y(t) ~kil P2.71 . . . 

Bunu (P2.71-l) denkleminde one siiriilen ii<; farkh yolla ve sekil ile yap1· 

mz: () ·1 nsnrerek (i) Once iki diirtii tepkisini, sonra sonucu x t 1 e ~v . . . 
(ii) Once x(t)'i u1(t) ile ve daha sonra sonuc~ u(t) il_e ~vn~tirerek. 
(iii) Once x(t)'i u(t) ile ve sonra sonucu u1(t) ile evristirerek 

1---·~B-- y(t) x(t) .- ..... •~\ h(t) 

. . l' . . bii iik ol<;iide kolayla~tiran cesitli fikirle- 
Bu boliimde, L TI sistemlerin ana izmi uyu_ . . . d h akmdan ince- 
ri ve ozelli~ler ~ul~an~ld1. !.3unl~~ a~asi~d~ iki i~~t~~ b~::~ d~r:;arda aksi hal- 
lemek isted1klenm1zd1r. G_orelcegb1m~~ g{~~l:~~ kuilammmda dikkatli olmak ge- 
de niteliksiz olarak ge9erh O an u oze 1 . 

rekir. . . . .. li ozelliklerinden biri ( hem siirekli hem de ay- 
(a) ~r~~:~:!:tb::i:~:i~n~:lligidir. Yani, eger x(t), h(t) ve g(t) ii<; sinyal 

ise bu durumda; 
' x(t) * [g(t) * h(t)] = [x(t) * g(t)] * h(t) = [x(t) * h(t)] * g(t) (P2.7~-~) 

B T ki .. 9 ifadenin tumii iyi tammh ve smirh oldugu sure~:. ge9erhd1r. , 

B~ ~:~e1ili~le pratikte olan durum old!~:!f:~at~~~~~:c~~:l~~~~:n;~;::ii 
rak varsayim ve yorumlar ~lm~an ~ h(t) = ui (t) ve g(t) = u(t) ile Sekil ~t;t:J: :~~~e~::s~:;e:; e;: al::.1~u sistemin her t icin x(t) = 1 girisi- 

ne tepkisini hesaplaynuz- 

2.71. 

u -k[n] = (n + k .:..- l)! u[n] (P2.70-2) 
n!(k-1)! 

oldugunu gosteriniz. (Ipucu: yine turnevannu kullammz. (P2.70-3) 
U-(k+tl[n]-u-(k+t}[n-l]=u-k[n] .. . 

. . h (P2 70-2) denkleminin u_k[n] 19m gecerli 
oldugunu not ediniz. Da a sonra, · kl · · (P2 70-2) denkleminin u. 
oldugunu varsayarak, (P2.70-3) den er:n~m . 
(k+l)[n] icin de ge9erli oldugunu gostermek rem kullammz.) 
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L TI sistemlerin evrisim toplami yolu ile analizi ve gosterimi Bolum 2 'de gelisti- 
rildigi gibi, kaydmlrrns diirtiilerin dogrusal kombinasyonlan olarak ifade etmeye da- 
yamr. Bu ve bundan sonraki iki bolumde, sinyaller ve L TI sistemler icin altematif bir 
gosterimi arasnracagiz, Bolum 2 'de oldugu gibi, tartismarmz icin baslangic noktasi 
sinyallerin, bir grup temel sinyalin dogrusal kombinasyonlan olarak gosteriminin ge- 
listirilmesidir. Bu altematif gosterim icin karmasik iisteller kullamhr. Ortaya cikan 
gosterimler siirekli zamanh ve aynk zamanh Fourier dizileri ve donusumu olarak bili- 
nir. Gorecegimiz gibi, bunlar genis ve faydah sinyal smiflanm olusturmak icin kulla- 
mlabilir. 

Daha sonra Bolum 2'de oldugu gibi ilerleyecegiz.Yani, bindirme ozelliginden 
dolayi, temel sinyallerin Iineer bir kombinasyonundan olusan herhangi bir girise L TI 
sistemin tepkisi, her temel sinyale her bir tepkinin aym Iineer kombinasyonudur. Bo- 
liim 2'de bu tepkilerin hepsi, evrisim toplarm veya entegraline yol gosteren, birim dur- 
tii tepkisinin kaydmlrms versiyonlandir. Bu bolumde bulacagirmz gibi, karmasik bir 
iistele bir L TI sistemin tepkisi de, L TI sistemler icin bir baska uygun gosterim sagla- 
yan ve bu sistemleri analiz etmek icin baska bir yol ve ozellikleriyle ilgili bir onsezi 
saglayan, ozellikle basit bir forma sahiptir. 

Bu bolumde, Fourier dizileri olarak adlandmlan siirekli zamanh ve aynk za- 
manh sinyallerin gosterimine odaklanacagiz, Bolum 4 ve 5 'de periyodik olmayan, si- 
rurh enerjili sinyallerin belli bash smiflanrnn Fourier donusumu gosterimlenni genis- 
letecegiz. Birlikte, bu gosterimler L TI sistemlerin ve sinyallerin anlasilmasi, tasarlan- 
masi ve analizi icin en etkili ve onemli araclardan birini ve onsezi saglar; ve Fourier 

3.0 GiRi~ 

3 
PERiYODiK SiNYALLERiN 

FOURIER nrztsr GOSTERiMi 

· oldugunu gosteriniz. 

tk-1 
k=l, 2, 3, ... icin u - k(t) =--)1u(t) (k-1 . 

2. 73. Ti.imevanm ile 

oldugunu dogrulay1mz. 

Ewer x(t) h(t) ve g(t) uc sinyal ise ve eger x(t)*g(t),. x(t)*h(~~ ve 
(1) hfi)*g(t)'~in hepsi iyi tammh ve sirurh ise, bu durumda hirlesrne ozel- 

ligi (P2.71-l) denklemi ge9erlidir. . . . . . . .. 
(2) h(t) bir L TI sistemin durtii t~pkisi ~lsun ve ikinci b~r sistemm g(t) dur- 

tii tepkisinin su ozellige sahip oldugunu varsayahm. 

h(t) * g(t) = ~t) (P2.71-3) 

Bu durumda, l 'den, x(t)*g(t), x(t).?(t)'ni~ her ik!sini~. de ~yi t~n~ml~ 
ve smirh oldugu tiim x(t) girisleri 19m Sekil P2.71 ~~ goste~1~en 1k1 ~e 
ri baglant1h sistem birim sistem gibi davramr .. ve ~~yle:e 1k1 LT~ s1s- 
tem birbirlerinin tersi olarak kabul edilebilir. Omegm, eger, h(t) - u~t~ 
ise ve g(t) = u1(t) ise bu durum~a,. ken~imizi (~2.71-2) denklem1~~ 
saglayan girisler ile smirlarsak, iki sisterm terslen olarak kabul edebi 

B d lliriz(.P2 71-1) denkleminin birlesme ozelligini goriiriiz ve (P2.71-!) 
u ne en e, · . . .. · · 1 1 ldugu 

denkleminde verilen L TI tersleri tammlan, w_enlen tum ev~~1m er ~m~ 1 ~likleri 
siirece ge9erlidir. Bu ger9ek bir problemdek1 durum olf ugti~· ~c~i~z Tar- 

en el olarak degerlendirme yapmadan ve yorum_suz o ara. u an . · 
fi~mada soylediklerimizin cogu si.irekli zamanh smyal ve s1stemle~ ?ak[(1m) mdan 
olmasma ragmen, aym noktalar aynca aynk zamanhda da yapilab1hr c sece- 
neginde acik oldugu gibi]. . .. . 
&(t)' 0 < t ~ /j, icin ± yi.iksekligindeki dikdortgensel darbeyi gostersm. 

!:_5t.(t) = _!_[8(t)-8(t-jj,)] 
dt /j, 

2.72. 
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~ekil 3.2 Jean BaptisteJoseph 
Fourier [(resim J.B.J. Fourier, 
Oeuvres de Fourier, Vol. 11 den 
almm1~tir (Paris:Gathier-Villars et 
Fild, 1980)] 

~ekil 3.1 Titre~en bir dizginin 
normal modlan. (kesiksiz ~izgiler 

\ 1 bazt sabit anl1k t zamanmda bu 
, .... .,/ modlann her birinin 

kullanan ko elerl ( · .. . ~. konfigurasyonunu gosterir. 
d .. $ _e yam, sureksiz egimlerle) tammlamanm imkansiz oldugu ·· ·· ·· 

~yam~. Boyle bir konfigiirasyoh bir dizinin kopanlmasmdan ka naldand1~110~$Un~ ~:d!g~:!u t:~~mb1raktuarak), Langrange trigonometrik serilerin kuilammmm g9of ~1~;~1 
U$ r. 

lamaslJeban d~_aptiste Joseph __ Fourier'in (Sekil 3.2) fikirlerini yanm yuzyil sonra acik- 
u U$manca ve supheci ct· b'l ~ · · · . 'I' 17 68 'de A ,V ~ . rye 1 ecegirruz cevre icindendir. Fourier 21 Mart 

uxerre, Fransa da dogmustur ve tngonometrik serilerle ilgili tartismalara 

Dikey Sapma t 
f(t,x) 

0 
Dizgi boyunca 

durum 

x 
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I Bu bolumdeki tarihsel malzemeler su referanslardan almrmstir: I. Grattan-Guiness, Joseph Fourier, 1768-1830 
(Cambridge, MA: The MIT Press, 1972); G. F. Simmons, Differential Equations: With Applications and Historical 
Notes (NewYork.Mcflraw-Hill Book Company, 1972); C. Lanczos, Discourse on Fourier dizies (London:Oliver and 
Boyd, 1966); ve A. D. Aleksandrov, A. N. Kolmogorov, ve M.A. Lavrent'ev, mathematics: Its Content, Methods, and 
Meaning, trans. S. H. Gould, Vol. II; trans. K. Hirsch, Vol.IIl(Cambridge, MA: The MIT Press, 1969). Bunlardan, 
Grattan-Guiness'in cahsmasi Fourier'in hayan ve katkilanrnn en kapsarnh aciklamasmi verir. Diger refemslar bolu- 
miin bircok yerinde verilrnistir. 
2 H.Dym ve H.P. McKean, Fourier dizies and Integrals (New York: Academic Press, 1972} Simmon 'un dipnot 1 'de be- 
lirtilen bu metin ve kitabi aynca titresen dizgi problemi ve Fourier analizi gelisimindeki roli.i tarnsmasrm icerir. 

Fourier analizi gelisimi, bircok farkli fiziksel fenomenin arastirmasim ve bircok 
bireyi iceren uzun bir tarihe sahiptir. 1 Periyodik fenomeni anlatmak icin "trigonomet- 
rik toplamlan kullanma kavrarm; yani, harmonik iliskili siniisler ve kosinusler veya 
periyodik karmasik ustellerin toplami; astronomik olaylann tahmini icin bu tip fikirleri 
kullanan Babilliler'e kadar gider.2 Konunun modern tarihi titresen dizgilerin hareketini 
inceleyen L. Euler ile 1748 'de baslar, Seki I 3 .1 'de, boy le bir dizginin "normal 
modlan" olarak bilinen ilk birkaci gosterilmistir. Eger dizginin t anmda f(t, x) dikey 
saprnasim ve dizgi boyunca x mesafesini ele ahrsak, herhangi bir sabit anhk zaman 
icin normal mod'lar harmonik olarak iliskili x'in sinus bicimli fonksiyonlandir. 
Euler'in not ettigi, eger zamanda herhangi bir noktada bir titresen dizginin 
konfigiirasyonu bu normal modlann bir dogrusal kombinasyonu ise, sonra gelen her- 
hangi zamandaki konfigiirasyon da oyledir, Aynca Euler, ileri bir zamandaki lineer 
kombinasyon icin katsayilann eek acik bir sekilde erken zamandaki katsayilardan he- 
saplanabilecegini gosterrnistir, Bunu yaparken Euler, bir sonraki bolumde trigonomet- 
rik toplamlarm onlan LTI sistemlerin analizi icin cok faydah yapan ozelliklerinden bi- 
rini elde etmek icin yapacagirmz ile aym tip hesaplamayi gerceklestirmistir. Ozellikle, 
eger bir LTI sisteme giris periyodik karmasik usteller veya siniislerin dogrusal kombi- 
nasyonu olarak ifade edilirse, 91ki$ aynca katsayilan girislerinki ile acik bir sekilde 
iliskili olan bu formda ifade edilebilir. 

Genis bir dikkate deger fonksiyonlar smifmm karmasik iistellerin dogrusal 
kombinasyonlan ile ifade edilebilecegi dogru olmasaydi, yukandaki paragrafta anlan- 
lan ozellik bilhassa faydah olmazdi. 18. yy'm ortalannda, bu nokta hararetli tartisma- 
larm konusu oldu. l 753'de D. Bernoulli fiziksel temellerde tum dizilerin fiziksel hare- 
ketlerinin normal modlann dogrusal kombinasyonlan ile ifade edilebilecegini savun- 
mus, ancak bunu matematiksel olarak surdiirmemistir ve onun fikirleri yaygm olarak 
kabul edilmemistir, Aslmda, Euler kendisi trigonometrik serileri atrrustir ve l 759'da J. 
L. Lagrange titresen dizgilerin incelenmesinde trigonometrik serilerin kullamrmm sid- 
detle elestirmistir. Onun elestirisi kendi inanci olan, sinyalleri trigonometrik seriler 

3.1 TARiHSEL BiR BAKI$ 

yontemlerinin kullammmm arastinlmasma bu ve bundan sonraki bolumlerde oldukca 
dikkat edilecektir. 

Bir sonraki bolume, daha sonraki boliimlerde ve alt bashklarda daha detayh 
olarak gelistirilecek kavram ve konulara birtakim onsezi saglamasi amaci ile kisa bir 
tarihsel bakis ile baslayahm. 
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5 
Fourier'in r,;ah~malannm ~atematik ilzerindeki daha fazla etkisi ir,;in, bkz. W.A. Coppel, "J.B. Fourier - on the 

occasion of His Two Hundredth Birthday," American Mathematical Monthly, 76(1969), 468-83. 

Yukandaki paragraftaki bir9ok uygulama, Fourier'in orijinal c;:ah~masmm ve 
matematiksel fizik problemleri ile ilgili c;:agda~lannm yanmda, surekli zamanhdaki fe- 
nomene, aynk zamanh sinyaller ic;:in Fourier analizi arac;:lanna ve ayn tarihsel koklere 
sahip sistemler ve e~deger $ekilde zengin uygulamalara odaklamr. Ozellikle, aynk 
zamanh kavramlar ve yontemler, say1sal analiz disiplinin temelleridir. Say1sal 
tiirevleme, integralleme ve ara degerlendirme uretmek i9in veri noktalannm aynk ku- 
melerinin i$lemi i9in formuller Newton'un zamam kadar erken bir tarihte 1600'lerde 
ara~tmhyordu. Aynca, gok cisimleri hareketlerinin tahmin edilmesi probleminde, 
cismin bir dizi gozlemi verilmi~, Gauss dahil olmak uzere unlu bilim adamlan ve 

~ekil 3.3 Her biri farklr uzamsal periyotlara sahip i.iy dalga katan bindirmesi ile kar~1la~an bir gemi. Bu dalgalardan biri dige- 
rini gi.iylendirdiginde, yok bi.iyi.ik bir dalga ile sonuylanabilir. <;:ok daha ~iddetli denizlerde noktalr yizgi ile gosterilen dev bir 
dalga olu~abilir. Bunun gibi bir gi.iylendirmenin hangi konumda olu~tugu, Ost i.iste getirilen bile~enlerin ilgili evrelerine bag1J- 
d1r. [P. Mion tarafindan "Nightmare Waves Are All Too Real to Deepwater Saileos," by P. Britton, Smithsonian 8 (February 
1978), pp. 64-65'den uyarlanm1~t1r]. 

\ 

--- Dalga boyu 150 ft 
---- Dalga boyu 500 ft 
• • - • - Dalga boyu 800 ft 

..:... 

Yasarmnm sonuna dogru Fourier hak ettigi tanmmanm bir kisrmrn elde etti, an- 
cak ona en onemli takdir, cahsmasinm matematik, bilim ve muhendislik alanlan icin- 
de bircok disiplin i.izerindeki etkisi olmustur. Integralleme teorisi, nokta-kume topolo- 
jisi, ve oz islev uzantilan kokleri Fourier dizileri ve entegralleri analizinde olan mate- 
matikteki konulann sadece birkac ornegidir.' Aynca, titresme ve 1s1 yayilmu orijinal 
cahsmalanna ek olarak, 'sinus sinyallerinin ve boylece Fourier dizileri ve donusumle- 
rinin onemli rol oynadigi bilim ve matematikte bircok diger problem vardir. Ornegin, 
sinus sinyalleri yerkiirenin ikliminin periyodik davrarusiru ve gezegenlerin hareketini 
tammlarken dogal olarak ortaya cikarlar. Dalgah akrm kaynaklan sinus bicimli gerilim 
ve akimlar i.iretirler ve gorecegimiz gibi, Fourier analizi araclan bunun gibi sinus bi- 
cimli girislere evre gibi bir L TI sistemin tepkisini analiz etmemize imkan saglar. 

Aynca, Sekil 3 .3 'de gosterildigi gibi, okyanustaki dalgalar farkh uzamsal peri- 
yotlu veya dalga uzunluklu sinus dalgalanmn lineer kombinasyonlanndan olu~ur. 
Radyo veya televizyon istasyonlan ile aktanlan sinyaller de dogada sinus bic;:imlidir ve 
Fourier analizi uzerine herhangi bir yazmm h1zh bir dikkatli okumasmm gosterecegi 
gibi Fourier analizi ara9lannm yararh oldugu ve sinus sinyallerinin ortaya 91ktig1 uy- 
gulama alanlarmda bu birka9 omegin <;ok daha d1$ma yay1hr. 
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3 Hem S.D. Poisson hem de A.L. Cauchy 1829'dan once Fourier dizilerinin yakmsamasi hakkinda sonw;:_lar elde ~tmi~- 
tir; ancak Dirichlet'in calrsmasi onlann sonuclannm bunun gibi onemli bir uzanttsim ifade eder; genelhkle Founer di- 
zileri yakmsamasmi tam olarak ele alan ilk insan olduguna inamhr, 
4 Bkz. J.B.J. Fourier, The Analytical Theory of Heat, trans. A. Freeman (New York: Dover; 1955). 

girdigi zamanda bir yasam siiresi deneyime sahipti .. Bircok k~~k1s~mn; ozellikle adim 
tasiyan serilerle ve donusiimle ilgili_ o.Ianlar~n; ke?d1 ya~a1!u sur~s!nce tam olarak de- 
geri anlasrlmarms ol~a. da, mate~at1g11~ g.eh~~~s1_nde ~myuk etkisi ?lmu~~u~ ve halen 
genis bir yelpazede bilimsel ve miihendislik d1s1phnl~nnde ?ld~k9a ~~emhdir. .. .. 

Matematikteki bu cahsmalara ek olarak, Founer aktif bir politik hayat surrnus- 
tur. Aslmda, Fransiz devrimini izleyen yillarda, iki ayr~ durumda giyotini zor ~n~ell~- 
diginden faaliyetleri dusiisune neden oldu. ~onr~, Foun~r ~-apolyon Bonaparte nm bir 
ortagi oldu, M1sir' a yolculuklarmda ona eslik etn ( Founer m dah~ s~n:a Misir _uygar- 
hg1 hakkmdaki bilimsel incelemelerine temel olarak kullanacagi b1.~g1y1 _toplad1~1 _s1ra- 
da) ve 1802'de Bonaparte tarafmdan Grenoble me:kezli Fran~a bolges1~m v~hs1_yo- 
zisyonuna atandi. Vali olarak hizmet verirken, Founer orada tngonometnk senler uze- 
rindeki fikirlerini gelistirmistir. . . 

Fourier'in cahsmasi icin fiziksel motivasyon, 1s1 artist ve yay1~1m1 fen?~1:emd1r. 
Bu en onceki rasyonel ve gokle ilgili mekanik ile ilgilenen matematiksel fizigin aras- 
tirmasmda kendi icinde belirgin bir adimdir. 1807' de Fourier bir cahsma tamamladi; 
harmonik olarak iliskili sinus serilerinin viicuttaki 1s1 d~g1h~m1~ go~te~iminde ~ay~ah 
oldugunu buldu. Ek olarak, bunun gibi serilerle her periyodik smyalm ifade ed1lebile: 
cegini savundu. Bu konuyu ele ahs tam belirli o~ma_s1~a ragmen, bun?n, ~rkasmdak1 
temel fikirlerin bircogu digerleri tarafmdan kesfedilrnistir. A~nca, F?une: ~~ 1:1at~ma- 
tiksel savlan halen kesin degildi ve bir periyodik sinyalin bir Founer d1Z1s1 ile ifade 
edilebilmesi icin tam kosullann saglanmasi 1829'da P.L Dirichlet'e kaldr.' Boylece, 
Fourier ashnda Fourier dizilerinin matematiksel teorisine katkida bulunmadi. Ancak, 
bu serilerin gosterimi icin potansiyel goren acik bir onseziye sahipti ve Fouri~r s~rileri 
i.izerindeki sonraki cahsmalan destekleyen biiyiik capta onun 9ah~malan. ve _1d?.1~lar.~- 
dir, Aynca, Fourier bu tip gosterimi atalanndan bir bu~k basa~ak daha ~l~n _g?~r~u: 
Periyodik olmayan sinyaller icin bir gosterim elde etti; ha~o~~k ?l.arak 1h$k1h_ s~~us- 
lerin agirhklandmlrrus toplamlan gibi degil, ancak harmonik iliskili olmayan s1_nusle- 
rin agirhklandmlrms entegralleri olarak. Fourier dizilerinden Fourie~ ent~~rah_ v~y~ 
donusiimune olan bu uzanti Bolum 4 ve 5'in odak. ~oktas1dir. Fo?~1er dizileri gibi, 
Fourier donusumu L TI sistemlerin analizi icin en etkili araclardan biri olarak durmak- 
tadir. 

Dort seckin bilim adarm ve matematikci Fourier'in 1807 bildirisini incelemekle 
gorevlendirilmistir. Dordiinden iicii - S.F. Lacroix, G. Mo~~e ve P.S~ D~ ~ap_lace - 
yazmm basmurn isterken, dordiincu, J.L. Lagrange, 5? yil once raptig_1 g1b1_ t:r~gono- 
metrik serileri reddetmekte dik bash olmaya devam etti. Lagrange nm siddetli itirazla- 
rmdan dolayi, Fourier'in bildirisi asla ortaya cikmadi. Bu cahsmarun Fransiz en~titiisu 
tarafmdan kabul edilip yayimlanmasi konusunda birkac denemed~n sonra, Fo~ner 9a- 
hsmasimn, Theorie analytique de la chaleur olarak ortaya 91kan_ ~Ir baska versiyonunu 
yazmayi kabul etti.4 Bu kitap Fourier ilk kez sonuclanm enstituye sunduktan 15 yil 
sonra, 1822' de basildi, 
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+oo +oo 

= L h[k]z"-k = Zn L h[k]z-k 
k=-w k=-w 

~Iara~ elde edilebilir. Bu ifadeden, eger x[ n] girisi (3. 7) denkleminde verilen karmasik 
ustel ise, bu durumda_ (3.8) denkleminin sag tarafmdaki toplamm yakmsadrgim varsa- 
~~r-~k, c;1k1~m z degerine bagh bir sabit ile carpilmis aym karmasik ustel oldugunu go- 
ruruz. Yam; 

(3.8) 

+oo 

y[ n J = L h[ k ]x[ n - k J 
k=-w 

Bu durumda, sistem cikisi evrisim toplammdan, 

(3.7) x[n] = Z11 

Bu _n_ede~Ie? kan~a~1~ ~stellerin L TI sistemlerin oz islevleri oldugunu gosterdik, H(s) 
sabiti belirli f degen rein b~ duru~da ozislev est ile iliskili oz degerdir. 

!a~ ?larak raralel bir sekilde, karmasik iistel dizilerinin aynk zamanli L TI sis- 
t~~Ienn OZI$levl.en oldugunu gosterebiliriz. Yani, h[n] diirtii tepkili bir LTI sistemin 
z nm karmasik bir sayi oldugu $U giris dizisine sahip oldugunu varsayahm: ' 

(3.6) H(s) = [ h(r)e-sr d t 

ve burada H(s) degeri s'ye bagh olan bir karmasik sabittir ve sistem dtirtu tepkisine 
sunun la iliskilidir: 

(3.5) y(t) = H(s)es1 

(3.~) ~enkleminin sag tarafmdaki entegralin yakrnsadrgnu varsayarsak, est $U forma 
sahiptir; 

(3.4) y(t) = est [ h(r)e-sr dr 

es<t-r) 'i est e:" seklinde ifade edersek ve est 'nin entegral disina tasmabiiecegini not 
edersek, (3.3) denklemi soyle olur: 

(3.3) 
y(t)= [h(r)x(t-r)dr 

= h(r)es(t-r)dr 

~is~em cikrsinm bir sabit (muhtem~len ka~a$!k) c;~rp~_giri$ oldugu bir sinyal sistemin 
oz islevi olarak adlandmlrr ve genlik faktoru sistemin oz degeri olarak adlandmhr. 

.:1<-~rma~1~ _us.~eller_m aslmda LTI sistemlerin oz islevi oldugunu gostermek icin 
h(t~ durtii tepkil_1 surekh zama~h bir 1:, ~~ sistemi ele alahm. Bir x(t) girisi icin ciki ; 
evnsim entegrah kullanarak belirleyebiliriz, boylece x(t) = est ile, § 
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6 M. T. Heideman, D. H. Johnson ve C. S. Burrus, "Gauss and the History of the Fast Fourier Transform" The IEEE 
ASSP Magazine I (1984), pp.14-21. 

(3.1) 
(3.2) 

Siirekli zamanh: est~ H(s)esr, 
Aynk zamanh: z11~ H(z)z'\ 

Bolum 3.0'da gosterdigimiz gibi, LTI sistemler cahsmasmda sinyalleri asagidaki iki 
ozellige sahip temel sinyallerin lineer kombinasyonlan olarak ifade etmek avantajhdir: 

1. Temel sinyaller kiimesi, genis ve faydah bir sinyal sinifi olusturmak icin kullam- 
labilir. 

2. Bir L TI sistemin her sinyale tepkisi, temel sinyallerin lineer kombinasyonu sek- 
linde olusturulmus herhangi bir sinyale sistemin tepkisi icin uygun bir ifade sag- 
lamak icin yapisal olarak yeterince basit olmahdir, 

Fourier analizi oneminin cogu, bu ozelliklerin her ikisinin de surekli ve aynk 
zamanhda karmasik ustel sinyaller kumesi-yani, s ve z'nin karmasik sayilar oldugu, 
surekli zamanhda est formunda sinyaller ve aynk zamanhda z" formunda sinyaller- ta- 
rafmdan saglandigi gerceginden kaynaklamr. Bu bolumiin izleyen alt bashklannda ve 
sonraki iki boliimde ilk ozelligi biraz detayh inceleyecegiz. Bu bolumde, ikinci ozelli- 
ge odaklanacagiz ve bu yolla L TI sistemlerin analizinde Fourier dizileri ve donusum- 
leri kullamrm icin motivasyon saglayacagiz. 

L TI sistemler cahsmasmda karmasik iistellerin onemi, bir L TI sistemin bir kar- 
masik iistel girise tepkisinin, sadece genliginde bir degisiklik ile aym karmasik iistel 
oldugu gercegidir; yani, karmasik genlik faktoru H(s) veya H(z)'nin genel olarak kar- 
masik degisken s veya z'nin bir fonksiyonu olacagi: 

LTI SiSTEMLERiN KARMA$1K USTELLERE TEPKiSi 

matematikciler tarafmdan 18 ve 19. yuzyillarda harmonik zamanh dizilerin arastml. 
mast desteklenmis ve boylece baslangic cahsrnasimn cogunun aynk zamanh sinyaller 
ve sistemler iizerinde yapildigi ikinci bir ortam saglanrrustrr. 

1960'larm ortalarmda, Fourier donusumu veya FFT olarak bilinen bir algoritma 
tamtildi. Cooley ve Tukey tarafmdan bagimsiz olarak 1965 'de kesfedilen bu algorit. 
ma, aynca onernli bir tarihe sahiptir ve aslmda Gauss'un defterlerinde bulunabilir.6 

Modem kesfi cok onemli yapan, FFT'nin etkili dijital uygulama icin cok uygun oldu- 
gunun kamtlanrms oldugu ve buyukluk sirasi ile donusiimleri hesaplamak icin gerekli 
sureyi azalttigi gercegidir. Bu aracla, aynk zamanh Fourier dizilerini ve donusumunu 
kullanan bircok ilginc ama onceden pratik olmayan fikir birden pratik bir hale geldi ve 
aynk zamanh sistem ve sinyal analiz teknikleri gelisimi hizlandmlrms bir adimla ileri 
tasinnus oldu. 

Bu uzun tarihten ortaya cikan, surekli ve aynk zamanh sinyaller ve sistemler 
analizi icin ve mevcut ve potansiyel uygulamalann ahsilmadik bir bicirndeki genis du- 
zeni icin gucli; ve baglayici bir yapidir. Bu ve bundan sonraki boliimlerde, bu yapmm 
temel araclanrn gelistirecegiz ve bazi onemli uygulamalanm inceleyecegiz. 
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veya 

(3.11) ve (3.12) denklemlerinden, 

(3.20) 

Bunun aynca (3.12) denkleminden de elde edilebilecegini gormek icin, ilk once Euler bagmnsim 
kullanarak x(t)' i genisletiriz: 

(3.19) y(t) = cos(4(t -3)) + cos( 7(t-3)). 

boylece, H(/2) = e-16'd1r. 
lkinci bir omek olarak, (3.11) ve (3.12) denklemlerinin aciklamasi seklinde, 

x(t) = cos( 4t) + cos(7t) giris sinyalini ele alahm. (3.17) denkleminden, y(t) soyledir: 

H(s)= [' S(r-3V"dr=e-3s 

Eger bu sisteme giris x(t) = £12' karmasik iistel sinyali ise, bu durumda (3.17) denklerninden, 
y(t) = £!2(1-J)= e-16£!21 

Tahmin edecegimiz gibi, £121 bir ozislev oldugundan, (3.18) denklemi (3.5) denklemi formunda- 
dir, ilgili oz deger H(/2) = e-i6'd1r. Bu ornek icin (3.6) denkleminin dogrulamasi aciktir. Ozellik- 
le (3.17) denkleminden sistemin diirtii tepkisi h(t) = (){t-3)'dilr. (3.6) denkleminde yerine koyar- 
sak, sunu elde ederiz: 

(3.17) y(t)= x(t- 3) 

(3.5) ve (3.6) denklemlerinin bir aciklarnasi olarak x(t) girisi ve y(t) <;1k1~1 3 zaman kaydirrnasi 
ile iliskilendirilmis bir LRI sistemi dusunelim; yani, 

Ornek 3.1 

Bir baska deyisle, hem siirekli zarnanh hem de aynk zamanh icin, eger bir L TI 
sisteme giris karmasik iistellerin lineer bir kombinasyonu olarak ifade edilirse, bu du- 
rurnda 91k1~ da aynca aym karmasik iistel sinyallerin lineer kombinasyonu olarak ifade 
edilebilir. Bu gosterimde 91k1~a ait her katsayi, ona tekabiil eden girise ait ak katsayisi- 
nm ve sirasiyla sisternin ozislev e" veya zZ ile iliskili H(sk) veya H(zk) 
ozdegerlerinin carpmu olarak elde edilir. Euler'in titresen diziler problerni icin kesfet- 
tigi, Gauss ve digerlerinin zarnan serilerinin analizinde kullandigi ve Fourier'i motive 
eden ve ondan sonrakileri ne genislikte bir sinyal simfimn karmasik ustellerin lineer 
kornbinasyonu olarak gosterilebilecegi sorusunu ele almasmi saglayan tam olarak bu 
gercektir. Bundan sonraki birkac boliimde bu soruyu, once siirekli zarnanhda sonra ay- 
nk zamanhda olrnak uzere periyodik sinyaller icin inceleyecegiz ve Bolum 4 ve 5 'de 
bu gosterimlerin periyodik olrnayan sinyallere uzantisiru ele alacagiz. Genel olarak, 
(3 .1 )-(3 .16) denklernlerindeki s ve z dcgiskenleri rasgele karmasik sayilar olabilecegi 
halde, Fourier analizi ilgirnizi bu degiskenlerin belirli formlan ile sinirlar. Ozellikle, 
siirekli zarnanhda sadece s'nin sanal degerlerine odaklanmz - yani; s = jw - ve boyle- 
ce, sadece e: formundaki karmasik iistelleri ele almz. Benzer sekilde, aynk zamanh- 
da z degerlerini birirn bilyiikliik olanlar ile snurlanz - yani; z = Jw - boylece, Jw" 
forrnlu karmasik ustellere odaklanmz. 
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(3.16) 
ise bu dururnda cikis soyle olacaknr: 

y[n] = I,a,J/(zk)zZ 
k 

(3.15) x[n] = I,akZ; 
k 

Tarn olarak benzerbir sekilde, eger aynk zamanh bir sisterne giris, karmasik ustcllerin 
lineer bir kornbinasyonu olarak ifade edilirse; yani eger, 

(3.14) 
ise, bu durumda 91k1$ soyle olacaktir: 

.y(t) = La,J!(sk)eskt 
k 

(3.13) x(t) = Li aie" 
k 

yani eger, 

ell s2t + s3t x(t) = a1s + a2e a3e 

Ozislev ozelliginden, her birinin tepkisi ayn ayn ~6yledir: 

a,es,i ~ aiH(s1)es1t, 

a2e-'21 ~ a2H(s2)es21, 

Q3e531 ~ mH(s3)es)I 

ve bindirrne ozelliginden, toplarna olan tepki, tepkilerin toplarmdir; yani, 

y(t) = a,H(s,)es" + a2H(s2)e521 + mH(s3)es11 (3.12) 

Daha genel olarak, siirekli zamanhda (3.5) ~enklerni bindirrne .. ozel~ig! i.le b~rlikte si.n- 
yallerin, karmasik iistellerin dogrusal kornbmasyonu olarak ~oste.nmm1.? bir. L TI sis- 
ternin tepkisi icin uygun bir ifadeye seb~p o~dugunu an~atir. Ozelhkle, s~rekh za~anl~ 
bir L TI sisterne giris, karmasik iistellerin hneer kornbmasyonu olarak ifade edilirse; 

(3.11) 

Sonuc olarak, siirekli zarnanh dururnda oldugu gibi, karrn~$~k ii~t~ller ~~n~ ~a~~~h 
LTI sisternlerin ozi~levleridir. Belirli z degeri icin, H(z) sabiti ~ ozislevi ile iliskili oz 

degerdir. . . .. . 1 · 1 
L TI sisternlerin analizi icin, daha genel smyallerm ozislev en.ne ayn~tm masi- 

nm faydasi bir ornekten gorulebilir. x(t), iiv karmasik iistelin lineer bir kornbmasyonu- 
na tekabiil etsin; yani, 

(3.10) 
+oo 

H(z) = L h[k]z-k 
ve burada; 

(3.9) y[n] = H(z)zn 
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Sekil 3.4'de grafiksel olarak (t) · r · h . . 
rilrnistir, ' x smya mm armomk bilesenlerinden nasil olu~turuldugu goste- 

(3.28) 
x(t) = 1 + ..!.cos2m + cos4m + ~cos6m 

2 3 

Bsit bir sekilde, Euler bagintisim kulla~arak, x(t)'i su formda yazabiliriz: 

(3.27) 

1 ai=a-1=-, 
.. 4 

1 a: = a «: =- 2' 
I 

a3 =a-J =- 
3' 

olan x(t) periyodik sinyalini ele alalim (3 26) denkl · · . 
sa sahip harmonik bile~enlerin her birin· 1· to.pl k emnu yldemden yazarak ve aym temel frekan- 

ayara , ~unu e e edenz: 

I . ~. 
x(t)=l+-(e12m +e-j2"')+..!.(ej4,r1 +e-j4"')+..!.(ej6m + -j4"') 

4 2 3 e 

ao=l, 

olarak ifade edilen, 

(3.26) 

+3 
x(t) = L mejk2m 

k=-3 

Ornek 3.2 
Temel frekansr 21t olan, (3.25) denkleminde 

formlu harmonik olarak iliskili karmasik iistelleri d ~ I . . . 
:_pelr~y?du i!e pe~iyodiktir. (3.25) denkleminde ~i~;:ate~1: k~;~~:~:tY1_ronk=u da+yl ine 
11,-- Iym tenmlerm her iki · d , · · - ve 
?ki~e~e?ler veya ~irinci h~~1on;k w~i~;:~\;;:~~r~::~~::1~~1\~ti~v: :t~eokla~ak 

2te?1~1 1 1 tenm temel bilesenle · · · - - rem 
periyodiktir ve ikinci h:::: y~;:tenylodu (veya esdeger olarak frekansm iki kati) ile 
ve k= -N. . b ·1 I om I ~~e~ er olarak adlandmhr. Daha genel olarak, k=+N 
(3 25 d nk

iym ~ esen er N. harmonik bilesenler olarak adlandmhr 
· ) e lemi £ d ki b · · - - . · 

olarak adlandmhr~:u;o:t~ri;J:;~~f~te ~i~yahl~ t~ostedrimi .~ourie~ d.~zisi ~osterimi 
hm, nm ge I~ irme en once, bir ornegi ele ala- 
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+oo +oo 

x(t) = L Gkejkwot = L akejk(2:r/T)t 
k=-oo k=-oo 

Bu sinyallerin her birinin w0'm kati olan bir temel frekansi vardir ve bu nedenle her bi- 
ri T periyodu ile periyodiktir ( lkl ~ 2 icin </Jk(t) 'in temel periyodu Tnin bir kesridir). 
Bu nedenle, 

(3.24) k = 0,±1,±2, ... </Jk(t) = ejkwot = ejk(2:r/T)t' 

olmak iizere iki temel periyodik sinyal anlatildi. Bu sinyallerin her ikisi de w0 temel 
frekansi ve T = 2,r I w0 temel periyodu ile periyodiktir. (3.23) denklemindeki sinyal ile 
iliskilendirilen harmonik olarak iliskili karmasik i.isteller kiimesidir: 

(3.23) x(t) = ejwo/ 

ve periyodik karmasik ustel 

(3.22) x( t) = co swot 

Boliim I 'de aynca, sinus sinyali 

ise periyodiktir. x(t)'nin temel periyodu minimum pozitiftir; yani (3.21) denkleminin 
saglandigi sifirdan farkh T degeridir, ve w0= 2,r I T degeri temel frekans olarak adlan- 
dmhr. 

(3.21) her t icin x(t) = x(t + 1) 

Bolum l 'de tammlandigi gibi, bir sinyal eger Tnin bazi pozitif degeri icin 

3.3.1 Hermenlk Olarak ili§kili Karma~1k Ostellerin 
Lineer Kombinasyonlar1 

SUREKLi ZAMANLI PERiYODiK SiNYALLERiN 
FOURIER SERiSi GOSTERiMi 

Bu basit ornek icin, x(t)'nin her periyodik ustel bileseninin - ornegin, +ej4' - uygun oz deger ile ' 
carpirm - ornegin, H(j4) = e-112 - etkin olarak giris bileseninin zaman 3 kaydmlmasma neden 
olur. A91k9a bu durumda, (3.19) denkleminde y(t)'i, (3.11) ve (3.12) denklemlerini kullanmak 
yerine inceleyerek belirleriz. Ancak, gorecegimiz gibi, (3.11) ve (3.12) denklemlerinde icerilen 
gene! ozellik, sadece daha karmasik L TI sistemlerin tepkilerini hesaplamamiza olanak saglamaz, 
aynca frekans bolgesi gosterimi ve L TI sistemlerin analizi icin temel saglar, 

y(t) = +ej4(1-J) + +e-j4(1-J) + +ej7(1-J) + fe~j7U-J> 

= cos( 4(t - 3)) + cos(7(t - 3)) 
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Ornek 3.2'de ak'm hepsi gercektir, boylece ak = A, = Bk, bu nedenle, (3.31) ve (3.32) 
denklemleri, her iki gosterimde aym forma, (3 .28) denklemine indirgenir. 

(3.32) 
00 

x(t) = ao + 2 ~) Bk cos kwot - Ck sin kwot] 
k=I 

(3.31) denklemi siirekli zamanhda gercek periyodik sinyallerin Fourier dizileri icin en 
cok karsilasilan bir formudur. Diger bir form, Bk ve C/nm gercek oldugu ak dikdort- 
gensel formda soyle yazilarak elde edilir: 

ai=Bi+ jCk 
aki<;in bu formla (3.30) denklemi $U formu ahr: 

• 
~ekil 3.4 Ornek 3_2'deki x(t) sinyalinin harmonik olarak ili~kili sinus sinyallerinin lineer kombinasyonu olarak . 1 

olu~turulmas1. 

·~3 28) denklemi gercek periyodik sinyallerin Fourier dizisi i<;i~ altematif ~11orrr:i.~r- 
n~gidir. Ozellikle, x(t)'nin gercek oldugunu ve (3.2~) denklemi formun1a ~ ~ e e 1 e- 
bilccegini varsayahm. Bu durumda, x*(t) = x(t) oldugundan, sunu elcle e enz. 

-HlO 

x(t) = I a:e- jkwol . 
k=---oo 

(3.31) 
00 

x(t) = ao + 2LAkCOs(kwo, + (lk) 
k=I 

Yani, 

00 

x(t) = ao + L291{AkeJ<kw°,t+B,>}. 
k=I 

(3.30) 
00 

x(t) = ao + I:2me{ake1wo,} 
k=I 

Eger ak kutupsal formda $U sekilde'ifade edilirse, 
ai = Ake18' 

bu durumda (3.30) denklemi soyle olur: 

00 

x(t) = ao + L[akeJkwot + a;e-Jwoi]. 
k=I 

Toplam icindeki iki terim birbirinin karmasik eslenikleri oldugu icin, bu soyle ifade 
edilebilir: 

00 

x(t) = ao + I:[akejkwo, + a - ke-jwo,]. 
k=I 

(3.29) denkleminden a., icin a; yerine konularak, sunu elde ederiz: 

Xo(t) + X1 (t) + Xz(t) 
x2(t) = cos 4nt 

MJM t 
. 

ak = a - k (3.29) 
Bunun, a/lann aslmda gercek ve a; = a.; oldugu Ornek 3.2'deki durum olduguna 
dikkate edelim. 

Fourier dizilerinin altematif formlanm elde etmek icin, ilk once (3.25) denkle- 
mindeki toplarm asagidaki gibi yeniden di.izenleyelim: 

Xo(t) + X1 (t) 
x1 (t) = 1 COS 21d 

/\/\l/\/\ 
/~\JVV\i 

. 
olur ve bu (3.25) denklemi ile karsrlastmldigmda, ak = a., olmasim gerektirir veya 
esit olarak: 

-HlO 

x(t) = I a:kej/..wot 
k=-<r:J 

Toplamda k'y1 -k ile degistirirsek; x0(t) = 1 
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7" k 
spe tral katsayr" terimi i~1gm spektral cizgilere s ektrosko ik . . 

farkh frekanslardaki basit bile~enlerine) B .. I bi p p avnsurmasi gibi problemlerden elde edilir (Yani 
d fr k · Y • oy e Ir aynstirmada herhan · b · · · · , 

e en e ansdaki toplam 1~1k enerjisinin dogrudan 6l9iimiidiir. gr Jr cizgmin yogunlugu, o cizgiye tekabul 

(3.40) 
(3.38) ve (3.39) denklemleri 18 yiiz ili 1 tarafmda~ da biliniyordu. Ancak~ bu iekifd~rtal ar~nd~ Eu!er __ v~. L~grange~nin ~er ikisi 
sm. ifimn ifade edilebilecegi sorusunu . I as Idn a bang1 b~yuklukte periyodik sinyal 

mce eme en u analiz yolunu atmislardir, Bir 

ao =; Lx(t)dt. 

+<X> • +<X> 

x(t) = L GkeJkwo, .== L meik(21r!T)1 ' 
k=-m k=-m (3.38) 

1 f 1 ., 
Gk=- Jrx(t)e-jkwotdt =- f x(t)e-Jk(2,r/T)tdt 

T T Jr (3.39) 
Burada, temel periyot T ve temel frekans b k . 
ifadeleri yazdik. (3.38) denklemi se t d Wok a I~mdan Founer dizileri icin e~deger 
lemi analiz denklemi olarak adlandir~ ez en Ierni olarak ~dlandmhr ve_(3.39) denk- 
sayrlan veya x(t)'nin spektral kats I t {af kttsayilan 9og~nlukla Founer dizisi kat- 
x(t) sinyalinin temel bilesenmm h!;~:~~:f~n adlandmhr. Bu __ karmasik katsayilar 
v~ya x~t)'nin sabit bile~enidir ve k=O ile (3 39) d d~lan -~~smmi_ ~l9er. a? katsay1s1 de 
bir penyotta x(t)'nin ortalama degeri olan . e erm I e venhr. Yam, basit olarak 

Ozetlemek gerekirse eger (t) b · F . . . . 
(3.25)_ denklemindeki formda ha~oni( ol~:tf _d1~1~1 gosterimi~e sahipse [yani, eger 
ko~?masyonu olarak ifade edilebilirse] bu d liskili karmasik ustellenn dogrusal bir 
verilir. Bu denklern cifti boylece bi '. d.~ru-~da,_ katsay1Iar (3.37) denklemi ile 
sini tammlar: ' ' rr penyo 1 surekh zamanh sinyalin Fourier dizi- 

(3.37) 

r ej<k-11Jwo1 dt = {T, k = n 
0, k-:tn 

olur ve sonuc olarak, 

(3.36) 
denklemi katsayilan belirlemek icin sa ~ lamr A . . 
entegralleme aralig: ile ilgili kullandr ~ 1~1z t~k ynca~ _(3 .3 5) denklemini hesaplarken, 
periyotlannm entegral sayisr olan T !zunl ~ Je~?eg1~ cos(k - n)wo ve sin(k - n)wo 
oldugunu not edelim. Bu nedenle T uzunl:?un a _1 ara ik b_oy~nca entegral ahnmasi 
sak, ayru sonucu elde ederiz Y . ~ g~ndak1 h_erh~ng1 bir arahkta entegral ahr- 
integrallemeyi r ile gosterirs~k, am, eger erhangi bir T uzunlugundaki arahkta 
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rr . {T k = n ej(k-n)wot dt = ' ' 
0, k-:tn 

ve sonuc olarak, (3.34) denkleminin sag tarafi Ta0'e indirgenmis olur. Bu nedenle, 

Parantez icindeki entegralin hesaplanmasi aciktir. Euler formiilunu kullanarak bu en- 
tegral yeniden yazihrsa: 1 ej(k-n)wot dt = 1 cos(k- n)wotdt + J 1 sin(k- n)wotdt (3.35) 

k -:t n icin cos(k - n)w0t ve sin(k - n)w0t , (T ljk- nj) temel periyodu ile periyodik 
sini.islerdir. Bu nedenle (3.35) denkleminde, bu sinyallerin periyotlannm entegral sayi- 
si olan bir arahk boyunca (T uzunlugu) entegrallenir. Entegral fonksiyonlann altmda 
kalan arahk boyunca olan alam olcen olarak gorulebildiginden, k -:t n icin, (3.35) 
denkleminin sag tarafmdaki her iki entegral de sifirdrr. k = n icin (3.35) denkleminin 
sol tarafmdaki integrallenen 1 'e esittir ve boylece, entegral Tye esit olur. Bu durumda 
toplamda, 

(3.34) 

Burada T, x(t)'nin temel periyodudur ve sonuc olarak bir periyot iizerinden entegral 
ahyoruz. entegralin ve toplamanm sirasmi degistirmek sunu verir: 

T +oo [ T J 1 x(t)e-j11wo1dt= k~ak 1 ej(k-11)wotdt . 

er · er~ ·k · 1 X(f)e-Jnwotdf = 1 LJ QkeJC>VOle-JnWOldf • 
k=-oo 

(3.33) 
+oo 

x(t)e- jnwet = L akejlMOI e" jnwet 

k=-oo 

iki tarafm O'dan T = 2n-/w0'a entegrali ahmrsa, 

Verilen bir sinyalin (3.25) denklemi dizileri ile ifade edilebilecegini kabul ederek, ak 
katsayilanm elde etmek icin bir yonteme gerek vardir. (3.25) denkleminin her iki tara- 
fi e jnwot ile carpilarak su elde edilir: 

3.3.2 Bir Surekli Zamanh Periyodik Sinyalin Fourier Dizisi Gosteriminin 
Belirlenmesi 

Bu nedenle, gercek periyodik fonksiyonlar icin, karmasik iisteller bakirrundan 
Fourier dizileri, (3.25) denkleminde verildigi gibi, trigonometrik fonksiyonlan kulla- 
nan (3.31) denklemi ve (3.32) denklemindeki iki formdan birine matematiksel olarak' 
esittir. Son ikisi Fourier dizileri icin ortak formlar olmasma ragmen, (3.25) denklemi- 
nin karmasik iistel formu ozellikle bizim amacirruza uygundur, bu nedenle neredeyse \ 
sadece bu formu kullanacagiz. 

(3.29) denklemi Fourier dizileri ile iliskili ozelliklerden birini gosterir, Bu ozel- 
likler cogunlukla hesapsal amaclar icin ve onsezi kazanmakta cok faydahdir ve Boliim 
3Sde bunlann en onemlilerini beraber toplayacagiz, Bircogunun tiiretmesi bolumun 
sonundaki problemlerde ele almrmstir. Bolum 4.3'de Fourier dontisilmlerinin genis 
baglarmnda bu ozelliklerin cogunlugu gelistirilecektir. 
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2T -2T -T T -T1 T1 T T 
2 2 

~ekil 3.6 Periyodik kare dalga. 

integralleme limitleri kullanilarak ve (3 . sunu elde edilir: .4 l) denklemmde yerine konularak, ilk once k=O icin 

0 0 [ ... 
x(t) 

0,~ 0 ... J 

x(t) = {'' ltl < T, 
0, T,<ltl<T/2' (3.41) 

seklinde tarumh sin ya!, bu kitap boyunca b. k temel periyodu ve Wo = 2n/T temel frek l~l ac k~z k~r~ila~acag1m1z bir sinyaldir. Bu sinyal T 

( 
· . ansi i e periyodiktir 

.. x t) t<;:m Fourier dizisi katsayilanni belirlemek . . . ki.i, t==O etrafmda x(t)'nin simetriginden dola l h h 191_n, .(3.39) denklemini kullanacagiz. Cun- 
nucu verecek olmasma ragmen, -TI 2 < t < j'12 ~~ angi bir. T arahgi gecerli oldugu ve aym so- 
uygundur. - l entegralm uygulandrgi arahk olarak secmek 

Seki! 3.6'da cizilen ve bir periyotta 

Ornek 3.5 

3 2 k • 
ct kl .. - ~ I _, o 
ve 11 3.5 Ornek 3 4'de ele 1 · · . . a man sinyahn Founer dizisi katsayilanrun bOyOk ve evresinin 9izimi. 

-2 

-3 -2 -1 O k - 
2 3 

Sekil 3 5'de a 'nm b .. "kl iik • k uyu u ve evresinin cubuk grafigi gost ·1 . . e- en rmsnr. 
I ak I 
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ao = 1, 

a1J1+_!_,L1-.!..1· l 2}) 2 ' 

a_,J1 _ _!_ 'L1+.!..1· l 2}) 2 ' 

1 j(,r/4) .Ji (1 ') a2=2e =4 +J, 

- 1 -j(,r/4) - .Ji (1 ') a-2-2e -4 - J, 

w = 0, \k\ > 2 

Bu nedenle, bu ornek icin Fourier dizisi katsay1lan ~oyledir: 

x(t) = 1 + sin wot+ 2cos wot+ cos(2wot + ~) 

olsun. bmek 3.3'de oldugu gibi, x(t)'yi dogrudan karma~1k i.isteller bak1mmdan geni~letebiliriz, 

boylece, 

Ornek 3.4 
w0 temel frekansma sahip, 

1 a-,=-- 
2} 

k:;t+lveya-1 

1 a,=- 2j' 
w=O 

Bu e~itligin sag tarafi ile (3.38) denklemi kar~tla~tmhrsa, sunu elde ederiz: 

1 · I 1 · t sinwot=-e''vo --e-pvo 
2/ 2} 

x(t) = sinw0t 

sinyalini ele alahm. Bu sinyal icin Fourier dizisi katsay1sm1 elde etmek icin bir yakla~1m (3.39) 
denklemini uygulamaktir. Ancak bu basit problem icin, sini.is sinyalini karmasik i.istellerin dogru- 
sal bir kombinasyonu olarak geni~letmek ve inceleyerek Fourier dizisi katsay1lanm elde etmek 

daha kolaydtr. Ozellikle, w0t'yi ~oyle ifade edebiliriz: 

Ornek 3.3 
Temel frekans1 w0 olan 

sonraki bolumde bu soruya doruneden once, siirekli zamanh Fourier dizilerini birkac 

omek yoluyla aciklayahm- 
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formunun suurh dizisi ile; yakmsama problemini inceleyelim. eN(_t) yakmsama hatasi 
olsun; yani, 

(3.47) 
N 

XN(t) = L meJkwo, 
k=-N 

Euler ve Langrange Ornek 3.3 ve 3.4'iin sonuclan ile mutlu olacak olmalarma rag- 
men, x(t) her bileseni siirekli oldugu halde siireksiz oldugu icin Ornek 3.5'e karsi 91- 
karlardi, Diger taraftan Fourier, aym ornegi ele almis ve kare dalganm Fourier dizisi 
gosteriminin gecerli oldugunu teyit etmistir, Aslmda Fourier, her periyodik sinyalin 
bir Fourier dizisi ile gosterilebilecegini ileri surmustur. Cok dogru olmadigi halde, ka- 
re dalga ve tum diger bu kitapta ele alacagmuz diger periyodik sinyaller ve pratikte il- 
gi merkezi olan sinyaller dahil olmak uzere cok genis bir sinyal simfim ifade etmek 
icin Fourier dizisinin kullarulabilecegi dogrudur. 

Kare dalga ornegine ve daha genel olarak Fourier dizisi gosterimlerinin gecerli- 
ligi sorusuna bir anlayis kazanmak icin, verilen bir x(t) periyodik sinyalinin, simrh sa- 
yida harmonik iliskili karmasik iistellerin dogrusal bir kombinasyonu ile; yani 

FOURIER DiZiLERiNiN YAKINSAMASI 3.4 

(c) 
~ekil 3.7 <;e~itli T degerleri ve sabit T1 ile periyodik kare dalga i9in 6l9eklenmi~ Fourier dizileri katsayuan 
Tak cizlmi: (a) T=4 T,; (b) T=8T,; (c) T=16T,. Katsayuar, omekler arasmdaki arahgm, 21lfT, Tartt1k9a azal- 
d191, duzenli olarak arahklandmlm1~ (2sinwT,}/w zartmm 6rnekleridir. 

(b) 

IO I If l.4 0 41 f I I j I 
I I I I ..... .,11111,. ..... .. ... 

-2 0 2 

(a) 
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(3.46) 

(3.45) 

as=a-s=-, 
51Z' 

a3=a-J=--, 
3:tr 

a1=a-1=-, 
:tr 

kst 
1 

ao=- iken 
2 . . -O'd Aynca k'mn ardisik tek deger- 

olur. (3.45) denkleminden, cift ve sifirdan farkh k rein av= tr. ' 
leri icin (sin7dd2) ±1 arasmda degi~ir. Bu nedenle, 

1 

sin(:trk /2) 
as 

. . . . 1 b k rafigidir. Ozellikle, katsayilar 
Sekil 3.7 bu o~e~ icin ~oun~r_d~zi~en ~~:~~: ~~;n;ui;:~e~rligomek icin, Fourier katsay1lan 

Ti sabit degeri ve cesitli T degerlen rem i~;e k b' ~ .fikle gosterilebilirler. Daha genel olarak 
geri;:ektir ve sonuc olarak, grafiksel olara ~ 1 I~ gr~~tsaymm geri;:ek ve sanal veya bi.iyi.ikli.ik 
elbette, Fourier dizileri k~~a~ikt~r '" bu ne e~:k~r ~= 4r1 icin, x(t) periyodun yansi icin birlik 
ve evre k1sunlarma tekabul eden iki grafik g · d d T= ,d2 ve (3.44) denklemin- 
ve periyodun yansi icin sifir olan bir kare dalgad1r. Bu urum a, Wo 

den, 

(3.44) 2sin(kwoT1) _ sin(k.voT1) 
kwoT - kst as 

- · · k 11 digimiz a 
Parantez icindeki terimin sinkwo~1. oldugunu not edersek, woT= 2:tr geri;:egm1 u an k . 

katsayilanm su ~ekilde ifade edebiliriz: 

(3.43) 2 [ejkwoT, _ e -)kwoT, ] 
Qk=-- . 

kwoT 2J 

ve su sekilde yeniden yazrlabilir: 

1 [' -j;,.Old _ _1_ -jwot i·r, ak =- e t - - . e -r, , 
T r, 1kwoT 

. k · ·1 olan x(t)'nin ortalama .. kl d - ibi x(t)= 1 si.iresince her penyodun esnne esi Daha once aci an igi gi I, ao, . 
degeri olarak anlat1lm1~tir. k * 0 icin sunu elde edenz; 

(3.42) 
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-+«> 
"""' akejkwot 

k~ (3.55) 

her t ~degerinde esit oldugunu anlatrnaz, Burada demek istedigi farklarmda enerji ol- 
madigidir. 

Tek bir periyotta x(t) suurli enerjiye sahip oldugunda garanti edilen yakmsama 
cok faydahdrr, Bu du~mda ~(3.54) d~n~le11?-i :(t) ii~ onun Fourier dizisi gosterimi ara- 
s1_nda !~r~m sifir enerji ~ldugunu belirtir. Fiziksel sistemler sinyal enerjisine tepki ver- 
~ikleri 191~, b~ pe~spekti~en x(t) ve Fourier dizisi gosterimi ayirt edilemez. Ele aldi- _ 
gnmz periyodik sm~aller_m cogu tek bir periyotta snurli enerjiye sahip oldugundan 
Fourier d~z1~1.gosterimleri vardir, Aynca, P.L. Dirichlet tarafmdan gelistirilen ve ayn; 
zamanda ilgili ol?~gu~uz ~m sinyaller tarafmdan temel olarak saglanan bir altematif 
k~~ul grubu, x~t) nm ~sureks1z ol?ugu kopuk t degerleri haric, x(t)'nin Fourier dizisi 
g~ste~m~~~ esit ?l~ugunu garantiler. Bu degerlerde, (3.55) denkleminin smirh dizisi 
sureks1z~1?m her 1k1 tarafmdan birinin deki degerlerin ortalamasma yakmsar. ' 

Dmchlet kosullan asagidaki gibidir: 

Kosul 1. Herhangi bir periyotta, x(t) tamamen integrallenebiln olmahdir; yani, 

llx(t)ldt < oo (3.56) 

Kare -~nt~~rallenebilirlik ile oldugu gibi, bu her ak katsayismm suurh olacagim garanti- 
ler; cunku, 

Bu boltimiin _son~n?~ki bir omekte gorecegimiz gibi, (3.54) denklemi x(t) sinyalinin 
ve onun Fourier d121s1gosterimin 

(3.54) lleU)( dt = o 

olarak tammlamrsa, boylece: 

(3.53) 
-+«> 

e(t) = x(t) - L akejkwor 
k=-m 

Bu durumda, _(3.49) de~kleminde tarnmlandigi gibi, yakmsama hatasmdaki EN enerjisi 
daha fazla tenm eklendikce O'a yakmsadigi garantidir; yani, N ~oo iken. Yani; eger 

(3.52) 
+N 

XN(t) = L akejkwor 
k=-N . 

oldugu sinyallerdir. B~ kosul s~gla!1d1~mda, (3.39) denkleminden elde edilen ak kat- 
sayilannm snurh oldugu garanti edilmis olur. Aynca xN(t) bu katsayilan lkl < N · · 
kullanarak elde edilen x(t) 'ye yakmsama olsun: ' - rem 

(3.51) 

I 

11x(t)l2dt ~ oo 
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8 Ornegin, Bkz. R.V. Churchill, Fourier Series and Boundary Value Problems, 3rd ed. (New York: McGraw-Hill Book 
Company, 1978); W. Kaplan, Operational Methods for Linear Systems (Reading, MA: Addison-Wesley Publishing 
Company, 1962); ve bu bolumde dipnot2'de belirtilen Dym ve McKean'm kitabi. 

(3.50) ve (3.39) denklemlerini karsilasnrdrgirmzda, (3.50) denkleminin Fourier dizisi 
katsayilanm belirlemek icin kullamlan ifade ile aym oldugu gorulur. Bu nedenle, eger 
x(t) bir Fourier dizisi gosterimine sahip ise, sadece simrh sayida bir harmonik iliskili 
karmasik iisteller kullanarak en iyi yakmsama, Fourier dizisi gerekli sayida terime ki- 
saltilarak elde edilir. N artarken, yeni terimler eklenir ve EN azahr. Eger; aslmda x(t) 
bir Fourier dizisi gosterimine sahip ise, bu durumda EN'in limiti N~oo iken sifirdir. 

Simdi, periyodik bir x(t) sinyalinin aslmda ne zaman bir Fourier dizisi gosteri- 
mine sahip oldugu sorusuna donelim. Tabii ki, her sinyal icin (3.39) denklemini kulla- 
narak bir Fourier dizisi katsayilan gosterimi elde etmeye tesebbiis edebiliriz. Ancak 
bazi durumlarda, (3.39) denklemindeki entegral sapabilir; yani, bazi a, icin elde edilen 
deger sonsuz olabilir. Aynca, (3.39) denkleminden elde edilen katsayilann tiimii smir- 
h olsa bile, bu katsayilar (3.38) denkleminde yerine konuldugunda, sonuclanan sonsuz 
dizi, x(t) orijinal sinyaline yakmsamayabilir. 

Neyse ki, cogu periyodik sinyal simfi icin yakmsama problemi yoktur. Ornegin, 
yakmsama hatasmdaki EN enerjisinin N oo'a giderken O'a yaklastigr her siirekli periyo- 
dik sinyal bir Fourier dizisi gosterimine sahiptir. Bu aynca bircok aynk zamanh sinyal 
icin de gecerlidir, Tartismalanrmzda kare dalgalar gibi siireksiz sinyalleri kullanmayi 
faydah buldugumuz icin, yakmsama konusunu daha detayh incelemeye deger. Ozel- 
likle, bir periyodik sinyalin Fourier dizisi ile ifade edilebilecegi garantisini saglayabi- 
lecegi iki farkh durum smifi vardir. Bunlan tartisirken, tam bir matematiksel ispat sag- 
lamaya cahsmayacagiz; daha kapsamh ele almrms hali Fourier analizi iizerine bircok 
yazida bulunabilir. 8 

Fourier dizileri ile gosterilebilen bir periyodik sinyal simfi tek bir periyotta si- 
mrh enerjiye sahip olanlardir; yani 

(3.50) 

Problem 3.66'da gosterildigi gibi, (3.47) denklemindeki katsayilar icin hatadaki 
enerjiyi minimuma indiren belirli secirn: 

a» = ~ !. x(t)e-jkwot dt 

(3.49) 

Herhangi bir yakmsamanm ne kadar iyi oldugunu belirlemek icin, yakmsama hatasi- 
nm buyukliiguntin nicel olcumumt belirlemeye ihtiyacmuz vardir. Kullanacagirmz kri- 
ter, bir periyotta hatadaki enerjidir: 

(3.48) 
+N 

eN(t) = x(t)-- XN(t) = x(t)- L akejkwot . 
k=-N 
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x(t) 

~ekll 3.8 Dirichlet ko~ullanna 
uymayan sinyaller: (a) o < t s 1 
igin x(~ =1/t sinyali, 1 periyodu ile 
periyodik bir sinyal (bu sinyal 1. 
Diri?~let ko~uluna uymaz); (b) 
2.Dinchlet kosulunu ihlal eden 
(3.57) denkleminin periyodik sinya· 
Ii; (c) 3.Dirichlet ko~ulunu ihlal eden 
8 periyotlu periyodik sinyal 
[ O s t < 8 igin, x(~ degeri t'den 8'e 
uzakhk 2 faktor azald1ginda 2 faktor 
azalir; yani, x(~=1, o $ t < 4 , 

8 16 t x(~:1/2, 6 s t < 7, x(~:1/8, 
(c) 7 s t < 7.5 ... ] 

?~ ozellik~e o~e~!i ~ir r~l ~ynamayacakt1r. Siireksizligi olmayan bir periyodik sin al 
191~, Founer dizisi goste:.1m1 ~e1: t ?e$erinde orijinal sinyale yakmsar ve esitlenir. Jer 
penyotta __ sm1r~1 ~~~Ida sureks.1zl~kh bir periyodik sinyal icin, Fourier dizisi gosterimi 
d1ZI~m. sureksizligin ~erhang1 bir tarafmdaki ortalama degere yakmsadigi kopuk sii~ 
reksizlik noktalan haric her yerde sinyale esittir, 

(b) 

(a) 

2 ·1 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

\J 
x(t) 
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Kosul 3. Herhangi bir simrh zaman arahginda, sadece suurh sayida siireksizlik mev- 
cuttur. Aynca, bu siireksizliklerin hepsi sirurhdir. 
3.ko~ula uymayan bir fonksiyon ornegi Sekil 3.8(c)'de gosterilmistir. T=8 periyotlu 
sinyal, her biri bir onceki kesit yuksekliginin ve genisliginin yansi olan sonsuz sayida 
kesitten olusur. Boylece, fonksiyonun bir periyodunun altmdaki alan acikca 8'den az- 
dir, Ancak, her periyotta sonsuz sayida siireksizlik vardir, boylece 3.ko~ulu ihlal eder. 
Sekil 3.8'de verilen omeklerden goriilebildigi gibi, Dirichlet kosullanm saglamayan 
sinyaller genellikle dogada patolojiktir ve sonuc olarak tipik olarak pratik baglamsa 
ortaya cikmazlar. Bu nedenle, Fourier dizisi yakmsamasi sorusu kitabm kalan kismm 

Ancak, fonksiyon arahkta sonsuz sayida maksimum ve minimuma sahiptir. 

£1x(t*t < 1 

Kosul 2. Herhangi bir simrh zaman arahgmda, x(t) simrh degiskenle ilgilidir; yani, 
sinyalin herhangi tek bir periyodu boyunca maksimum ve minimumlarm simrh bir sa- 
yismdan daha fazlasi yoktur. ' 
l.kosulu saglayan ancak 2. kosulu saglamayan bir fonksiyon ornegi Sekil 3.8(b)'de 
gosterildigi gibi soyledir: 

x(t) = sin( 
2;), 

0 < t:::;; 1 (3.57) 

T= I ile periyodik olan bu fonksiyon icin, 

lakl < oo , 
ilk Dirichlet kosulunu ihlal eden bir periyodik sinyal soyledir: 

1 
x(t) = - , 0 < t:::;; 1 

t 

yani, x(t) I periyodu ile periyodiktir. Bu sinyal Sekil 3.8(a)'da gosterilmistir, 

ise, bu durumda: 

ilxCt)I dt < co 

Bu nedenle eger, 
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•- 

N=79 

o _r 
(d) 

N=19 

201 

·T1 O T1 

. (e) 
~e~il 3.~ .. Kare bir dalga:m Fourier dizisi gosteriminin vakmsanasr; Gibss fenomeninin bir gosterimi. Burada, ce~itli N 
degerlen 19,n, XN(t) = L*=-Nme1""'01 suurh dizisi yakmsarnasi gosterilmi~tir. 

Bolum 3 Periyodik Sinyallerin Fourier Dizisi Gosterimi 

9 bu omekte kullamlan tarihsel omek bu bolumdeki dipnotl 'de verilen Lanczos'un kitabindan ahnmistrr. 

oldugu kesindir. 
Bu nedenle, kare dalganm Fourier dizisi gosteriminde karelestirilmis hata (3.53) ve 
(3.54) denklemlerinde oldugu gibi sifir alana sahiptir. 

Bu ornek icin, Michelson'un gozledigi ilginc bir etki, siireksizligin kornsulu- 
gundaki kismi toplamm davramsmm dalgaciklasmalar gostermesi ve bu dalgaciklas- 
manm tepe degerinin N artnkca azalmadigmm goriilmesidir. Gibbs bunlarm gercek 
durum oldugunu gostermistir. Ozellikle, birlik yiiksekligin sureksizligi icin, kismi top- 
lam N'in ne kadar buyudugunden bagimsiz olarak maksimum 1.09 degerini (yani; su- 
reksizlik yiiksekliginin %9'undan fazla) gosterir. Ancak bunun dogru olarak anlaul- 
masma dikkat edilmelidir. Daha once belirtildigi gibi, her sabit t degeri icin; t = t, di- 
yelim, kismi toplamlar dogru degere yakmsayacaknr ve siireksizlikte, siireksizligin her 
iki tarafmdan birindeki sinyalin degerleri toplammm bir bucuk katma yakmsayacaknr. 
Ancak, t1 siireksizlik noktasma daha yakm secildikce, hatayi belirli bir miktarm altma 
diisurmek icin N daha bqyiik olmahdir. Boylece N artnkca, kismi toplamlardaki dalga- 
ciklasmalar siireksizlige dogru sikistmlrms olur, ama her simrh N degeri icin dalgacik- 
lann tepe genligi sabit kahr. Bu davrarus Gibbs fenomeni olarak bilinir. Anlam surek-" 
siz bir sinyal x(t)'nin kisaltilrms Fourier dizisi yakmsamasi xtl._t)'nin gene! olarak yuk- 
sek frekansh dalgalanmalar gosterecektir ve sureksizliklerin yanmda x(t)' i gececektir, · .: " 
Eger pratikte boyle bir yakmsama kullaruhrsa, bu dalgaciklardaki toplam enerjinin be· if 

lirsiz oldugunu garanti etmek icin, yeterince buyuk N degeri secilmelidir. Elbette Ii- i · 
mitte, yakmsama hatasmdaki enerjinin kayboldugunu ve kare dalga gibi siireksiz bit 
sinyalin Fourier dizisi gosteriminin yakmsadigmi biliyoruz. 

lim XN(t1) = x(t1) 
N...c,oo 

sun, 

Bu durumda orijinal sinyal ve onun Fourier dizisi gosterimi arasmdaki fark enerji 
icermez ve sonuc olarak, iki sinyal tiim pratik nedenler icin aym olarak dusunulebilir, 
Ozellikle, sinyaller sadece kopuk noktalarda farkhlastigi icin, her iki sinyalin entegrali 
herhangi bir arahkta aymdir. Bu nedenle, iki sinyal evrisim altmda aym davramr ve 
sonuc olarak, L TI sistemleri analizi bakisiyla aymdrr. 

Siireksizlikleri olan periyodik bir sinyal icin Fourier dizisinin nasil yakmsadigi.. 
na ekstra bir anlayis kazanmak icin, kare dalga ornegine donelim. Ozellikle, 1989 'da,9 
bir Amerikan fizikcisi olan Albert Michelson herhangi x(t) sinyali icin N'den 80'e ka- 
dar olan degerler icin (3.52) denkleminin kesilmis Fourier dizisi yakmsamasmi hesap- 
layan bir alet olan harmonik bir analizor yapti. Michelson aleti bircok fonksiyonda 
beklenen sonuc olan cok fazla x(t) 'ye benzeyen xtl._t) ile test etti. Ancak, kare dalgayi 
denediginde, cok onemli ve onun icin siirpriz olan bir sonuc elde etti. Michelson goz- 
lemledigi davrarustan supbelendi ve bu aletin bir hatasi olabilecegini dusiindii. Bu 
problemle ilgili olarak 1899'da aciklamasim inceleyen ve anlatan iinlu matematiksel 
fizikci Josiah Gibbs' e yazdi. 

Michelson'un gozlemledigi sey, x(t) icin cesitli N degerleri icin xtl._t), bir simet-. 
rik kare dalga (T=4T1)'in gosterildigi Sekil 3.9'da aciklannustir. Her durumda kismi 
toplam orijinal kare dalga iizerine bindirilir. Kare dalga Dirichlet kosullanru saglad1g1,,,,,1 
icin, N-)oo iken xtl._t)'nin limiti sureksizliklerde, sureksizligin ortalama degeri olmah- 
dir. Her N icin xtl._t) tam olarak siireksizlikteki degere sahip · oldugundan sekilden as- 
lmda durumun bu oldugunu goruruz. Aynca, herhangi bir diger t degeri icin, t=t, ol- 
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x(-t) _f§____,._ . -----,, a - k • 

Bir diger deyisle, surekli zamanli bir sin ale . . 
gelen Fourier dizisi katsay1lannm zamanyt .zama~ ·t1ersmmes1 uygulanmasi, karsihk 
.. 11. ~. . . ersmmes1 1 e sonuc;Iamr Zam t . . oze igimn ilginc bir sonucu eg~ er (t) . ft . . · an ersmmes1 F . . . . , . x 9111 1se· yam eger x(-t)=x(t) · b d 
?uner d1Z1s1 katsayilannm da aynca cift olmasi: . - ise, u urumda 

~Ilde,_x(-t) = -x(t) olacak sekilde eger x(t) tek ise' ?o;~~;kF~:k. ol;a~1~1kr. Benzer se- 
oyledir; yani a_k = -ak 'dir. ' · ner 1z1s1 atsayilan da 

ise, bu durumda 

(3.63) 

Bu denklemin sag tarafinm, Fourier dizisi katsaytlan b/nm 

bk= a.i 
x(-t) icin Fourier dizisi sentez denklemi formunda oldugu .. I . y . goz enir. am; eger 

x(t)~m 

m=-oo (3.62) 

00 

y(t) = x(-t) = I a_ mejm2trt!T 

k=-m seklinde yer degi~tirirsek, sunu elde ederiz: 

(3.61) 

00 

x(-t) = I:· me-Jk21r11T 
k=-«J 

Sinyal zaman tersinmesine ugrad1gmda da in ( ) . . . . . . 
d_egi~meden kahr. y(t)=x(-t)'nin Fourier dizi\ ~- x ''. p~n_yod1k smyal~n~n T periyodu 
smmesinin (3.38) sentez denklemi uzerind k~ gtko~t~~mlm1 elde etmek 19m, zaman ter- 

e 1 e isiru e e alalim: 

X(f-fo)~e-jkwotoak = e-jk(2tr!T)toak 

Bu ozelligin bir sonucu, bir periyodik sinyal zamanda ka . ~ . . . . 
katsaytlannm biiyiikliikl · · d ~. ydmldigmda, Founer dizisi 

enrnn egismeden kalmasnn-, y ani, jhkj = jakj , dir. 

3.5.3 Zaman Tersinmesi 

ise, 
x(t)~m 

(3.60) 

_!_ i x(r)e-Jkwo<r+1o>dt _ -Jkwo,o I J _ ·1cw T Jr - e - x( t: )e 1 or dt 
T 

= e-jkwoto k - -jk(2tr!T)to a -e m Yani; eger 

Entegralde r = t - to olsun denilerek ve eni r d ~. . . . 
boyunca degi~ecegini not edilerek a , y ' . eg1~ken~mn ?~ ~ynca T siireli aralik 
ifade elde edilir: ' k nm x(t) nm k. Founer dizisi katsayisi oldugu su 
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3.5.2 Zaman Kayd1rma 
Bir zaman kaydrrma periyodik bir sinyal x(t)'ye uygulandigmda, sinyalin T periyodu 
korunur. Sonucta elde edilen sinyal y(t)=x(t - t0)'m Fourier dizisi katsayilan bk asagi- 
daki gibi ifade edilebilir: 

z(t) = Ax(t) + By(t)~ck =Am+ Bbi 

Bunun ispati dogrudan (3.39) denkleminin uygulanmasmi izler. Aynca, lineerlik ozel- · 
liginin kolayca T periyotlu rasgele bir sayida sinyalin lineer kombinasyonuna genisle- 
tilebilir. 

x(t) ve y(t) T periyotlu ve sirasiyla a; ve bk ile gosterilen Fourier dizisi katsayilanna 
sahip iki periyodik sinyali gostersin, Y ani; 

·x(t)~ak 

y(t)~bk 

x(t) ve y(t) aym T periyoduna sahip olduklan icin, kolayca bu iki sinyalin herhangi bir 
lineer kombinasyonunun da T periyodu ile periyodik olacagnu izler. Aynca, x(t) ve 
y(t)'nin lineer kombinasyonunun ck Fourier dizisi kombinasyonlarmm, 
z(t)=Ax(t)+By(t), x(t) ve y(t) icin Fourier dizisi katsayilannm aym lineer kombinasyo- 
nu verilir. Yani, 

3.5.1 Dogrusalhk (Lineerlik) 

Daha once aciklandrgi gibi, Fourier dizisi gosterimleri bunun gibi ifadelere kavramsal 
onseziler gelistirmek icin faydah birkac onemli ozellige sahiptir ve bunlar aynca bir- 
cok sinyalin Fourier dizisi degerlendirmesinin karmasikligim azaltmaya yardimci olur. 
Tablo 3.1 'de cogu boliimun sonundaki problemlerde ele alman bu ozellikler 6zetlen- 
mistir. Fourier donusiimunu gelistirdigimiz bolum 4'de, bu ozelliklerin cogunun, uy- 
gun siirekli zamanh Fourier doniisumtinden ortaya cikanlabilecegini gorecegiz. Sonuc 
olarak, burada kendimizi nasil elde edildiklerini, yorumlandiklanrn ve kullamldiklanm 
aciklamak icin bu ozelliklerin bir kacirun tartismasi ile smirlayacagiz. 

Tablo 3.1 'den secilen ozelliklerin izleyen tartismalan boyunca, bir periyodik 
sinyal ile onun Fourier dizisi katsayilan arasmdaki iliskiyi gostermek icin bir steno 
notasyon kullamlmasmi uygun bulacagiz. Ozellikle, x(t)'nin T periyodu ve w0=2:r/T 
temel frekansi ile periyodik bir sinyal oldugunu varsayahm. Bu durumda eger x(t)'nin 
Fourier dizisi katsayilan ak ile gosterilirse, bir periyodik sinyalin Fourier dizisi katsa- 
yilan ile eslemesini belirtmek icin su notasyonu kullanacagiz: 

x(t)~m 

SUREKLi ZAMANLI FOURIER oizisiNiN OZELLiKLERi 

Sinyaller ve Sistemler 202 

3.5 



3.5. 9 Ornekler 
Tablo 3.1 'de listelenenler gibi Fourier dizisi ozellikleri, verilen bir sinyalin Fourier 
katsayilannm belirlenmesi ile ilgili bir kisim cebirden kacmmak icin kullamlabilir. (3.65) 

3.5.8 Surekli Zamanh Fourier Dizisi Ozelliklerinin Ozeti · 
Tablo 3.1 'de siirekli zamanh Fourier dizisinin bu ve diger onemli ozellikleri ozetlen- 
mistir. 

boylece, lmj2 x(t)'nin k. harmonik bilesenindeki ortalama guctur, Bu nedenle Parseval 
.denkleminin belirttigi, bir periyodik sinyalde toplam ortalama guc, onun tum 
harmonik bilesenlerindeki ortalama giiclerin toplamma esittir. 

(3.68) i r1 kwo,12 i r1 12 I 12 T 1 aie' dt = T 1 ai. dt = tu 

(3.67) denkleminin sol tarafmm x(t) periyodik sinyalinin bir periyodundaki orta- 
lama guctiir (yani, birim zamandaki enerjidir). Aynca, 

(3.67) 
1 f 2 +oo 2 
- 1lx(t)I dt = L lml 
T k=-<1J 

3.5. 7 Surekli Zamanh Periyodik Sinyaller iCjin Parseval Bagmt1s1 
Problem 3 .46 'da gosterildigi gibi siirekli zamanh periyodik sinyaller icin Parseval ba- 
gmnsi, ak larm x(t)'nin Fourier dizisi katsayilan oldugu ve Tnin sinyalin periyodu ol- 
dugu su sekildedir: 

Aynca, eger x(t) gercek ve cift ise, bu durumda Bolum 3.5.3'den ak = a.; 'dir. Ancak, 
(3.66) denkleminden a; = a - k oldugu gorulur, boylece ae = a; 'dir. Y ani; eger, x(t) 
gercek ve cift ise, Fourier dizisi katsayilan da oyledir, Benzer sekilde, eger x(t) gercek 
ve tek ise, Fourier dizisi katsayilanrun da tamamen sanal ve tek oldugu gosterilebilir. 
Boylece, ornek icin x(t) gercek ve tek ise ao = O' dir, 

Bu sirasryla gercek sinyallerin Fourier dizisi katsaytlanmn biiyukluk, evreler; gercek 
kisimlar ve sanal kisimlan icin cesitli simetri ozelliklerini (Tab lo 3 .1 'de listelenen) an- 
latir. Ornegin; (3.66) denkleminden, eger x(t) gercek ise, a0'm gercek oldugunu ve 

(3.66) . 
a -k = ak 

Bu ozellik (3.38) denkleminin her iki tarafma karmasik esleme uygulanarak ve topla- 
ma degiskeni k'y1 negatifi ile degistirerek kolayca ispatlamr. 

Bu ozelligin bazi ilginc sonuclan gercek x(t) icin; yani x(t)=x*(t) oldugunda, el- 
de edilebilir. Ozellikle, bu durumda, (3.65) denkleminden, Fourier dizisi katsayilanrun 
simetrik eslenecegini; yani daha onceden (3.29) denkleminde gordugumuz gibi: 
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ise, bu durumda: 

. . bl 3 46) x(t) ve y(t)'nin Fourier dizisi 
Bu ili~kiyi elde etmenm bir yolu (b~zk. Phro e~k b. [lesenin aib, I formundaki terimle- 

.. . 1 . . k ve ('arp1mdak1 . armom v - . . ¥ f d gostenm enni 9arpma v ¥ kt' (3 64) denklemmm sag tara m a- 
rin toplam1 olan bi~ katsa~1s1 olacagm1 not.t:e ;r· dizinin ve y(t)'nin Fourier katsa- 
ki toplamm, x(t)'mn Founer katsay1lant11 ~ ~r:i ~~arak yorumlanabilecegini g6zlem- 
yilanm ifade eden dizinin aynk zaman l evn~1 
leyiniz. 

3•5•6 E§leme ve E§lenik Simetri 
• ¥ • • almamn uygun Fourier dizisi katsayi- 

Bir x(t) periyodik sinyalinin karmasik eslenigini . etkisi vardir. Yani; eger 
Ian uzerinde karma~1k esleme ve zaman tersmmes1 

x(t)~ak 

(3.64) 00 

x(t)y(t)~hk= Latbk-t. 
/=-<1J 

3.5.5 <;arpma 
. . . . · d ·1 riyodik oldugunu ve x(t) ve y(t)'nin her ikisinm T penyo u 1 e pe 

x(t)~ak 

y(t)~bk 

nm da a nca T periyodu ile periyodik o!dug~ ~9.in, 
oldugunu varsayahm. x(t)y(t) carp h YF . dizisi katsayih bir Fourier dizisine 
onu x(t) ve y(t) icin olanlar hakirmndan k ouner I 

geni~letebiliriz. Sonuc: 

+oo 

) 
"""' jk(awo)t x(at = LJ me 

. . . .. . k~-: · katsayilan degi~mezken, Fourier dizisi 
x~~t)'~in_m~noutne·mereld~:~~a!~t~t~1:ei~~=J::~~lay1 degi~tigini vurgulayahm. 
gostenm1 

3.5.4 Zaman Olejeklemesi 
. .. . . . r eri odunu degi~tiren bir i~lemdir. 

Zaman 61<;:eklemesi g~nel11kle one~~~~ ~my:11~rd<an~1 ile periyodik ise, bu durumda 
Ozellikle, eger X\t) per~~ot T ve wo- :m at. Tl a eriyodu ve awo temel frek~n~ 
a'mn herhangi ~ir pozitif ~-en;:ek sayi .01du~udx~ )dan x(t)'nin her harmonik bile~emm 
st ile periyodiktir. ~aman o~9eklem~ .1~ ~m} o~: katsayilarmm aym kaldrgi son~c1:ma 
etkiledigi icin, bu b1le~enlenn her) bdm k19lm . odu:~i Fourier dizisi gosterimine sahip ise, 
varabiliriz. Yani eger x(t), (3.38 en ermn 
bu durumda 
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2 -2 
~ekil 3.11 Ornek 3.7'deki Ocgensel dalga sinyali. 

Gelecek ii9 omekte bu gosterilecektir. Daha sonra bu boliimdeki son ornek, bir sinya- 
lin ozellikleri, sinyali cok detayh olarak tammlamada nasil kullarulabilecegi aciklana- 
caktir. 

Periyodik sinyaller icin Parseval bagmtisi 

2_ 1 lx(t)j2 dt = I jakj2 
T k=--oo 

Ornek 3.7 
;t~iyod~ T=:4 ve1_te~el ~e~ans1 wo=n:/2 olan ~ekil 3.11 'de gdsterilen ucgensel dalga sinyalini ele 

a rm, u smya m turevi Omek 3.6'daki g(t) sinyalidir. 
x(t) 

{

ake-jktrti, k:t=O 
dk= 

ao-f, k =0 

~;e~~:rada her ak, (3.45) ve (3.46) denklemlerinde ona tekabiil eden ifade ile degistirilirse, sunu 

{

sin(n'k/2) -jktrti 

<, ds = kr: e ' k :;: 0 
(3.72) 

0, k=O 

Tablo 3.1 'deki zaman kaydirma .. 1r~· ( )' · F · · · · 
(t - I)'. F . . .. ~ze _ 1g1, x t nm ouner d121s1 katsayilan ak ile gosrerilirse 

x m ouner katsayrlanrun ~9yle ifade edilebilecegini gosterir: ' 

(3.71) 

~ekil 3.10 Ornek 3.6 ,cm penyod1k s1nyal 
b - -jktt/2 

, • • k - ake (3.70) 
g(t) deki de sapmasmm Founer katsayilan; yani, (3.69) denkleminin sag tarafmdaki -1/2 terimi, 

Ck= {0, k :t= 0 
-t, k =0 

.1 
2 

-2 ·1 1 2 

-~ 

g(t) 

x(t) gercek ve cift 
x( t) gercek ve tek 

{
xe(t) = &v{x(t)} [x(t)ger9ek] 

Xo(t) = od {x(t)} [x(t)ger9ek] 

3.5.6 
3.5.6 

(3.69) 
g(t) = x(t-1) - Yi 

oldugunu goriiriiz. 

Ornek 3.6 

!i::i!~~t~~~d~~~/;;;1 :-l~~da .gosterilen ?(t) sinyalini ele alahm. g(t)'nin Fourier dizisi 
Ornek 3 , . . . · en emm1~ analizinden elde edebilirdik. Bunun yerine g(t)'nin 
ve T1=l ile deki periyodik kare dalga x(t) Ile olan iliskisini kullanacag1z. Bu ornege bak~rak, T=4 

«a, =-<r..a-k 
ak gercek ve cift 
ak tam olarak sanal ve tek 
9ie{ak} 
j.3m{ak} 

x(t) gercek 3.5.6 
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. 
ak = a., 
9ie{ak} = 9ie{a -k} 
.3m{ak} =-.3m{a-k} 

lml = ja-kl 

- I aibr-, 
l=--oo 

Aak+ Bb, 
me-jkwoto = ake-Jk(21rtT)10 

x(t)y(t) 

dx(t) 
dt 

L x(t)dt (smirh degerli ve sadece 

a0=0 ise periyodik.) 

3.5.5 

3.5.1 Ax(t) + By(t) 

3.5.2 x(t- t0) 

e}Mwot x(t) = eJM(2trlT)t x(t) 

3.5.6 x*(t) 
3.5.3 x(-t) 
3.5.4 x(at), a>O (T/aperiyodu ile periyodik) 

Jrx(r)y(t-r)dr 

Gercek ve cift sinyaller 
Gercek ve tek sinyaller 
gercek sinyallerin tek 
ve cift aynsimi 

gercek sinyaller icin 

eslenik simetri 

integralleme 

Turevleme 

Carpma 

Dogrusallik 

Zaman kaydirma 
Frekans kaydirma 

Esleme 
Zaman tersinmesi 
Zaman olcekleme 
Periyodik evrisim 

x(t) Tperiyodu ile ve w0=21dT ak 
_____________________________________ y(t) temel_ frekans1_ ile periyodik bk _ 

Fourier Dizisi Katsaytlart Bo/um Periyodik Sinyal Ozellik 

SUREKLi ZAMANLI FOURIER DiZiSiNiN OZELLiKLERi TABL03.1 
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(3.79) 

(3.78) 

' So~u9 olarak, q(t) g(t)'nin tiirevi oldugundan T bl ' . .. 
g(t) ye art Fourier dizisi katsayilar oldug~u" if d . ' a O ~- ! deki ttirevleme ozelligini c/nin 

su 1 a eyr yazmak 19m kullanabiliriz: 
bk= jkwock 

Boylece, woT=2JZ"ger9egini kulland1g1m1z: 

Ck=-.!!!___= 2Jsin(kwoT1) sin(kwoTi) 
jkwe jkwoT kJZ" , k '* 0 

{b) periyodik kare dalga; (c) {b)'deki periyodik kare dalganm tO- 

Daha sonra (3.76) denklemini kullamrsak: 

~e~il 3.12 {a) Periyodik dOrtO katan: 
rev1. ' 

(c) 

-1 

T T/2 -T, 

q(t) 

-T/2 

T/2 T 
-T, T, 

{b) 

·T/2 -T 

g(t) 

(a) 
T 

x(t) 

-T 
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Fourier dizisi ozelliklerini kullanarak simdi q(t) ve g(t)'nin Fourier dizisi katsayilanm Fourier 
dizisi analiz denkleminin daha dogrudan degerlendirmesini yapmadan hesaplayabiliriz. ilk once, 
zaman kaydirma ve dogrusallik ozelliklerinden, (3.77) denkleminden q(t)'nin bk Fourier dizisi 
katsayilanrun, x(t)'nin ak Fourier dizisi katsayilan bakimmdan ifade edilebilir; yani, w0=2n!T 
olan: 

(3.77) 

Diger bir deyisle diirtii katarmm tiim Fourier dizisi katsayilan ayrndir. Bu katsayilar aynca, ger- 
eek degerli ve cifttir (k dizinine gore). Tablo 3. l 'e gore her gercek ve cift sinyal (diirtii katari 
gibi), gercek ve cift Fourier katsayilanna sahip olmasi gerektigi icin bu beklenir, 

Diirtii katan aynca Seki! 3.12(b)'de tekrar ettigimiz Seki! 3.6'daki g(t) sinyali gibi kare 
dalgah sinyallerle acik bir iliskiye sahiptir. g(t)'nin tiirevi Seki! 3.12(c)'de gosterilen q(t)'dir. 
q(t)'yi iki x(t) diirtii katannm kaydmlmis versiyonlannm farki olarak yorumlayabiliriz. Yani, 

(3.76) as = _!_ (IZ J(t)e-}kZm!T dt = _!_. 
T j_T/2 T 

ak Fourier dizisi katsayilanm elde etmek icin, (3.39) denklemi kullamhr ve durtulerin 
entegralleme limitleri dismda yerlesimi engellenerek entegral ararhgi -T /2::; t::; T /2 olarak 
secilir, Bu arahk icinde x(t), <5{t) ile aynidir ve sunu izler: 

(3. 75) 
ec 

x(t) = L J(t - kT) 
k==-oo 

Diirtiilerin bir periyodik katannm veya diirtii katannm Fourier dizisi gosteriminin bazi ozellikle- 
rini inceleyelim. Bu sinyal ve onun karmasik iisteller bakimmdan gosterimi, Bolum 7'de ornek- 
leme konusu tarnsihrken onemli bir rol oynayacaktir. Seki! 3.12(a)'da gosterilen T periyotlu 
dilrtii katan soyle ifade edilebilir: 

Ornek 3.8 

1 eo=-. 
2 

k=O icin, x(t)'nin bir periyodu altmdaki alan bulunarak ve periyot uzunluguna bolunerek e0 elde 
edilebilir: 

(3.74) 2dk 2sin(1l'k I 2) _1·k,r12 'k _,_ 0 ek= - e -r- 
jkst j(k:r)2 ' 

Bu denklem e/y1 k=O oldugu zaman haric dk baknrundan ifade etmek icin kullarulabilir. Ozellik- 
le (3.72) denkleminden, 

(3.73) 

g(t)'nin Fourier katsayilanm dk ile ve x(t)'ninkiler ek ile gosterilirse, tab lo 3. l 'deki tiirevleme 
ozelliginin sunu anlattigiru goniruz: 
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Yani, eger k, N'in kati olan bir tamsay1 ile degi~tirildiginde aym dizi olu~turulmu§ 
olur. Bu rpk(t) sinyallerinin (3.24) denklemi ile belirlendigi her biri birbirinden farkh 
siirekli zamanhdaki durumdan farkhdir. 

(3.86) 

Bu sinyallerin turnu 2.1r/N'in kan olan temel frekansa sahiptir ve bu nedenle harmonik 
olarak iliskilidir, 

Bolum 1.3 .3 'de aciklandrgi gibi, (3. 85) denklemi ile verilen sadece N farkli sin- 
yal mevcuttur. Bu, 2.7r'nin kati olan frekans ile farkhla~an aynk zamanh karma~1k iis- 
tellerin aym oldugu ger9eginin bir sonucudur. Ozellikle, ¢N[n],¢1[n] = r/JN + 1[n] ve ge- 
nel olarak ~oyledir: 

(3.85) 
,-1, [ J = jkwon = jk(2tr!N)n k = Q +J +2 rr" n e e , , _ , _ , ... 

ise N periyodu ile periyodiktir. Temel periyot (3.84) denkleminin sagladigi en kucuk 
pozitif N tamsay1s1d1r ve wo = 2.1r/N temel frekanstir. Ornegin, karmasik iistel ej<21r1 N)n 

N periyodu ile periyodiktir. Aynca, N periyodu ile periyodik olan tum aynk zamanh 
karmasrk iisteller kiimesi sunun la verilir: 1 

(3.84) 

Boliim 1 'de tammland1g1 gibi, bir aynk zamanh sinyaI x[n], 

x[n] = x[n + NJ 

3.6. 1 Harmonik ili§kili Karma,,k Ustellerin lineer Kombinasyonlar, 

Bu bolumde, aynk zamanh periyodik sinyallerin Fourier dizisi gosterimini ele alahm. 
Tartismanm Bolum 3 .3 'deki ile yakmdan paralel olmasma ragmen, bazi cok onemli 
farkhhklar mevcuttur. ozellikle, aynk zamanh periyodik bir sinyalin Fourier dizisi 
gosterimi, siirekli zamanh periyodik sinyallerin sonsuz dizi gosterimine karsit olarak 
bir sinrrh dizidir. Sonuc olarak, Bolum 3 A' de tartisilanla- gibi yakmsama ile ilgili ma- 
tematiksel konular yoktur. 

AYRIK ZAMANLI PERiYODiK SiNYALLERiN FOURIER oizisi GOSTERiMi 

bu denklemde bs= -b_, yerine konularak, /bi/= 1/2 elde edilir. b, de aynca tamamen sanal ola- 
rak bilindigi iyin,j/2 veya -j/2 olmahdir. 

Bu durumlan simdi b0 ve b, iizerinden a0 ve a1 hakkmda esdeger ifadelere donii~tiirebiliriz. 
ilk once, b0=0 oldugunda» 4. durum a0=0 oldugunu anlatrr. k = 1 ile bu durum 
a1 = e-j"12b -1 = Jb1 oldugunu anlatir, Boylece, b1 = J/2 ahrsak, a1 = -1/2 olur ve bu nedenle 
(3.81) denkleminden x(t) = -cos(m/2) olur. Alternatif olarak, b, = -J/2 ahrsak, bu durumda 
a1 = 112 olur ve bu nedenlex(t) = cos(m/2)'dir. 
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(3.83) 

(3.82) 

(3.80) 

Simdi su sonuca varmak icin Parseval bagmtrsmi kullanabiliriz: 

!bf + lb - [' = 1 I 2 

± Llx<-t + 1)12 dt = 112 

. . . . .. .. . . . d ( ) in alini belirlemek icin yeterli oldugunu gosterelim, 
Bu bilgmm bir isaret faktoru .. 1yenfs1~ e ~ t kf fourier dizisi katsayisma sahiptir ai: ao, a., ve a1. 3 duruma gore x(t) en cok Uy si ir an ar t k . 
B.u durumda, x(t)'nin temel frekansi wo=21114=nl2 oldugundan, su ortaya yl ar. 

·m12 -jm/2 x(t) = ao + aie' + a - ie . 

k Id • dan (I durum) Tablo 3.1 'deki simetri ozelligini, ao'm gercek oldugu ve x(t) gerce o ugun · ' T · s I r k 
a1=a* -1 oldugu sonucuna varmak icin kullanabi mz. onuc o a a ' 

x(t) = ao + a1ejmt2 + (a1ejmt2)" = ao + 29le{a1ejmt2} (3.81) 

. . . . katsa ilanna karsihk gelen sinyali belirleyelim. 
Simdi 4. durumda ~k 1Je ~e.:ile1n1.:.0~:lanarJ a 'nm x(-t) sinyaline karsihk geldigini 

Tablo 3.1 'den zaman tersinmesi oze 1gm1 , -k • -/ktrti _ -jkwo 

. . . an ka dirma ozelligi k. Founer katsayismm e - ~ . 
belirleyelim. Aynca, tablodaki zam y Id' . . osterir (yani· t'i t- 1 ile yer degistire- 
ile carpimmm 1 saga kaydmlan sin~ale karsihk ge ;;:~:; x(-(t-1)) = ~(-t+l) sinyaline karsihk 
rek). bk katsayilanmn 4. duruma gore tek ~lmasI g -t + l)'de gercek olmahdir. Bu durumda 
geldigi sonucuna vannz. x(t) gercek oldug~nd~ni x~anal ve tek olmasi gerektigi ortaya cikar. 
Tablo 3.1 'den x(-t + 1) 'in ~atsay,lannm t?muy_e zaman kaydrrma islemleri her periyodun 

O b - b 'dir Zaman tersinmesi ve 'f idi 
Boylece, ho= ve -1. -. - 1 · • . . . • (t) (-t + l) ile degistirilse bile, s. durum gecerli tr. ortalama giiciinii degistiremeyecegi rein; x , x 
Yani; 

x(t) gercek bir sinyaldir. · . hi ti 
Y • • • dikti Fourier dizisi katsayilanna sa Ip tr. x(t) T=4 penyodu tie penyo 1 tr ve ak 

!kl> 1 icin ak=O'dir. 

bk= e-j1fkt2a - * Fourier katsayih sinyal tektir. 

± L!x(t)l2 dt = 1/2 

I. 
2. 
3. 

4. 

5. 

Ornek 3.9 
~ x(t) sinyali icin asagidaki hususlarm verildigini varsayahm: 

. . . 1 · · (3 80) ve (3 79) denklemleri Ornek 3.5'de elde edilen kare dalga~m Fo~r~er dizisi katsayi an rem . . 
sirasi ile (3.42) ve (3.44) denklemlerme esittir. 

. k' .. k Tablo 3 1 'deki bircok ozelligin kullarurmm gostermek icin Bir sonra 1 orne · . 
secilmistir, 

2T1 
co=- 

T 

. . · d •1 bulamadigirmzdan dolayi k:tO icin 
(3.79) denkleminin, k=O lyl~ (3._78) d_enklekm. m te~ coa deg· eri oldugu icin, Seki! 3.12(b)'yi 

I 'd' Ancak c sadece g(t)'nm bir penyotta i 01 a am geyer I Ir. , o . . . . 
inceleyerek elde edebiliriz: 
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Bu denklemler (3.94) sentez denklemi ve (3.95) analiz denklemi ile birlikte aynk za- 
manh periyodik sinyaller icin, (3.38) ve (3.39) denklemlerinin siirekli zamanh periyo- 
dik sinyaller icin oynadigi rol ile aym rolii oynar. Siirekli zamanhda oldugu gibi, ak 

aynk zamanh Fourier dizisi katsayilan cogunlukla x[n]'in spektral katsayilan olarak 
adlandmhr. Bu katsayilar x[n]'in N harmonik iliskili karmasik iistellere cozumlenme- 
sini belirler. 

(3.95) a« = _!__ L x[n]e-jkwon = _!__ L x[n]e-jk(2,r/N)n 

N n=(N} N n=(N} 

(3.94) x[n] = L akejkwon = L akejk(2,r/N)n 

k=(N) k=(N) 

(3.93) a. =_!__ L x[n]e-jr(2,r/N)n 

N n=(N} 

Bu, Fourier dizisi katsayilan icin bir kapah form ifade saglar ve aynk zamanh 
Fourier dizisi ciftine sahip oluruz: . 

Sag taraftaki toplamm sirasi degistirilirse: 
L x[n]e-jr(2,r/N)n = L as L ei(k-r)(2,r/N)n (3.92) 

n=(N) k={N) n=(N) 
q.90) denklemindeki ozdeslikten, (3.92) denkleminin sag tarafmda n iizerindeki en 
icerdeki toplam k-: r srfir degilse veya N'in tamsayi katsayisi degilse sifirdrr. Bu ne- 
denle, k'nm d1~t~k1 toplamda degi~t~gi arm arahk boyunca r icin degerler secersek, 
(3.92) denklem!n!n sag tarafmda en icteki toplam k= rise N'e ve k-:/:. rise O'a esittir. 
(3.92) denklemmm sag taraf bu ~urumda Nar'ye indirgenir ve su ifadeye sahip oluruz: 

(3.91) L x[n]e-jr(2,r/N)n = L L akej(k-r)(2,r/N)n 

n=(N} n=(N)k=(N) 

izlenerek, ak katsayilannm verilen x[ n] dizisi degerleri bakmundan bir kapah form ifa- 
denin elde edilmesi miimkiindiir. 

Problem 3.54'de gosterilen bu sonuc icin temel su gercektir: 

"ejk(2,r/N)n ={N, k=±N,±2N, ... s: (3.90) 
n=(N) 0, aksi halde 

(3.90) denklemi bir periyodik karmasik iistelin bir arahk boyunca degerleri toplami- 
nm, karmasik iistel bir sabit degil ise sifir oldugunu belirtir. 

Simdi (3.88).· denkleminin Fourier dizisi gosterimini ele alahm. iki taraf 
-jr(2,r/N)n il l N . l .. e 1 e carpi Ir ve terim top amrsa, su elde edilir: 
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x[N -1] = L akeJ2irk(N-l)tN. 

k=(N) 

Boylece, (3.89) denklemi, N ardisik tamsayi boyunca k degisirken, N bilinmeyen ak 
katsayisi icin N lineer denklem kiimesini gosterir. Bu denklem kiimesinin lineer olarak 
bagimsiz oldugu ve sonuc olarak ak katsayilanru verilen x[ n] degerleri bakimmdan el- 
de etmek icin coziilebilecegi gosterilebilir. Problem 3.32'de Fourier dizisi katsayilan- 
nm acikca (3.89) denkleminde verilen N denklem kiimesinin coziilerek elde edildigi 
bir ornek ele almmaktadir. Ancak, surekli zamanhda kullamlanlara paralel basamaklar 

(3.89) 

x[l] = L ake12irktN, 

k=(N) 

(3.88) x[n] = L akipk[n] = L akejkwon = L mejk(2,r/N)n 

k=(N) k=(N) k=(N) 

Ornegin, k = 0, 1, ... , N - 1 veya k = 3, 4, ... N + 2 degerlerini alabilirdi. Her iki du- 
rumda da, (3.86) denkleminin sonucu olarak, (3.88) denkleminin sag tarafmdaki top- 
lam ile tam olarak aym karmasik iistel dizi kiimesi ortaya cikar. (3.88) denklemi aynk 
zamanh Fourier dizisi olarak adlandmhr ve Fourier dizisi katsayilan olarak ak katsayi- 
lan seklinde adlandmhr, 

3.6.2 .Bir Periyodik Sinyalin Fourier Dizisi Gosterimi~in Belirlenmesi 
Simdi, N periyodu ile periyodik olan bir x[ n] dizisinin verildigini varsayahm, x[ n] gos- 
teriminin (3.88) denklemi formunda olup olmadigim ve eger oyle ise ak katsayilanmn 
degerlerini belirlemek isteriz. Bu soru bir lineer denklem kiimesine cozum bulunmasi 
bakimmdan ifade edilebilir. Ozellikle x[n]'in bir periyoduna tekabiil eden N ardisik n 
degeri icin (3.88) denklemini degerlendirirsek, sunu elde ederiz: 

x[O] = L ai, 
k=(N) 

ipk[n] dizileri sadece N ardisik k degeri boyunca farkh oldugundan, (3.87) denkle- 
mindeki toplam icin sadece bu arahktaki terimleri kullanmak gerekir. Boylece, N ardi- 
sik tamsayi arahgmda k degisirken, herhangi bir k degeri ile baslamak iizere, toplam k 
iizerindedir. Bunu toplamm limitlerini k = ( N) seklinde ifade ederek gosteririz. Y ani, 

(3.87) x[n] = Iakipk[n] = Imejkwon = Iakejk(2,r/N)n 

k k k 

Simdi daha genel periyodik dizilerin (3.85) denklemindeki ¢k[n] dizilerinin lineer 
kombinasyonlan bakimmdan gosterimini ele alahm. Boyle bir lineer kombinasyon su 
forma sahiptir: 
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1 · 21 
~ekil 3.14 x[nJ = sin3(21ll5)n i9in Fourier katsayuan, 

.. . . 
-8 -3 2 7 

.. 
- 12 

-7 -6 -5 -4 -2 -1 0 1 3 4 5 6 8 9 10 11 13 k 

1 
2] 

ifadesini elde ederiz Bu ornek · · M-3 N . . . 
. . . . · · _ir;:m - ve =5 ile Fourier dizisi katsay!lan Seki! 3.14'de .. t _ 

nlm1~t~r .. Yme, katsayilann penyodisitesi gosterilmistir, Ornegin, omegimizde (-1/2')' .gtosl e 
N = 5 rem a = , df An k v J e esr o an 
fa kl F '. z a_3 ur. ca , 5 uzunlugunda herhangi bir periyot boyunca sadece iki sifirdan 

t 
r. I ldou~1er katsayisi .mevcut oldugunu, ve bu nedenle sentez denkleminde sadece iki farkh 

enrn o ugunu not edehm. 

,. 1 1 x[n];,, _eJM(2n!N)n -- -JM(2tr!N)n 

2; 2j e 

Simdi 2rr/wo'm tamsayi oram oldugu durumu dusunelim; yani: 
2TCM Wo=-- 

N 
M ve.~in ortak hi~bir ~akti:irii olmadigmi varsay1hrsa x[n], N temel periyoduna sahip olur. Yine 
x[n~ iki karmasik ustelm toplami seklinde geni~letilerek, gozlem yoluyla a =(1/2') . -r' 
1123) oldugu b · N · M J ve a-or· - 
lecegimiz, nu ve Ir penyot uzunlugu boyunca kalan katsay!larm sifir oldugunu belirleyebi- 

1 - 2J 
~ekil 3.13 x[nJ = sin (2n/S)n i9in Fourier katsayuan. 

k 10 11 5 6 7 8 0 1 2 3 -5 -4 -3 -2 -8 -7 
9 4 -1 ... -6 

... 
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(3.101) 
I 

a-1=-- 
2} 

I 
a1=- 2/ 

(3.100) denklemi ile (3.94) denklemini karsilastmhp incelenirse 

(3.100) X[ll] = J_ ej(2tr I N)n _ J_ e-J(2tr I N)n 

2j 2j 

sinyalini ele alahm. x[n] sadece 2n/w0 bir tamsayi veya tamsayilann bir oram ise periyodiktir. 
21llw0'in bir Ntamsay1s1 oldugu durum icin; yani 

2TC 
wo=- 

N 
oldugunda x[n], N temel periyodu ile periyodiktir ve siirekli zamanh durumdaki ile tam olarak 
aym sonucu elde ederiz. Sinyali, iki karmasik iistelin toplarm seklinde genisletirsek, sunu elde 
ederiz: 

(3.99) x[n] = sinw0n 

Ornek 3.10 
Ornek 3.3'deki x(t) = sinw0t sinyalinin aynk zamanh esi olan 

Yani, eger N' den fazla ardisik k degerini diisunursek, ak degerleri N periyodu ile peri- 
yodik olarak tekrarlamr. Bu durumun dikkatli yorumlanmasi onemlidir. Ozellikle, N 
periyodu ile periyodik olan sadece N farkh karmasik ustel oldugu icin, aynk zamanh 
Fourier dizisi gosterimi N terimli suurh bir dizidir. Bu nedenle, (3.94) denkleminde 
Fourier dizisini tammladigmuz iizerinde N ardisik k degeri sabitlenirse, (3.95) denk- 
leminden tam olarak N Fourier katsayisi kiimesi elde ederiz. Diger taraftan, zaman 
zaman k'nm farkh N degerleri kumelerini kullanmak uygun olacaktir, ve sonuc olarak 
(3.94) denklemini herhangi bir rasgele N ardisik k degerleri kiimesi uzerinde toplam 
olarak ele almak faydahdir. Bu nedenle, bazen a/y1 tum k degerleri icin tarumh, ancak 
sadece dizideki N ardisik elemanm Fourier dizisi gosteriminde kullarnldigi bir dizi 
olarak dusunmek faydahdir. Aynca, k degisirken [(3.86) denklemi] N periyodu ile 
¢>k[n] periyodik olarak tekrarlandigmda, ak da aym sekilde tekrarlamahdir [(3.98) 
denklemi]. Bu bakis a<;ISI bir sonraki ornekte gosterilmistir, 

(3.98) Qk=Qk+N 

(3.86) denkleminden ¢>o[n] = ¢>N[n] 'dir ve bu nedenle (3.96) ve (3.97) denklemleri kar- 
srlastmldigi takdirde a0 = aN sonucuna varmz. Benzer sekilde, k'nm herhangi bir N 
ardisik tamsayi kiimesi iizerinde degismesine imkan verilir ve (3.86) denklemi kullam- 
lirsa, §U sonuca ulasmz: 

(3.97) 

Benzer sekilde, eger k 1 ile N arasmda degisirse: 

x[ n] = a,¢>,[n] + a2¢>2[n] + ... + aN¢>N[n] 

(3.96) x[n] = ao¢>o[n] + a1¢>1[n] + ... + as -1¢>N-1[n]. 

(3.88) denklemine bakarak, k'y1 0 ile N - 1 arahgmda ahrsak, sunun elde edile- 
cegini goriiriiz: 
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~;:~~1~:~e(!~r~;~ek 3.11'deki Fourier dizisi katsaynannm gercek ve sanal kis,mlan; (b) Ayn, katsaynann 

(b) 

21t/2 

2N N ·N -2N 
k 

(a) 

lakl 

V10 
T 

1 
2 

0 N 2N k 

«ak 

rt/2 

.... _!ti 111 Ii [ 11 I 1,1 . 
2N k 
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Omek 3 .11 'de tum k degerleri icin a - k = a; oldugunu not edelim. Aslmda, bu esitlik 
x[n] gercek oldugu siirece gecerlidir, Ozellik Boliim 3.3'de surekli zamanh periyodik 
sinyaller icin tarnstigmnzla aymdir ve siirekli zamanhda oldugu gibi bir anlam, gercek 
periyodik dizilerin aynk zamanh Fourier dizileri icin iki alternatif form olmasidrr. Bu 
formlar (3 .31) ve (3 .32) denklemlerinde verilen ve Problem 3 .52 'de incelenen siirekli 
zamanh Fourier dizisi gosterimine benzerdir. Bizim amacmuz icin, (3.94) ve (3.95) 
denklemlerinde verildigi gibi Fourier dizisinin iistel formu ozellikle uygundur ve yal- · 
mzca bunu kullanacagiz. 

Yine, Fourier dizisi katsayilan N periyodu ile periyodiktir, ornegin boylece au = l, aJN - , = f + t j 
ve a2-N=tJ'dir. Katsayilann buyukluk ve evreleri Seki! 3.15(b)'de gosterilirken, Seki! 
3.15(a)'da N=IO icin bu katsayilann gercek ve sanal kisimlan cizilmistir. 

3 1 3 I . 
a, =2+ 2) =2-21' 

3 I 3 I . 
a-, =2- 2) =2+21' 

I . 
a2=2J' 

ao= l, 

Boylece bu ornek icin Fourier dizisi katsayilan, ak = 0 ile (3.94) sentez denklemindeki toplam 
arahgmdaki diger k degerleri icin soyledir: 

x[n]=l+(I+~ lej(2,r/N)n +(I-~ \-}(2,r/N)n +(!ej,r/2)ej2(2,r/N)n 
2 21) 2 21) 2 

Terimler toplanarak su bulunur: 

.x[n] = 1 + _!_[ej(2,r/ N)n - e-j(2,r/ N)n] + I[ej(2,r/ N)11 + «'?" N)n] 
2) 2 

x[n]=l+sin(~}+3cos(~}+cos( ~ n+f) 
sinyalini ele alahm. Bu sinyal Nperiyodu ile periyodiktir ve Ornek 3.IO'da oldugu gibi, x[n]'i 
dogrudan karmasik usteller bakirmndan sunu elde etmek icin genisletebiliriz: 

Ornek 3.11 
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sinyalleri N=9, 2Ni + 1 = 5 ve cesitli M degerleri ile Sekil 3.16'daki omek icin goste- 
rilmistir. M = 4 icin, kismi toplam tam olarak x[n]'e esittir. Ozellikle siirekli zamanh 
durumdan farkh olarak, yakmsama sorunu ve Gibbs fenomeni olmadigim goruruz, As- 
lmda, genel olarak aynk zamanh Fourier dizileri ile yakmsama sorunu yoktur. Bunun 
icin neden, herhangi bir x[ n] aynk zamanh periyodik dizinin tamamen smirh sayida N 
parametre ile tammlanmasmdan, yani, bir periyot boyunca dizinin degerleri ile tamm- 
lanmasmdan kaynaklamr. Fourier dizisi analiz denklemi (3.95) basit olarak bu N pa- 
rametre kiimesini esdeger bir kumeye, NFourier katsayisi degerlerine, cevirir ve 

(3.106) 
M 

x[n] = L mejk(2;r/N)n 

k=-M 

Ozellikle, kismi toplamdaki terim sayismdan bagimsiz olarak sabit kalan dalgacik tepe 
genlikfi terimlerin sayisi artarken kismi toplamdaki dalgalanmalann (Sekil 3.9) siirek- 
sizlige dogru sikistmlrrns hale geldigi, siireksizlikte Gibbs fenomenini gozlemledik. 
Uygunluk icin N periyodunun tek oldugunu varsayacagmuz, aynk zamanh kare dalga 
icin benzer kismi toplamlar dizisini ele alahm. Sekil 3.18'de 

~ekil 3.17 Ornek 3.12'deki periyodik kare dalga iyin Fourier dizisi katsayilan; 2N, + 1 = 5 iyin Na, yizimleri 
ve (a) N:10; (b) N=20 ve (c) N:40. 

(ll) 

.i111lllllll111r. e 11111 e .i111llllll1111i, e !Ill• 1 ,i111lllllll111,, 
I 1 

• i 111 I• • I 111 •:a -4 Q 4 . S • 1111 I•. • I 111 I• . • I k 

{b) 

{a) 

k 
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Boliim 3.4'de siirekli zamanh Fourier dizilerinin yakmsa~as1 tart1~masmda, simetrik bir k:~ dal~ 
ga ornegini ele aldik ve (3.52). denkleinindeki simrh toplamm, tenm sayisi sonsuza ulasirken kare a gay 

nasil yakmsadigim gozlemledik. 

2Ni + 1 = 5 icin ak katsayilan N= 10, 20 ve 40 icin sirasiyla Sekil 3.17 (a), (b) ve (c)'de cizilmis- 

tir. 

(3.105) k = 0,±N,±2N, ... 2N1+l 
ak=~, 

ve 

(3.104) 

(
1 - -jk2tr(2N1+l)/ N) 1 jk(2tr I N)N1 e 

ak =-e -1---j.,-,k(2:-1r.,-,,N::-> - 
. N -e 

1 e-jk(2tr/2N)[ejk2tr(N1+l/2)/N -e-jk2tr(N1+112)/N] 

N e-jk(Z1rtzN>[ejk(21r12N> _ e jk(21r12N>] 

1 sin[21Z"k(N1 + 1/2)/ N], k "'0,±N,±2N, ... 
N sin(1rk/N) 

m = n + Ni olsun dersek, (3.102) denkleminin su sekle geldigini goriiriiz: 

1 2N1 
1 ~ -jk(2trl N)(m-N1) _ -ejk(2trl N)N, "'v e-jk(2trl N)m (3.103) 

ak=-~e - ~ 
N m=O N m=O 

· ik di id k p bl 1 54'iin sonucu kullamlarak (3.103) denklemindeki toplam, bir geometn 1z1 e 1, ro .~m. : 
hesaplanabilen. ilk 2N1+ 1 terimin toplammdan olusur. Bu sunu urenr: 

.Illil ..... ]llll ..... .ll!Jl. ::· 
-N -N1 0 N1 

~ekil 3.16 Aynk zamanll periyodik kare dalga 

(3.102) 1 NI 
. " -jk(2trl N)n 
ak=-~e • 

N n=-Nl 

Ornek 3.12 _ . 
B 

.. kte Sekil 3 16'da gosterilen aynk zamanh periyodik kare dalgayi ele alaln:1·. bu sinyal 
uome ,y · di bili · N <n<Ni H;mx[n)=l · · (3 95) denklemini kullanarak Fourier dizisini degerlen ire 1 mz. - 1 - - 

19l1dn"'.. . ozellikle (3.95) denkleminde toplam arahgmi N uzunlugu olar~ secmek ~~~ndur; 
o U5U icm, ) d nkl · · ·· le ifade edebiliriz: 
boylece -Ni:::; n ~ Ni arahgmi icerir. Bu durumda, (3.95 e ermm soy · 
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olsun dersek, bu durumda M = N/2 ile bu toplam N terimden olusur ve yine, (3.94) 
denkleminden x[ n] = x[ n] oldugu sonucuna vannz. 
Aksine, siirekli zamanh periyodik bir sinyal tek bir periyot boyunca siirekli degerler 
ahr ve onu ifade etmek icin sonsuz sayida Fourier katsayrtan gerekir. Bu nedenle, ge- 
nel olarak (3.52) denklemindeki simrh kismi toplamlann hie biri tam x(t) degerleri 
iiretmez ve Boliim 3 .4' de ele alman gibi yakmsama sorunu, birkac terim sonsuzluga 
eri~irken limiti degerlendirme problemini ele ahrken ortaya cikar. 

gercek ve cift sinyaller x[ ) k if n gerce ve c;:1 t ak gercek ve rift 
gercek ve tek sinyaller x[n] k k ... ... gerce ve te ak tamamen sanal ve tek 
gercek sinyallerin {xe[n] = &v{x[n]} [x[n] gercek] 9le{ak} 
cift-tek aynsum [ ] { [ __________________________________ ~~ -~ _ -~ o« x n)} [x[n] gercek] j:Jm{ak} 

periyodik sinyaller icin Parse~~i b~gi~t;;; · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

~ L jx[nf = L jakl2 
n=(N) k=(N) 

(3.107) M 
.x[n] = Li al£Jk(2:r!N)n 

k=-M+I 

<r.ak = -<r.a - k 

x[n] gercek 
gercek sinyaller icin 
eslenik simetri 

9le{w} =9le{a-k} 
~m{w} = -~m{a-k} 

lakl =la-kl 

(d) 
(3.94) sentez denklemi orijinal dizi degerlerini simrh diziler hakrmmdan nasil elde 
edilecegini soyler. Boylece, eger N tek ise ve (3 .106) denkleminde M=(N-1 )/2 olarak 
ahrsak, toplam tam olarak N terim icerir ve sonuc olarak sentez denklemlerinden 
x[n] = x[n] 'u elde ederiz. Benzer sekilde, eger N cift ise ve 

ao=O ise periyodik.) 

Hareketli toplam 

I1I11 .... IIIII .... IIIII ... JI1I1 .... III1I 
-18 -9 0 9 18 n 

x[ n] - x[ n - I ] 

I x[ k] ( simrh degerli ve sadece 
k=-co 

ilk fark ~ekil 3.18 N=9, 2N1 + 1 = 5 ile 
$ekil 3.16'daki periyodik kare 
dalga iyin (3.106) ve (3.107) 
denklemlerinin k1smi toplamla- 
n; (a) M=1; (b) M=2; (c) M=3; 
(d) M=4. 

M=4 ~[n] 
Carpma I aibr-» 

!=(N) 

(I - «r?" NJ )ak 

( (l-e-1:c21rtNJ) )ak 

Periyodik evrisim 

Zaman olcekleme 

I]I]I .... I]I]I .... IlI]I .... IlI]I .... IlI]I 
-18 -9 0 9 18 n 

(c) 

M=3 II 
x[n] 

. 
a_k 
a_k 

1 (mN periyodu ile ) -i-a: 
· m · periyodik goriinur 

x[n - n0] 
ejM (2,r I N)n X[ n] 

x*[n] 
x[-n] 

x(m)[n] = {x[n/ m], n, m'in kati ise 
0, n, m'in kati degilse 

(mN periyodu ile periyodik) 
L x[r]y[n-r] 

r=(N) 

x[nlY[n] 

Zaman kaydirma 
Frekans kaydirma 

Esleme 
Zaman tersinmesi 

aie" jk(2tr I N)no IlllI1,,1IlllI1,,1IlllI1,,1IlllI1,,1Illl1 
-18 -9 0 9 18 n 

(b) 

x[n] Nperiyodu ve wo 27dN ak Nperiyodu ile 
_______________________________ ... ..Y.L'!L .. temel freka!}_s_1_ g~ .I?~!!Y.<~~J~--- _ bk periyodik. 
Dogrusalhk Ax[n] + By[n] -----------------------------------------· Aak+ Bb, 

M=2 I\ 
x[n] 

Periyodik Sinyal r · d' · · i· ourter 1z1s1 katsaytlart Ozellik 

Aynk zamanh ve ,siir~~li zamanh Fourier dizil~ri arasmda gii9lii benzerlikler mevcut- 
~r. B~, Tablo 3.2 d~ ?zetlenen aynk zamanh Fourier dizisi ozellikleri, Tablo 3 I 'deki 
siirekli zamanh esleri ile karsilastmlarak kolayca gonilebilir. · 

TABLO 3.2 AYRIK ZAMANLI FOURIER DiZiSiNiN OZELLiKLERi 
1lll1, .. ,1lll1, .. ,1lll1, .. ,1lll1, .. ,1lll1 
-18 -9 O 9 18 n 

(a) 

M=1 I\ 
x[n] 

3.7 AYRIK ZAMANLI FOURIER DiZiLERiNiN OZELLiKLERi 
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Bu alt boliimde, aynk zamanh Fourier dizile · · k . . . 
tammlamak ve onlarm Fourier di . . .. . nm?,. ayn zamanh periyodik sinyallen 
lecegini gosteren cesitli 6mekl~:1:1 gof ten;leng hesaplamak icin ~a~1~ kuUamlabi- 
Tablo 3.2'de listelenenler gibi veril:i~tc:i tir .. zelhk!e, F_o~r.ier d1Z1s1 6zellikleri, 
lenmesi islemini basitle§tirmek icin kulla I ~~~h1k F~rt:r dizisi _katsa!'Ilannm belir- 
dizisi katsay1lan bilinen veya hesaplama~1 Ia~ lfb ~ I I on~e venlen smyalin Fourier 
edilmesini icerir, Daha sonra Tab lo 3 2' . k 1f asi o an _smya~ler b_ak1mmdan ifade 
~atsayilanm diger sinyallerin Fourier dizi~l k ~ an~rakb vinlen sm~alm Fourier dizisi 
Omek 3 .13, de gosterilmi§tir. Bu durumda o:U::1 an a 1mmda~ I~a~e edebiliriz. Bu 
n~n elde edilmesini g6sterir. Omek 3.15'de Tablo ~-~~dbt~1 ki~m1 ~1Igile:~en ~ir d~~~- 
nm kullamm1m g6sterecegiz. · e 1 penyod1k evn§Im ozelhgi- 

3. 7 .4 Ornekler 

(3.110) ! L /x[n]/2 = L /ak/2 
n=(N) k=(N) . 

Siirekli zamanh durumda oldu ~ · 'b: p ~ 
sinyali icin bir periyotta ortala!~ :~9~r ~::val baf~1s1/nm/2 sol ta~afi x[n] periyodik 
lesenindek] ortalama guctur Bo 1 bi zer se 1 e a, , x[n]'m k. hannonik bi- 
sinyaldeki ortalama guciin tilm h:~~:itbi~:z dt~ r~rseval bagmtisi, bir periyodik 
oldugunu belirtir. Tabi1 ki aynk zamanhda sJJ;c:rN\ I ~~~ama g~cu~ toplamma esit 
ak N periyodu ile peri odik old ~ . . ' ar 1. ~rmomk bilesen vardrr ve 
k'mn herhangi bir N ar~I§Ik dege~f~z~:~d~;~1~~b~f;1<1emmm sag tarafmdaki toplam 

3.7.3 Ayr1k Zamanh Periyodik Sinyaller i~in Parseval Bagmfls1 

Problem 3.57'de gosterildig] ibi k · . . 
gintisr, ak'nm x[n]'in Fourier ~izi~t:; zaranl~dpe!°1yod1k sinyaller icin Parseval ba- 
ile verilir: sayi an o ugu ve N'm penyot oldugu §U ifade 

x[n]-x[n-l]~(l-e-Jk(2tr!N)) 
. .. ·~· ak (3.109) !i':n~:~~:~,:~~::/ ~\:t~~\:':~:~~~er1dizisi ~atsadyilannm ilk fark icin degerlendi- 

(bkz. Problem 3.31.) in mesm en aha kolay oldugu durumlardir. 

periyodu ile periyodik ise x[n]'i ka dirmak . 
lineer olarak birle§tinnek' her zamrn N ~ey~ periyodu N o!an baska bir sinyalle 
y[n]'deNperiyodu ile periyodiktir. Aynca,~;~~ot u bir sinyal Ile sonu9land1gmdan, 

x[n]~ak 

ise, bu durumda x[n]'in ilk farkma kar ihk 1 F . 
ve Tab lo 3 .2 'deki ozellikl . $ ge en ouner katsayilan, zaman kaydnrna 
edilir: er uygulanarak kolayca elde edilen asagidaki sekilde ifade 
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B61Lim3 Periyodik Sinyallerin Fourier Dizisi Gosterimi 

Siirekli zamanh Fourier dizisinin tiirev ozelligine paralel olan aynk zamanh, . 
x[ n ]-x[ n-1] seklinde tammh ilk fark ozelliginin kullarumuu icerir. Eger x[ n] N 

3.7.2 ilk Fark 

(3.108) x[n]y[n]~dk = L aibr-, 
i=(N) 

(3.108) denklemi, toplam degiskeninin simdi N ardisik ornek arahgi ile smirlandml- 
mis olmasi haric evrisim tammma benzerdir. Problem 3.57'de gosterildigi gibi, toplam 
herhangi bir N ardisik l degeri arahgm boyunca almabilir. Bu tip islemi Fourier katsa- 
yilanmn iki periyodik dizisi arasmda bir periyodik evrisim olarak adlandmhr. Evrisim · 
toplammm her zamanki formu (toplam degiskeninin -oo'dan oo'a degistigi) bazen pe- 
riyodik evrisimden ayirmak icin periyodiktdonemsiz) evrisim olarak adlandmhr. 

y[n]~bk 

ikisinin de N periyodu ile periyodik oldugunu varsayahm. Bu durumda, x[nlY[n] car- 
pmu da aynca N periyodu ile periyodiktir ve Problem 3.57'de gosterildigi gibi d, 
Fourier dizisi katsayilan §U ifade ile verilir: 

ve 

3.7.1 <;arpma 
Fourier dizisi gosteriminin carpma ozelligi, siirekli zamanh ve aynk zamanh arasmda- 
ki farki yansitan ozellige bir ornektir. Tab lo 3 .1 'den T periyotlu iki siirekli zamanh 
sinyalin carpimi, Fourier dizisi katsayilan dizisi carpilan iki sinyalin Fourier dizisi 
katsayilannm evrisimi olan T periyotlu bir sinyal ile sonuclamr. Aynk zamanhda, 

x[n]~ak 

Bu ozelliklerin cogunun elde edilmesi siirekli zamanh Fourier dizileri icin karsihk ge~ 
len ozelliklerin elde edilisine cok benzerdir ve bircogu bolumiin sonundaki problem- 
lerde ele almrmstir. Ek olarak, Bolum 5'de cogu ozelligin aynk zamanh Fourier donii, 
siimiinun uygun ozelliklerinden cikanlabilecegini gorecegiz, Sonuc olarak, ilerleyen 
alt boliimlerde tartismayi, siirekli zamanh icin olanlara gore bircok onemli farkhhga 
sahip olanlar dahil olmak iizere, bu ozelliklerin sadece bir kaci ile simrlandiracagiz. 
Aynca, bircok periyodik dizinin Fourier dizisi degerlendirrnesinin karmasikhgim 
azaltmaya yardim etmek icin ve kavramsal onsezi saglamak icin cesitli aynk zamanh 
Fourier dizisi ozelliklerinin yararhliguu gosteren ornekler saglanmisnr. 
Siirekli zamanhda oldugu gibi, cogunlukla bir periyodik sinyal ile onun Fourier dizisi 
katsayilan arasmdaki iliskiyi gosterrnek icin steno notasyon kullanmak uygundur. 
Ozellikle, eger x[n], Fourier dizisi katsayilan ak ile gosterilen, N periyodu ile bir peri- 
yodik sinyal ise, bu durumda sunu yazanz: 

x[n]~ak 
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N1=1 ve N=7 ile Ornek 3.12'de oldugu gibi, dk'mn x[n] kare dalgasmm Fourier dizisi katsayila- 

(3.117) Ck 

sinyali de aym zamanda N periyodu ile periyodiktir. Burada, toplam herhangi bir N ardisik r de- 
geri kiimesi uzerinden almabilir. Aynca, w[n)'in Fourier dizisi katsayilan, ak ve bk'nm sirasiyla 
x[ n] ve y[ n ]' in Fourier katsayilan oldugu Nakb/ya esittir. 
Simdi bir w[n] sinyalinin N=? temel periyodu ile periyodik oldugu ve 

sin 2 (3trk /7) 
7 sin2{1rk /7) 

Bu ornekte Fourier dizisi katsayilan icin verilen cebirsel bir ifadeyi, bir periyodik diziyi belirle- 
yip cizecegiz. Siirecte, aynca aynk zamanh Fourier dizisinin evrisim ozelligini de (bkz. Tablo 
3.2) kullanacagiz, Ozellikle tabloda belirtildigi gibi ve Problem 3.58'de gosterildigi gibi, eger 
x[ n] ve y[n] N periyodu ile periyodikse, bu durumda 

11-{n]= L x[r]y[n-r] 
r=(N) 

6rnek 3.15 

n -2 -1 0 2 3 

~ekil 3.20 Ornek 3.14'de belirtilen ozelliklere uygun x[n] dizisi. ' 

(3.116) x[n] = ao + ase'" = (1/ 3) + (1 I 6)(-1)" 

x[n] 

Her sifirdan farkli katsayi P'ye pozitif bir miktarda katkida bulundugu icin, ve a0 ve a3 degerleri 
onceden belirlenmis oldugundan, P degeri a1 = a2 = a4 = a5 = 0 secilerek minimuma indirilir. Bu 
durumda Seki! 3.20'de cizilen suna uyar: 

(3.115) 

x[n] dizisini belirleyelim. x[n]'in Fourier dizisi katsayilanm ak ile gosterilir, 2. bilgiden, a0=1/3 
oldugun sonucuna vannz. (-1 )" = e jnn = e j(2" 

16>3• oldugunu not edersek, 3. bilgiden a3= 1/6 
oldugunu goruriiz. Parseval bagmtismdan (bkz. Tablo 3.2) x[n)'deki ortalama guc : 

3.2.x[ n ], N=6 periyodu ile periyodiktir. 

3.2. I:=0x[n] = 2 

3.2. I:=/-l)"x[n]=l 
x[n], onceki ii9 kosulu saglayan sinyaller kiimesi arasmda her periyot icin minimum giice sahip- 
tir. 

x[ n] dizisi icin asagidaki bilgilerin verildigini varsayahm: 

6rnek 3.14 
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k = 0,±5,±10, ... i9in 

(3.114) 
k,;:. 0,±5,±10, ... i9in 

l
bk = 1 sin(3trk I 5) , 

5 sin(trk/5) 
ak = 

8 
s' 

riz: 

(3.113) 

(3.112) 

1
1 sin(3d/5), k * 0,±5,±10, .. icin 
5 sin( 1Z"k I 5) 

bk= 
~ k = 0,±5,±10, ... i9in 5' 

x2[n] dizisi 0. Fourier dizisi katsayisi ile elde edilen sadece bir de degerine sahiptir: 

1 4 
co = - ~:>2[ n] = 1 . 

5 n=O 

· . dik Id - icin k ne zaman 5'in bir tam sayi kan 
Aynk zamanh Fourier dizisi katsaytlan penyo l o I ugul d . , .. nkii x [n] sadece bir de bilesen • [ r· k I n katsayilan sifir o ma 1 ir; cu u, 2 .• r;~~t ;r:1tb~~:r~ti9~n ~~an :f:deleri (3.111) denkleminde sunu elde etmek icin yerine koyabili- 

(c) 

~ekil 3.19 (a) Ornek 3.13 iyin x{n] periyodik dizisi ve onun (b) ve (c)'nin toptarm olarak 
gosterimi, (b) kare dalga x1[n] ve (c) de dizisi X2[n]. 

Omek 3.12'den (N1=l ve N=5 ile), X1[n)'e karsihk gelen bk Fourier dizisi katsayrlen soyle ifade 

edilebilir: 

0 n 

1 

J J I I I I I J I J J I I I . J J 

(b) 

x,inJ 

...•• I I I •• ' I ! I •• 111 •• , 

n 

x(n] 

··· t I ] ] ] 1 i'] j ] 
-5 0 

(a) 

(3.111) 
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6rnek 3. 13 bl · · 1 . . . . . di . . k t l nnm hulunmast pro em1m e e 
Sekil 3.19(a)'da gosterilen x[n~ d1z1s1;~~ ak ~ot1e\ i::f\ ~;:1.~eki kare dalga x1[n] ve Sekil 
alahm. Bu dizinin temel penyodu hr. x n -~~- e_ ~-ni ozlemleriz xi[n)'in Fourier dizisi 
3 19(c)'deki de dizisi x2[n)'in toplami olarak goruleb1lec_e:.g1 _g . k .. Tablo 3.2'nin 
k~tsay1lanm bk ile ve x2[n)'in kini ck ile gostererek. a~ag1dak1 sonuca varma rein 
dogrusalhk ozelligini kullanmz: 



(3.121) H(jw) = [ h(t)e-Jwtdt. 

n 0 1 -3 -2 -1 2 3 -7 

W(n) 

J l I I l l I r ,. 
n-7 n-1 n n+1 

(c) 

3 

2 

7 

~ k'l 3 .. (d) .e. '.. .21 (a) ?.r~ek 3. ~-S'deki kare dalga dizisi x{rj; (b) -3 s n s 3 i9in x[r]'ye e~ir x r cizlsl; - 
dizisi; (d) kend1s1 ile x{n] in periyodik evri~imine ve x[n] ile x[n]'in aperiyodik evri~imin~ ~~it w[n] ~~~ij~ rj 

s veya z gene! karmasik sayilar oldugunda H(s) . . . 
fonksiyonlan olarak adlandmhr S.. kl' ' I . ve H(z~ .uygun sistemlerin sistem 
ki boliimdeki sistemler icin 91~{s}:\~1~a~a~.1 s:ub~aldler 19m ve bu ve bundan sonra- 
lece - . 'd' ' - ugu oze tr urum odak noktasidir ve boy- 

's - JW Ir ve sonuc olarak e51 e'w1 f d - · · 
i.isteldir. s=jw formlu sistem fonksi o o.rmu .ur. ,B~ gm~~ frekansmda karmasik bir 
min frekans tepkisi olarak adlandmh~ v:u;:n:: 1: vn:~1i~nks1yonu olarak H(jw), siste- 

(3.120) 

x[n2r) 

(b) 

-1 0 1 

(a) 

-3 -2 -1 O 2 
• l l J • 

3 
I l I • I l r 

x[r) 
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olur ve h[ n] bir L TI sistemin durtu tepkisidir. 

+«> 

H(z) = L h[k]z-k 
k=-oo 

seklindedit ve h(t) LTI sistemin diirtii tepkisidir. 
Benzer sekilde, eger x[ n] = i' aynk zamanh bir L TI sisteme giris ise, 91k1~ 

y[n] = H(z)zn ile verilir ve burada (3.10)-denkleminden 

(3.119) H(s) = [ h(r)e-s, di 

Ge9tigimiz birkac boliimde, Fourier dizisi gosteriminin aynk zamanhda herhangi bir 
periyodik sinyali olu~turmak icin kullamlabilecegini ve temel olarak tum periyodik su- 
rekli zamanh sinyallerin pratik oneme sahip oldugunu gordi.ik. Aynca Bolum 3.2'de 
bir L TI sistemin karmasik i.istellerin bir lineer kombinasyonuna tepkisinin ozellikle 
basit bir form aldigmi gordi.ik. Ozellikle, si.irekli zamanhda eger x(t) = e51 si.irekli za- 
manh bir LTI sisteme giris ise, bu durumda cikis y(t) = H(s)e51 ile verilir ve burada 

(3.6) denkleminden 

FOURIER oizisi VE LTI siSTEMLER 

Yani, w[ n ], x[ n] vex[ n] dizilerinin aperiyodik evrisimidir. 
x[r], .x[r] ve x[n - r] dizileri Sekil 3.21(a) ve (c)'de cizilmistir. Sekilden w[n]'i hemen 

hesaplayabiliriz. Ozellikle w[O] = 3; w[-1] = w[l] = 2 ve w(-3] = w[3] = 0 oldugunu goriiriiz. 
w[n] 7 periyodu ile periyodik oldugu icin, w[n]'i Sekil 3.21(d)'de gosterildigi gibi yizebiliriz. 

3 - .i{n] = L, x[r]x[n -r] = L, x[r]x[n-r] . 
r=-3 

Toplamm smirh bir arahk ile smirlandmldtgi gercegi haric, burada evrisimin hesaplanmasr icin 
carptm ve toplam yontemi uygulanabilir. Aslmda, (3.118) denklemini, .x[n] sinyalini -3 s n s 3 
icin x[n]'e esit ve diger durumlar icin O'a esit tammlayarak siradan bir evri~ime donii~tiirebiliriz. 

Bu durumda, (3 .118) denkleminden: 

(3.118) 3 

.i{n]= °L,x[r]x[n-r]= °L,x[r]x[n-r]. 
r=(7) r=-3 

nm gosterdigi Ck = 7 d; oldugunu gozleriz. Periyodik evrisim ozelligini kullanarak, son esitlikte 

toplamm -3 s rs 3 arahgi boyunca secildigi su ifadeyi goriiriiz: 
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F, = :Jm{b,} = · .ir . 
2(1 + 4.ir2) 

D,=jb,j= I , 
4../1 + 4.ir2 

E1 = 91e{b,} 
4(1 + 4.ir2), 

Bu katsayilar (3.127) denkleminden dogrudan hesaplanabilir. Ornegin, 

(3.130) bk= DwjOk =Ee-« jF«, k = 1,2,3. 

ve burada: 
(3.129) 

3 

y(t) = I + 2 L[ Ek cos 2.irkt - Pk sin 2.irkt] 
k=I 

veya 
(3.128) 

3 

y(t) =I+ 2LDkcos(2.irkt + Bk) 
k=I 

Her ikisi de ~~'.c;:ek _olan x(t) ve h(t)'nin evrisimi oldugu icin y(t)'nin gercek degerli bir sinyal 
olmasi gerektigine dikkat edelim .. Bu (3.127) denklemi' incelenerek ve b: = b _ k , oldugu gozlene- 

~ek ddogrul~nabilir.~u ~'?denle,_y(t) ayru zamanda (3.31) ve (3.32) denklemlerinde verilen her iki 
rorm a da ifade edilebilir; yam, 

(3.127) 

bo=I 

I( I ) I( I ) b1=- -- b ,- 
4 I + }2.ir ' - - 4 I - j2TC , 

I( I ) I( I ) bi=- -- b 2- 
2 I+ j4n ' - . - 2 I - )4.ir ' 

I( I ) I( . I ) bJ=- -- b 3- 
3 I+ }6.ir ' - - 3 1- j6.ir . 

(3.126) 
+3 

y(t) = I bkejk2n, , 
k=-3 

boylece: 

Bu neden!e, (3._124) ve (3.125) denklemlerini kullanarak, bu omekte w0 = 2.irbilgisi ile birlikte 
bk= akH(Jk2.ir) 1le sunu elde ederiz, ' 

(3.125) 

H(jw) = r e-Te-jwrd, 

= __ 1 _e-re-jwrloo 
I+ jw O• 

I 
I+ Jw 
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Ornek 3.16 
Omek 3.2'de tartrsrlan xfz) periyodik sinyalinin 

h(t) = e·-1u(t) 

di.irti.i tepkili bir L TI sisteme giris oldugunu varsayahm. y(t)'nin Fourier dizisi katsayilanm he- 
saplamak icin ilk once frekans tepkisi hesaplarur: 

Bu nedenle, y(t) de aym zamanda x(t) gibi aym temel periyot ile periyodiktir, Aynca, 
eger {ak}, x(t) girisi icin Fourier dizisi katsayilan kurnesi ise, bu durumda 
{ akH(Jkwo)}, y(t) 91k1~1 icin katsayilar kiimesidir. Yani, LTI sistemin etkisi, girisin her 
Fourier dizisi katsayisimn ayn ayn, tekabul eden frekansta frekans tepkisinin degeri 
ile carpilarak donusturulmesidir, 

(3 .124) 
+oo 

y(t) = L akli(jkwo)e1kwot 

k=--oo 

Bu sinyali h(t) diirtu tepkili bir L TI sisteme giris olarak uyguladignmzi varsayahm. Bu 
durumda, (3.123) denklemindeki her karmasik iistel sistemin bir ozislevidir; (3.13) 
denkleminde sk=}kwo ile oldugu gibi, 91k1~ soyle olusur: 

(3.123) 
+oo 

x(t) = L akejkwo, 
k=--oo 

Bir LTI sistemin, Jwt formunda (surekli zamanhda) veya ;wn formunda (aynk zaman, 
hda) karmasik bir iistel sinyale tepkisini sistemin frekans tepkisi bakimmdan ifade et- 
mek ozellikle basittir. Aynca, L TI sistemler icin bindirme ozelliginin bir sonucu ola- 
rak, bir L TI sistemin karmasik ustellerin lineer bir kombinasyonuna tepkisini esit ko- 
layhkta ifade edebiliriz. Bolum 4 ve 5'de, bu fikirleri siirekli zamanh ve aynk zamanh 
Fourier donusumleri ile birlikte, L TI sistemlerin aperiyodik sinyallere tepkisini analiz 
etmek icin nasil kullanabilecegimizi gorecegiz, Bu bolumiin geri kalanmda, bu onemli 
kavram ve sonuclara ilk bakis olarak, periyodik sinyaller baglammda bu nosyonu an- 
lamak ve yorumlamak iizerine odaklanacagiz, 
ilk olarak siirekli zamanh durumu ele alahm ve x(t) asagidaki denklemle verilen 
Fourier dizisi gosterimi ile bir periyodik sinyal olsun: 

n=-co 
(3.122) 

+oo 

H(e1w) = L h[n]e-Jwn . 

Benzer sekilde, aynk zamanh sinyaller ve sistemler icin, bu bolum ve Boliim 5 'de 
Jzj = 1 oldugu ve boylece z=e" ve zn'in eiwn formunda oldugu, z degerleri iizerinde 
odaklamlacaktir. Bu durumda z = r!w formu ile smirh z icin H(z) sistem fonksiyonu, 
sistemin frekans tepkisi olarak adlandmhr ve sunun la verilir: 
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Cesitli uygulamalarda, bir sinyaldeki frekans bilesenlerinin bagil genliklerini degis- 
tirmek veya belki de frekans bilesenlerinin bazilanrn tamamen yok etmek, filtreleme 
olarak adlandmlan bir islemle ilgilidir. Spektrumun seklini degistiren zamanla degis- 
meyen lineer sistemler cogunlukla frekans sekillendirme filtreleri olarak adlandmhr. 
Temel olarak bozulmarms frekanslan gecirmek uzere tasarlanrms ve onemli sekilde 
digerlerini azaltmak veya elemek iizere tasarlanmis sistemler frekans secici filtreler 
olarak adlandmhr. (3.124) ve (3.131) denklemleri ile gosterildigi gibi birLI'I sistem 
cikismm Fourier dizisi katsayilan, sistem frekansi ile carpilan girislerdir. Sonuc olarak 
filtreleme, uygun olarak secilmis bir frekans tepkili bir L TI sistem kullamlarak gercek- 
lestirilebilir ve frekans bolgesi yontemleri bu cok onemli uygulama srmfmi incelemek 
icin ideal araclar saglar. Bu ve bundan sonraki iki boliimde, bir kac ornekle ilk once 
filtrelemeye bakacagiz, 

FiLTRELEME 

(3 .124) ve (3 .131) denklemleri gibi ifadeler icin anlam ifade etmesi icin, (3 .121) ve 
(3.122) denklemlerinin sirasiyla H(jw) ve H(dj frekans tepkileri iyi tammh ve smirh 
olmahdir, Boliim 4 ve 5 'de gorecegimiz gibi, eger ele alman L TI sistemleri kararh ise 
durum bu olacaktir. Ornegin, Omek 3 .16' daki L TI sistem h( t) = e-1u(t) diirtii tepkisi ile 
kararhdir ve (3.125) denklemi ile verilmis iyi tammh bir frekans tepkisine sahiptir. 
Diger taraftan, h(t) = /u(t) durtu tepkili bir L TI sistem kararsizdir ve-(3 .121) denkle- 
minde entegrali H(jw)'nin her w degeri icin farkh oldugunu kontrol etmek kolaydir. 
Benzer sekilde, Ornek 3.17'deki h[n] = du[n] diirtu tepkili L TI sistem lal < 1 icin ka- 

rarhdir ve (3.134) denklemi ile verilen frekans tepkisine sahiptir. Ancak, eger lal > 1 
ise sistem kararsizdir ve bu durumda (3.133) denklemindeki toplam farkhlasir. 

l ( nn ) y[n]= r=t= --tan-1(a) . 
'\/1 + a2 2 

ve boylece, 

1-ae-j2"14 

l _ 1 j(-tan-'(a)) ---e 
1 + aj .J1 + a2 ' 

Ornegin, eger N=4 ise, 

(3.136) y[n] = rcos( ~ n + B). 
yazarsak, bu durumda (3.135) denklemi suna indirgenir: 

l-ae-j21r1N 

Eger, 
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(3.135) 
y[n] = 1H( ej2,r/N)ej(2,r/ N)n + 1H( e-j2,r/N)e-j(2,r/N)n 

_ 1 ( l ) j(2,r/N)n .!.( 1 )e-j(2,r/N)n, -- e + ·2 IN 2 l-ae-.i2"1N 2 l-ae1" 

(3.131) denklemini kullanarak, 91k1~ icin Fourier dizisini elde ederiz: 

(1.34) 

Bu geometrik diziler Problem 1.54 'un sonucu kullamlarak degerlendirilebilir ve sunu uretir: 

(3.133) H(ejw) = f a•e-jwn = f ( ae-jw)". 
n=O ,1=0 

Aynca, (3.122) denkleminden, 

[ ] l j(2nl N)n + 1 -j(2nl N)n x n =-e -e . 2 2 

girisli bir LTI sistemi ele alahm. Ornek 3.lO'da oldugu gibi, x[n] Fourier dizisi formunda soyle 

yazilabilir: 

(3.132) 
(

2;rn) x[n]=cos N 

Ornek 3.17 
Durtu tepkisi h[n] = a"u[n], -1 <a< 1 olan ve 

y[n] = L aJi(ej2,rk/N)ejk(2,r/N)n 

k=(N) 

Boylece, y[n] aym zamanda x[n] gibi aym periyotla periyodikti~ ve y[~]'in ~- Fourier 
katsayisi, girisin k. Fourier katsayisi ile tekabiil eden frekanstaki L TI sistemm frekans 
tepkisi degerinin, H(d2ttk1N), carpirmdir. 

(3.131) 

Aynk zamanhda, bir LTI sistemin giris ve cikismm Fourier dizisi k~tsa~1lan _arastnda- 
ki iliski tam olarak (3.123) ve (3.124) denklei:nle~ il~ paraleldir. Ozelhkle, x[n] 
Fourier dizisi ifadesi asagidaki gibi verilen bir periyodik smyal olsun: 

[ ] 
"'"' Jk(2,r/ N)n xn=~me . 

k=(N) 

Eger bu sinyali h[ n] diirtii tepkili bir L TI sisteme giris olarak uygularsak, bu durumda, 
(3 .16) denkleminde oldugu gibi Zk = e1k<2"1 NJ ile c;1k1§ §6yledir: 
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~1ekilk3.22 belirli bir h~parlor dizisi ii;in e~itleyici devrelerin frekans tepkileri bOyOklOkleri desibel (dB) 
0 
.. 

1 
-· 

o ara adlandmlan 20 Jog /H( · )/ .. 1 - • d .. . . . ,;eg1 
. . .. io. jw o ,;eg1n e gostenlm1~tir. (a) iki pozisyonlu anahtarla kontrol edil • 

v~k frekansh flltre, (b) Surekh ayarlanabilir ~ekillendirme filtresinin alt ve Ost limitleri' (c) esine · · ~n al 
bit frekans tepkisi. . , y y1c1 evrernn sa- 
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Frekans sekillendirme filtrelerinin sikhkla kullamldigr bir uygulama ses sistemleridir. \ 
Ornegin, tipik olarak L TI filtreleri bu gibi sistemlerde dinleyicinin alcak-frekans ener- : 
jisini (bas) ve yiiksek frekans enerjisini (tiz) bagil miktarlarda degistirebilmesine ola- i 

nak saglamak icin kullamhr. Frekans tepkileri ton kontrolleri kullamlarak degistirilebi. 
len bu filtreler, L TI sistemlere tekabul ederler. Aynca cok duyarh ses sistemlerinde, 
esitleyici filtre cogunlukla onyukseltgecde hoparlorlerin frekans tepkisi 6zelliklerini 
karsilamak iizere kullamhr. Bastan sona, bu seri bagh filtreleme basamaklan cogun. 
lukla ses sistemleri icin denklestirici veya esitleyici devreler ( equalizer) olarak adlan- 
dmlrr. Sekil 3.22, ses hoparlorlerinin tek bir belirli dizisi icin esitleyici devrelerin tic; 
evresini gosterir, Bu sekilde, bu .. evrelerin her biri icin frekans tepkisi buyuklugii log- 
log cizelgesinde gosterilmistir. Ozellikle, 20 log 10IH (jw)I birimindeki buyiikluk desi- 
bel veya dB olarak adlandmhr. Frekans ekseni logaritmik bir olcek boyunca Hz (yani, 
w/27Z') olarak isaretlenir. Bolum 6.2.3 'de daha detayh tarnsilacagi gibi, frekans tepkisi 
buyukltigiinun bu formda gosterimi yaygm ve pratiktir. 
Birlikte almdigmda, Seki! 3 .22' deki esitleyici devreler, hoparlorlerin ve bulunduklan 
odanm frekans tepkisini karsilamak iizere ve dinleyicinin tum frekans tepkisini kontrol 
etmesine olanak saglamak iizere tasarlamr. Ozellikle, iic sistem seri olarak baglandigi 
icin ve her sistem bir karmasik iistel girisi, K<!w' , o frekans daki sistem frekans tepkisi 
ile carparak degistirdigi icin, uc seri bagh sistemin turn frekans tepkisinin uc frekans 
tepkisinin carpirm oldugu sonucu cikar. Seki! 3.22(a) ve (b)'de gosterilen ilk iki filtre 
birlikte, bu filtrelerin frekans davrarusi dinleyici tarafmdan ayarlanabildigi icin, siste- 
min kontrol evresini olusturur. Seki! 3 .22( c )' de gosterilen iiciincii filtre, gosterilen sa- 
bit frekans tepkisine sahip esitleyici evredir. Seki! 3.22(a)'daki filtre, gosterilen iki 
frekans tepkisinden birini saglamak icin iki pozisyonlu bir anahtar ile kontrol edilir. 
Kontrol evresindeki ikinci filtre, Seki! 3.22(b)'de gosterilen limitler dahilinde frekans 
tepkisini cesitlendirmek iizere iki siirekli ayarlanabilir kayar anahtara sahiptir. 
Frekans sekillendirme filtrelerinin cogunlukla karsilasilan bir diger smifi, filtrr 91kl$1 
filtre girisinin tiirevi olan icindir; yani y(t) = dx(t)/dt. x(t) = e1w1 formunda x(t) ile y(t), 
y(t) = jw<!w' olur, ve buradan frekans tepkisi asagidaki gibi olur: 

H(jw) = jw (3.137) 
Aynsim yapan bir filtrenin frekans tepkisi ozellikleri Seki! 3 .23 'de gosterilmistir, Ge- 
nel olarak ve ozellikle bu ornekte H(jw) karmasik oldugundan, H(jw) cogunlukla (se- 
kildeki gibi) IHCJw)I ve <1:H(jw)_'nin ayn cizimleri olarak gosterilir. Bu frekans tep- 
kisinin sekli karmasik iistel giris e1w1'nin, daha buyuk w degerleri icin daha buyuk bu- 
yume elde edecegini anlatir. Sonuc olarak, aynstirma filtreleri, bir sinyaldeki hizh ak- 
tanm ve cesitlenmeleri artmnak icin faydahdir. 
Aynstirma filtrelerinin sikhkla kullamlmasmm bir nedeni resim isleminde kenarlan 
artirmasidir. Bir siyah beyaz resim, t1 ve t: 'nin yatay ve dikey koordinatlar ve sirasiyla 
x(t1, t2)'nin ise goriintunun parlakligi oldugu iki boyutlu bir "siirekli zamanh" sinyal 
x(t1,t2) olarak dusunulebilir. Eger gonintii yatay ve dikey yonlerde periyodik olarak 
tekrarlamrsa, boylece, iki koordinat yonuniin her birinde muhtemelen farkh frekans- 
larda salman e1w11' ve ei"'212 karmasik ustellerinin carpimlannm toplamlanndan olusan 
iki boyutlu Fourier dizisi (bkz. Problem 3.70) ile ifade edilebilir. 

3.9.1 Prekens ~ekillendirme filtreleri 
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~ekil 3.24 Bir goruntO uzerinde ayn t fl ' . . . .. 
i~lenmesi sonucu. ~ «ma i lresinin etkisi; (a) iki orijinal goruntO; (b) orijinal imajlann bir ayn~t1rma filtresi ile 

Bu durumda h[n]=t(o[n]+o[n-l])'dir ve (3 122 . . . 
tepkisinin soyle oldugunu goriiriiz: . ) denklemmden s1stemm frekans 

H( jw) 1 _ 'w . e . ==-[l+e J ]=e-Jw/2 ( /2) 
. 2 cos w (3 139) 

~(e'?nin biiyiikliigii Sekil 3.25(a)'d · · · · w • • 

rilrnistir, Bolum 1.3.3'de tart1§1ld1v1 a i~~IlmI§tir~ve <f.H(el ) Sekil 3.25(b)'de goste- 
frekanslar w = o ±2rr +4.,.,. kg gd ' ayn~ zamanh karma§1k usteller icin alcak 

' ' - "• · · · ya mm a ve yuksek f k 1 Y nmda meydana gelir. Bu ei(w+21t )n=eiwn er' v. . . re ans ar w = ±rr, ±3rr, ... yaki- 
tiin ~ir farkh aynk zamanh frekans ar:i1 v ;:~~:n bir so~u~u olup, aynk zamanhda bu- 
arahguu ele almak gereklidn S 1 gk psamak rein, sadece w degerlerinin 2rr 

·w • onu9 o ara herhangi b · , k 
H( e' ), 2rr periyodu ile periyodik olmahdir; ve bu I Ir .ayn zamanh frekans tepkisi 
(3.122) denkleminden 91kanlabi1ir durum ayrn zamanda dogrudan 
(3·138) ve (3.139) denkJemlerind. . . 
/H(eJw)/ 'nin w=O yakmmdaki fr:k::~~:I~n:n b_~h~h filtre!er icin, Sekil 3.25(a)'dan 
kanslarm alcak olanlardan daha cok azalt1lm~ ;:>:1k ol~~gunu ve daha yiiksek fre- 
nrken azald1g1m g6riiriiz o"m v• .. v . b §_o ugun~ gosteren, rr'e dogru /w/ 'i arn- 
k · egin; ege1 u sisterne g · b · · . . 

anslr karma~1k ustel x[n] = Keio.n . b d lfl§ sa it ise; yam bir sifir fre- 
ise, u urumda 91k1§: 
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10 Ozellikle Seki! 3.24(b)'deki her goriintiij{x,Y)'nin degisme buyilkliigiinin 

[ 
2 2]!/2 ( 8/~:y)J +( aJ~y)). 

oldugu, Seki! 3.24(a)'daki es gortintiisuniin iki boyutlu degisiminin buyiiklugtidtir. 

Parlakhkta belirli bir yondeki yavas degismeler, bu yondeki alcak harmoniklerle gos- 
terilir. Ornegin, bir gorimtiide dikey olarak hareket eden parlakhkta keskin bir gecise 
karsihk gelen bir kenan ele alahm. Parlakhk sabit oldugundan veya kenar boyunca 
yavasca degistigi icin, dikey yonde kenarm frekans icerigi alcak frekanslarda yogunla- 
sir. Buna karsm, kenar boyunca parlakhkta ani bir degisim oldugundan, yatay yonde 
kenarm frekans icerigi yiiksek frekanslarda yogunlasir. 
Sekil 3 .24 bir aynstirma filtresinin iki boyutlu esdegerinin bir goruntu iizerindeki etki- 
sini gosterir.'" Sekil 3.24(a) iki orijinal goruntuyu ve Sekil 3.24(b) bu goriintiilerin filt- 
re ile islenmesinin sonucunu gosterir, Bir resmin kenarlarmdaki tiirev, parlakhgm 
uzakhkla beraber yavasca degistigi bolgelerden daha fazla oldugundan filtrenin etkisi 
kenarlan vurgulamaktir. 
Aynk zamanh L TI filtreler aynca cok cesitli uygulama alam bulur. Bunlann bircogu 
aynk zamanh sitemlerin kullannmru, genel veya ozel amach dijital islemcilerin uygu- 
lamah kullammim, siirekli zamanh sinyallerin islemini, Bolum 7' de belirli uzunlukta 
inceledigimiz konuyu icerir. Ek olarak, zaman dizi bilgisi analizi, borsa ortalamasi gi- 
bi ekonomik veri dizileri ve demografik veri dizileri dahil olmak iizere, genel olarak · 
aynk zamanh filtrelerin kullarummi icerir. Cogunlukla uzun siireli degismeler ( alcak 
frekanslara tekabul edenler), kisa siireli degismelerden (yiiksek frekanslara tekabiil 
edenler) cok farkh bir oneme sahiptir ve bu bilesenleri ayn ayn analiz etmek faydali- 
dir. Bilesenlerin bagil agrrhklandmlmasuu yeniden sekillendirme tipik olarak aynk 
zamanh filtreler kullarnlarak gerceklestirilir. 
Basit bir aynk zamanh filtreye bir ornek olarak, giris degerlerinin iki noktah ortalama- 
sun ardisik olarak alan bir L TI sistemi ele alahm: 

1 y[n] = 2(x[n] 
+ x[n -1]). (3.138) 

------1-~ ~ekil 3.23 91k1~1 giri~inin tOrevi 
olan bir filtre i9in frekans tepkisi 
ozellikleri. · 

~......, _ 

. I HOm) I 

~ 
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~ekil 3.26 ideal bir alcak ge9i- 
ren filtrenin frekans tepkisl. 

Sekil 3.27(a), We kesim frekansh ideal bir surekli zamanh yiiksek geciren filtrenin fre- 
kans tepkisini gosterir ve Sekil 3.27(b) we1 alt kesim frekansh ve We2 list kesim fre 
kansh ideal bir siirekli zamanh bant geciren filtreyi gosterir, Bu filtrelerin her birinin 
w=O iizerinde simetrik olduguna ve boylece yiiksek geciren ve alcak geciren filtreler 
icin iki gecirme kusagi olarak gorimecegine dikkat edelim. 

2mc O me m 

-sondurme-j- Gecirme -j-sondurme-- 
ku~agr ku~agr . ku~agr 

3. 9 .2 Frekans Se~ici Filtreler 
ici filtreler birtakim frekans grubunu yaklasik olarak veya tam olarak 

~:;:: ::~igerlerini ;eddetmek uzere ozel olarak tasarlanrms bir filtre s~1f1d1:. F~~; 
kans secici filtrelerin kullanm~1 cok ye~it~i durumlard~ ~rtktaya dytkhary. ~:::i;ir ef~:~a~s 

d d k' .. iiltii ( arazit) kayittaki ses veya muzi en a a . . 
~::~;Jd;~s!, ~!~:s se~ici ~~trel~me ile rok e?ileb.~1~~- Fr~kans sec;f ci {11!1~i~~~:: 
di~ er onernli uygulamas1 iletisim s1stemlenndedir. Boh~m. 8. de ?etay 1 e e g git genlik modulasyonu (AM) sistemleri icin temel, bilginin bircok farkt kay;atan 
e zamanli bir sekilde bilgiyi her kanaldan ayn bir frekans bandma koyara ~e . e . a~s 
s!c;ici filtreler kullanarak ahcidaki bireysel kanal v~y~ ~antlan fi.Jtararak/{t~::~ 
Frekans secici filtreler bireysel kanallan ay1rmak icindir ve · e ans-se 1 e 

y[n] = H(ej1r)Kej1r.n = 0. 

Boylece bu sistem bir sinyalin uzun siireli sabit degerini yiikse~ fre~anslt ~l;a~an~a- 
larmdan' aymr ve sonuc olarak, bir sonraki ~lt ~a~.~1kta~ ?~h_a dikkatli olara a acagi- 
miz bir bashk olan frekans secici filtrelemenm bu omegmi ifade eder. . 

(3.140) {
1, 

H(jw) = 
0, 

filtreleri (Sekil 3.22'de gosterilen esitleyici gibi), herhangi bir ev radyosu veya tele- 
vizyon ahcismm cogunlugunu olusturan tonun kalitesini ayarlamak icindir. 

Frekans secicilik uygulamalarda tek kaygi olmadigi halde genel onemi, frekans 
secici filtrelerin ozelliklerini tammlayan yaygm olarak kabul edilmis bir grup terime 
sebep olur. Ozellikle, bir frekans secici filtre tarafmdan gecirilecek frekansm dogasi 
uygulamadan uygulamaya oldukca degismesine ragmen, bircok temel filtre cesidi 
yaygm olarak kullamhr ve islevlerini gosteren isimler verilmistir. Ornegin, bir alcak 
geciren siizgec alcak frekanslan geciren; yani w=O cevresindeki frekanslan geciren ve 
yiiksek frekanslan azaltan veya reddeden filtredir. Bir yiiksek geciren filtre yiiksek 
frekanslan geciren ve alcak olanlan azaltan veya reddeden filtredir ve bir bant geciren 
filtre bir bant frekansi geciren ve gecirilen banttan yiiksek veya alcak olanlan azaltan 
veya reddeden filtredir. Her iki durumda da, kesim frekansi gecirilen ve reddedilen 
frekanslar arasmdaki sirurlan tammlayan frekanslardir; yani, gecirme kusagi ve son- 
diirme kusagi frekanslardir. 

Bir frekans secici filtrenin kalitesinin degerlendirilmesi ve tammlanmasmda 
bircok soru ortaya cikar. Filtre gecirme bandmdaki frekanslan gecirmede ne kadar et- 
kindir? Sondurme kusagmda frekanslan azaltmada ne kadar etkindir? Kesim frekansi 
yakmmda gecis ne kadar keskindir; yani neredeyse degisimsiz gecirme kusagmdakin- 
den oldukca kisitlayan sondurme kusagma. Bu sorulann her biri gercek bir frekans se- 
cici filtrenin ozellikleri ile ideallestirilmis davramsh filtrenin ozellikleri ile karsilasti- 
nlmasmi icerir. Ozellikle, ideal bir frekans secici filtre, hicbir bozulma olmadan bir 
grup frekanstaki karmasik iistelleri tam olarak geciren ve diger frekanslardaki sinyalle- 
ri tamamen reddeden bir filtredir. Ornegin, We kesim frekansh bir surekli zamanli ideal 
alcak geciren filtre, -we~ w ~ we arahgindaki w degerleri icin eiwt karmasik iistellerini 
geciren bir L TI sistemdir. Yani, Sekil 3 .26' da gosterildigi gibi, siirekli zamanh bir 
ideal alcak geciren filtrenin tepkisi soyledir: 
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ise, bu durumda 
y[n] = H(ej·0)KejwO.n = K = x[n]. 

Diger taraftan, eger giris yiiksek frekansh sinyal x[n] = Kd,rn = K(-1)'1 
cikis: 

~ekil 3.25 }1n]=1/2(x[n]+x[n-1]) ayr_1~. 
zamanh L Tl sisteminin frekans tepk1s1 19in 
(a)bOyOklOk ve (b) evresi 

Sinyaller ve Sisteinler 

(b) 

(a) 
-n 

iH(ei'")I 
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Elektrik devreleri surekli zamanh filtrelemem islemlerini uygulamada yaygm olarak 
kullamhr. Boyle bir devrenin en basit orneklerinden biri, vs(t) kaynak geriliminin sis- 
tem girisi oldugu Sekil 3.29'da gosterilen birinci dereceden RC devresidir. Bu devre, 
91k1~ sinyalini ne olarak aldigmnza bagli olarak bir alcak geciren veya yiiksek geciren 
filtreleme islemlerinden birini gerceklestirmek icin kullamlabilir. Ozellikle, sigac geri- 
limi vc(t)'yi 91k1~ olarak aldignmz varsayahm, Bu dururnda, c;1k1~ gerilimi giris gerili- 
mi ile asagidaki sabit katsayih lineer diferansiyel denklemle iliskilidir: 

H(eim) · n I r--, n ~ekil 3.28 Aynk zamanh ideal , n 
I 

JI ~ 21n frekans se9ici filtreler: (a) al9ak 
~ -- m gel"'iren; (b) yiiksek ge9iren; (c) 

-27t -n y . 
(c) bant ge9iren. .1 

. . , k zamanh ideal frekans secici filtre grubunu Seki 
Benzer bir sekilde, uygun ayn . . b T · . 

3.28'de gosterilenleric;in frekans tepkilenm tammlaya 1 mz. 

3.10.1 Basit Bir RC Alejak Geejiren Filtre 

Bircok uygulamada, frekans secici filtreleme sabit katsayih lineer diferansiyel 
ve fark denklemleri ile tammh L TI sistemlerin kullamrm ile tamamlamr. Bunun icin 
bircok sebep vardir. Ornegin, filtrel~me islemlerini gerceklestiren gibi yorumlanabilen 
cogu fiziksel sistem, diferansiyel veya fark denklemleri ile tarumhdtr, Bunun Bolum 
6'da inceleyecegimiz giizel bir ornegi, kismi olarak yiiksek frekans darbelerini ve yol 
yiizeyindeki diizensizlikleri filtreleyen bir otomobil suspansiyon sistemidir. Diferansi- 
yel ve fark denklemleri ile tammh filtrelerinin kullamrm icin ikinci bir neden, dijital 
veya analog donamm kullamlarak uygun bir sekilde uygulanmalandir. Aynca, dife- 
ransiyel veya fark denklemleri ile tammh sistemler, oldukca genis ve esnek bir tasanm 
alam sunar; omegin, ideale yakm veya diger istenilen ozelliklere sahip filtreleri iireti- 
me olanak verir. Bu ve bimdan sonraki boliimde, diferansiyel ve fark denklemlerinin 
kullammi ile siirekli ve aynk zamanh frekans secici filtrelerin uygulanmasim gosteren 
bircok ornegi ele alacagiz. Bolum 4-6'da bu filtre smifma ait diger ornekleri gorecegiz 
ve bunlan cok faydah yapan ozelliklere aynca bir onsezi kazanacagiz, 

1 I 
I r _L-=i [ I 

0 7t 21t 1D 

-27t -n -me 1Dc 

(a) 

H(eim) 

I I 
I 7t 21t {iJ 

-27t -It 

{b) 

O DiFERANSiYEL DENKLEMLERLE TANIMLI SUREKLi ZAMANLI FiLTRELERiN 
ORNEKLERi 

H(im) 

'i 

Ozelikle, Sekil 3.28(a) ideal bir aynk zamanh alcak geciren filtreyi, Sekil 3.28(b) ideal 
bir yiiksek geciren ve Sekil 3 .28( c) ise ideal bir bant geciren filtreyi gosterir. Bir once- 
ki boliimde ele almdigi gibi, siirekli zamanh ve aynk zamanh filtrelerin ozellikleri, ay- 
nk zamanh filtreler icin H(d, frekans tepkisinin .n'nin cift katlan yakmmda alcak 
frekansh, .n'nin tek katlan yakmmda yiiksek frekansh, 2JZ"periyodu ile periyodik olma- 
sr gerektigi gercegi ile birbirlerinden aynlirlar. 

Bircok durumda gorecegimiz gibi, ideal filtreler cesitli uygulamalar icin ideal- 
lestirilmis sistem konfigiirasyonlarmm tammlanmasmda cok faydahdir. Ancak, pratik- 
te gerceklestirilebilir degildir ve yakmsamak gerekir. Aynca, gerceklestirilebilselerdi 
bile, ideal filtrelerin bazi ozellikleri onlan belirli uygulamalar icin sakmcah yapabilir 
ve ideal olmayan bir filtre aslmda tercih edilebilir. 

Detayh olarak, filtreleme bashgi tasanm ve uygulama dahil olmak iizere bircok 
konuyu kapsar. Filtre tasanrm yontemlerini derinlemesine arasnrmayacak olmamiza 
karsm, bu boliimiin geri kalanmda ve ilerleyen bolumlerde siirekli zamanh ve aynk 
zamanhmn bircok diger omegini gorecegiz ve bu cok onemli miihendislik disiplininin 
temelini olusturan kavram ve teknikleri gelistirecegiz. 

Ul 

~ekil 3.27 (a) bir ideal yiiks_e~ 
geviren filtrenin frek~ns t~pk1s!; 
(b) ideal bir bant ge91rme f1ltres1- 
nin f rekans tepkisi. 

(b) . .. . l' . dwt karmastk usteli kullammma 
B frekansmda coswt ve sinwt sinus smya 1 yenne, u,w 

l k l rmzrn bir sonucudur. 
a 1~ in o ma . . . ld ~ dan bu karma~1k iistellerin her 

• -1w1 - coswt-Jsmwt o ugun ' . l id 1 
_jwt = coswt + 1·smwt ve e - . . d l ur Bu sebeple genellik e 1 ea ~ · · .. allenn en o u~ · ' 
ikisi de aym w frekan~mdak1 sm~s smy 3 27' de orulen simetrik frekans tepkisine 
filtreleri tammlanz; boylece Sek1l 3 .26 ve . g 
sahip olurlar. 
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H(im) 

'i 
-Ulc Ulc 

(a) 
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3.10.2 Basit Bir RC Yuksek ge~iren Filtre 
RC devrede sigac geriliminin 91k1~ olarak secilmesine altematif olarak, direnc boyunca 
olan gerilimi secebiliriz. Bu durumda, giris ve 91k1~1 iliskilendiren diferansiyel denk- 
lem soyledir: 

ve bunlann her ikisi de Sekil 3.31 'de (,=RC) cizilmistir, Sekil 3.30 ve 3.31 'i karsi- 
lastirarak temel bir degisim goruruz. Ozellikle, filtrenin sadece cok alcak frekanslan 
gecirmesini istedigimizi varsayahm, Seki! 3.30(a)'dan bu 1/RC'nin kucuk veya esde- 
ger sekilde RC'nin biiyuk olmasi gerektigini, boylece ilgilenilen alcak frekans hari- 
cindekilerin yeterince azalnldigiru anlatir. Ancak, Sekil 3 .31 (b )'ye bakildigmda, eger 
RC buyiik ise, basamak tepkisinin l uzun siireli degerine ulasmasi icin oldukca zaman 
alacagim goruruz, Y ani, sistem birim basamaga agirca tepki verir. Buna karsihk, eger 
daha hizli basamak tepkisi istersek, daha kiicuk RC degeri gerekir; bu strasiyla filtre- 
nin daha yiiksek frekanslan geeirecegini anlatir. Frekans bolgesi ve zaman bolgesi 
davramsi arasmdaki bu tip degisimler L TI sistemler ve filtrelerin analizi ve tasanmm- 
da ortaya cikan tipik sorunlardir ve Boliim 6'da daha dikkatli bakacagmuz bir konu- 
dur. 

(3.147) s(t) ~[1-e-i,Rc]u(t), ve basamak tepkisi: 

(b) 
~ekil 3.30 $ekil 3.29'un vc(~ 91k1~h RCdevresi frekans tepkisi i9in (a) buyukluk ve (b) evre 9izimler. 

2rt/2 

m 

~ H(jm) 

n12 

1/RC 0 

(a) 

-1/RC 

IH(im)I 
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(3.146) I -ti RC (t) h(t) =-e u , 
RC 

1 
H(Jw)= . · 

l+RC]w ...... ~.. · 'd oste- . . . resi ve buyuklugu Sekil 3.30 a g ... 
Bu ornek icin H(jw) frekans t~p~1smm ~v \-1 ik daha biiyiik w degerlen rem 

rilmi~tir. w=O yak1~mdaki ~iny~l~er W1~k\~~:tk v/a:rinda \w\ artarken siirekli azal- 
(pozitif veya n~gatl~.' \H(1w)\ ~1~~l~iltr~ (vc(~) c;iki~ oldugu) bir ideal olmayan alc;ak 
diguu not ede~1m. Boylece, basit . 
geciren fi.ltred1r. ~. . lere bir ilk bak1~ saplamak icin, devremn _za~.an.~ 
Filtre tasanmmda kullamlan ~eg1~~~ (3 141) denklemi ile tammlanan sistemm durtu 
b6lge davram~1m ele alahm. Ozelhk e, . 
tepkisi: 

(3 .145) 
veya 

(3.144) 
Buradan dogrudan sunu izler: 

. 
1 

1 jwt 
H( ·w)e1w = e ' 

1 l+RCjw 

(3.143) . • jwt jwt 
RCjwH(Jw)e;wr + H(Jw)e = e ' 

veya 

(3.142) 

RC dvc(t) + Vc(t) = Vs(t). 
dt 

denkleminde tammlanan sistem ~ TI_' ?1r. Onu~ 
Statik baslangic varsay11arak, (3.14_1~ .. (t) = ew1 giris genhm1 ile vc(t) - 

. )'' h l mak rem tamma gore Vs . d ~ d frekans tepkisi H(j~ . 1 . esap a ek '. ~. . t edelim. Eger bu ifadelen ogru an 
u:0· ) _jwt cikis genhm1 olmasi gere ugim no d . . 
111 w e 'I" '{ • k k sunlan elde e enz. 
(3 .141) denkleminde yerme oyarsa , '{ 

RC!!__ [ H (jw )ejw1 ) + H (jw )ejw, = ejwr , 
dt 

(3.141) 

$ekil 3.29 birinci dereceden RC filtre. 

c + 
+ 

R 
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Bu nedenle, RC artmhrken, tepki daha agir hale gelir; yani basamak tepkisinin uzun 
siireli degeri O'a ulasmasi daha cok zaman ahr. Sekil 3.32'den artan RC'nin (veya es- 
deger olarak azalan 1/ RC) aynca frekans tepkisini etkiledigini; ozellikle gecis kusaguu 
alcak frekanslara dogru genislettigini goriiriiz. 
Bu bolumdeki iki omekten, basit bir RC devrenin fiziksel 91k1~ degiskeni secimine 
bagh olarak, bir alcak 'geciren veya yiiksek geciren filtreye kaba bir yakmsama olarak 
cahsabilir. Problem 3.71 'de gosterildigi gibi, bir kiitle ve bir mekanik sondurucu 

$ekil 3.33 r == RC ile birinci 
dereceden RC yOksek ge9iren 
filtrenin basamak tepkisi. 1 

RC 

(b) 
· $ekil 3.32 v~~ 91k1~1 ile $ekil 3.29'daki RC devreye ait frekans tepkisi i9in (a)bOyOklOk ve (b) evre 9izimleri. 

ID 
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-n/4 
1/RC 

-n/2 

-1/RC 
-n/4 

'9'.G(jm) 

(a) 

1/RC -1/RC O 

IG(jm)I 
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. . . .. .. .. . S kil 3 32'de gosterilmi~tir. Sekilden, siste- 
Bu frekans tepkisinin buyuk~uk ve e~:t1 k ~ 1ka~slan. yani \w » 1 / RC\ icin olanlar~, 
min alcak frekanslart aza.1tt1.~1.m. v~. ~ .. se y e. b . ~em ideal olmayan yiiksek geci- 
minimum azalma ile ge9ird1gm1 goruruz. . am, u sis 
ren filtre gibi davramr. . . 

. ~ . . d metreleri yuksek ge9iren filtrenm 
Alcak ge9i~e~ ?ltre ile oldugu g1b1k. ~~:e 1f~erini kontrol eder. bmegin, filtre 

hem frekans tepk1sm1 hem de zaman !ep is1, oze t t = v (t) - v (t) oldugunu goruruz. 
icin basam~k tepkisi~i ele ~lahm})e~;l f 4;~ ~:~l~i il; verih~elidir .. Sonuc olarak, 
Boylece, e~er vfis(lt) - . u~) k1~:3 ~c3 ~ de g.osterilen basamak tepkisi ~oyled1r: 
yuksek ge9iren i tremn .,.,e t . -t!Rc (3 J 50) 

vr(t) = e u(t). 

(b) 

~ekil 3.31 (a) r == RC 
ile birinci dereceden RC 
alcak ge9iren filtrenin 
dOrtO tepkisi; (b) 
r == RC ile RC alcak 
ge9iren tiltrenin basamak 
tepkisi. 

dv (t) dvs(t) (3 .148) 
RC-r -+ Vr(t) =RC-.-· 

dt dt 
. . . ,. bi onceki durumda oldugu gibi aym ~ekilde bula- 

Btt sistemin frekans t~E~~si G(jw) 1 rr do () = G(j'w)dw' olur; bu ifadeleri (3.148) 
biliriz: Eger v (t) = e ise, bu durum a Vr t . 
denkl~minde ;erine koyarak ve cebir islemi yaparak sunu buluruz. 

. jwRC (3.149) 
G(Jw) == 1 + jwRC . 

1 - ..!. e 

----- ------ 1 ---------- 

s(t) 

(a) 

h(t) 
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Yani, y[n] 91~1$~ ~[n]~in x[n -M]'den x[n + N]'e, bk.katsay1lan ile verilen agirhklarla, 
(f!-+:M+ 1) degen~1~ agirhkl~dmlm1$ ortalamas1dir. Bu formdaki sistemler frekans se- 
?.1c1 filtreleme d.a~tl olmak uzere filtreleme hedeflerinin geni$ bir dizisini kar$11amak 
uzere kullamlab1hr. 

(3.157) 

3.11.2 Ozyinesiz Ayr1k Zamanh Sistemler 
Bir FIR ozyinesiz aynk zamanh fark denkleminin genel formu $6yledir: 

M 
y[ n] = L bkX[ n - k] 

k=-N 

Bu ifadelerden, lal 'nm ayru zc1;~aJ.?.dadiirtii ve bjsamak tepkisinin uzun ~iireli de - erle- 
b~\~11~11~1da:1zk~o~:01 e~tlgkum1, dka1ha kucuk ~I. degerleri icin daha hizli tep~li ve 
d . a _ u9~ . gep$ sa 1 filtreler 19m oldugunu goruruz. Diferansi el 
.. eit!kil~rle -1ldur .g~bl, yuksek dereceli ozyineli fark denklemleri daha kesin fiftre ~7:/ dehn sagkam k1l9km v~1zama~ ~olges1 ve frekans bolgesi kisitlamalanm dengele- 

e a a 90 esne 1 sag amak icm kullamlabilir. 
. Son olarakJ (3.155) denkleminden (3.151) denklemi ile tammh sistemin lal > 1 
~it ~dcli~z 01fhf6~~/b Y?rtt~~~e~le ~ba~Fa$1k. ustel girislere simrh tepkisi olmachg~m r . · .. . e 1 1g1m1z g1. 1? ouriertabanh yontemler ve frekans bolgesi 
a~ba. 1~1 karma~* ustell~re. S!mrh tepk1h s1stemler tizenne odaklamr; bu yuzden (3 151) 
g1 1 omekler 19m kend1m1z1 kararh sistemlerle s1mrlanz. ' · 

(3.156) 
1-an+I 

s[n] u[n]. 
1-a 

(3.155) h[n] = anu[n]. 
s[n] = u[n] * h[n] basamak tepkisi sudur: 

H(ei.w(ni~. bii~kl.u~ ve ev:~si Sekil 3.34(a)'da a= 0.6 icin ve Sekil 3.34(b)'de a= - 
0.6 19m gostenlm1$~lr: Pozitif a degeri icin (3.151) fark denkleminin, w= o yakmmdaki 
~l9a~ frekanslan. mimmum ~z~ltma ile ve w'yi w=n'ye dogru artmrken artan azaltma 
Ile bir alcak g~91ren filtre gibi davramr. Negatif a degerleri icin, w=1r yakmlarmdaki 
frekansl~n. ge91r~~ ve alcak frekanslan azaltan bir yuksek geciren filtredir. Aslmda 
herhangi bir poz1t1~ a < 1. degeri_ i9~n, sistem alcak geciren bir filtreye yaklasir ve la( 
:zah~k~n daha.gem$ ge91$_ k~$.a~1 1~e !al 'n.m filtre gecis kusagiru kontrol ettigi, her- 

angr b1~ neg~t1f a> -1 .. degen icm sistem bir yiiksek geciren filtreye yaklasir. 
.. . Su~ekh zamanh -~n:ieklerde oldugu gibi, yine zaman bolgesi ile frekans bol esi 
oze~hkl~n .~asn~d~ degisimler mevcuttur. Ozellikle, (3.151) denklemi ile tammh ~is- 
temm durtii tepkisi sudur: 

(3.154) 

Boylece, 

245 Solum 3 Periyodik Sinyallerin Fourier Dizisi Gosterimi 

(3.152) 

(3.153) 

H(dw)dwn -aH(dj£!w(n-1)= «: 
[ 1 -- ae -Jw]H( dw)dw = «: veya 

Karmasik iistel sinyallerin ozislev ozelliginden, x[ n] = «: ise, H( dw) sistem frekans 
tepkisi olan, y[ n] = H( dw);wn oldugunu biliyoruz. (3 .151) denkleminde yerine koya- 
rak, sunu elde ederiz: 

(3.151) y[n] - ay[n -1] = x[n]. 

Boliim 3 .10' da ele alman birinci dereceden filtrelerin her birinin aynk zamanh esleri, 
asagidaki birinci dereceden fark denklemi ile tarumh L TI sistemdir: 

3.11.1 Birinci Dereceden Ozyineli Ayr1k zamanh Filtreler · 

Siirekli zamanh eslerinde oldugu gibi, sabit katsayih lineer fark denklemleri ile 
tammh aynk zamanh filtreler pratikte oldukca onemlidir. Aslmda, ozel veya genel 
amach dijital sistemlerde etkin olarak uygulanabildikleri icin, fark denklemleri ile ta- 
mmh filtreler pratikte yaygm olarak kullamhr. Sinyal ve sistem analizinin neredeyse 
her yonunde oldugu gibi, fark denklemleri ile tammh aynk zamanh filtreleri inceledi- 
gimizde, siirekli zamanh durum ile hem saglam benzerlikler hem de onemli farkhhklar 
buluruz. Ozellikle, fark denklemleri ile tammh aynk zamanh L TI sistemler ya ozyine- 
lidir ve sonsuz uzunlukta (UR sistemleri) durtii tepkisine sahiptir ya da ozyinesizdir ve 
srrurh uzunlukta (FIR sistemleri) durtii tepkilerine sahiptir. Sonraki, dijital sistemlerde 
bile oldukca pratik oneme sahip iken, onceki, gec;tigimiz boliimde gosterilen diferan- 
siyel denklemlerle tarumh surekli zamanh sistemlerin dogrudan esidir, Bu iki simf uy- 
gulama kolayhgi bakumndan ve filtre sirasi bakmundan veya belirli tasanm hedefleri- 
ni gerceklestirmek icin gerekli karmasikhk bakirmndan farkh avantaj ve dezavantaj 
gruplanna sahiptir. Bolum 5 ve 6'da bu sistemlerin ozelliklerini daha detayh analiz 
etmemizi ve anlamarmzr saglayan ekstra araclar geli$tirilirken, bu boliirnde ozyineli ve 
ozyinesiz filtrelerin birkac ornegi kendimizi simrlayacagiz. 

3.11 FARK DENKLEMLERi iLE TANIMU AYRIK ZAMANLI FiLTRE ORNEKLERi 

kullanan basit bir mekanik sistem aynca benzer birinci dereceden diferansiyel denk- 
lemlerle tammh yuksek geciren veya alcak geciren filtre olarak cahsabilir. Basitlikle- 
rinden dolayi, elektrikli ve mekanik filtre omekleri gecis kusagmdan sondiirme kusa- 
gma keskin gecise sahip degiller; aslmda sistemin hem frekans tepkisi hem de zaman 
tepkisi davramsiru kontrol eden sadece tek bir parametreye (yani, elektrikli durumda 
RC) sahiplerdir. Daha karmasik devreler tasarlayarak, daha fazla enerji depo elemam- ', 
nm tam kullamrm ile ( elektrikli filtrelerde induktaslar ve sigaclar, mekanik filtrelerde 
sondurme araclan ve yaylar), daha yiiksek dereceli diferansiyel denklemleri ile tammh 
filtreler elde ederiz. Bunun gibi filtreler ozellikleri bakirmndan daha fazla esneklik su- 
narlar; ornegin, daha keskin gecirme kusagi - sondurme kusagi ge9i$ine veya zaman 
tepkisi ve frekans tepkisi arasmdaki degisimler iizerinde daha fazla kontrole olanak 
verirler. 
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Uygun diirtii bir dikdortgensel darbedir (yani; -Nzn ~ M icin h[n] = 1/(N + M + 1) ve 
degilse h[n]=O). Filtrenin frekans tepkisi sudur: 

H(e1"') = l I. e-Jwk. (3.161) 
N +M +lk=-N 

(3.160) 

(3 .158) denklemindeki uc noktah hareketli ortalama filtresinin, etkin kesim frekansmi 
ayarlamak icin degistirilebilecek hicbir parametresi yoktur. Hareketli ortalama filtresi- 
nin bir genellemesi olarak, N + M + 1 komsuluk noktalan uzerinden; yani su forma sa- 
hip fark denklemini kullanarak ortalamayi ele alabiliriz: 

1 M 
y[ n] = L x[ n - k] . 

N +M +lk=-N 

~ekil 3.35 Bir Oc noktah hareketli ortalama 
alyak geciren filtrenin frekans tepkisi bOyOklO· 

21t tn gO. O n 1t 
2 

-7t -21t 

. 1 . . 1 
H(e1w) =-[e1w + 1 + e-1w] =-(1 + 2cos w). (3.159) 3 3 . 

H(dw)'nin biiyiikliigu Sekil 3.35'de cizilmistir, Birinci dereceden ozyineli filtre ile ol- 
dugu gibi gecis kusagmdan sonum kusagma keskin bir gecisi olmadigi halde, filtrenin 
alcak geciren bir filtrenin genel ozelliklerine sahip oldugunu gozlemleriz. 

1 h[n] = 3(8[n 
+ 1] + b'[n] + b'[n -1]) 

olur ve bu nedenle (3.122) denkleminden uygun frekans tepkisi soyle olur: 

Bunun gibi bir filtrenin sikhkla kullamlan bir ornegi, her n .icin y[ n] cikrsmm; n0 

diyelim, n0 komsulugunda x[ n] degerlerinin bir ortalamasi oldugu, hareketli ortalama 
fil tresi dir. 
Temel fikir, degerlerin yerel olarak ortalamasi almarak, girisin hizh yiiksek frekans bi- 
lesenlerinin ortalamasmm bulunacak ve orijinal dizinin yumusatma veya alcak geciren 
filtrelemesine karsihk gelen alcak frekans varyasyonlannm tutulacak olmasidir. Basit 
bir iki noktah hareketli ortalama filtresi kisaca Boliim 3.9'da [denklem (3.138)] tam- 
nlrmsn. Biraz daha karmasik bir ornek ii9 noktah hareketli ortalama filtresidir ve 

1 y[n] = 3(x[n-1] 
+ x[n]+ x[n + 1]), (3.158) 

formundadir; boylece her y[ n] 91k1~1 ii9 ardisik giris degerinin ortalamasidir. Bu du- 
rumda, 
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~ekil3.34 (3.151) denkleminin birinci dereced~~ 
ozyineli. aynk zamanh filtresinin frekans tepk1s1. 
(a) a=0.6; (b) a= -0.6. 

m 

m 

Sinyaller ve Sistemler 

" 2 

lt 

2 

1t - 1t 

I H(eilil) I 

(a} 

1t 
- 1t 

I H(eilil) I 
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Bu boliimde hem siirekli zamanh hem de aynk zamanli sistemler icin Fourier dizisi 
gosterimini anlanp, gelistirdik ve bu gosterimleri sinyal ve sistem analizi yontemleri- 
nin cok onemli uygulamalanndan birini, yani filtrelemeyi incelemek icin kullandik. 
Ozellikle Boliim 3.2'de ele aldigimiz gibi, Fourier dizileri kullammi icin temel gerek- 
celerden biri, karmasik iistel sinyallerin L TI sistemlerin ozislevleri oldugu gercegidir, 
Aynca Boliim 3.3-3.7'de pratik ilgiye sahip herhangi bir periyodik sinyal bir Fourier 

Her FIR sistemi durtu tepkisi smrrli uzunlukta oldugu icin (yani; (3.157) denklemin- 
den -N~ n ~ M icin h[n] = b, ve aksi halde O olur), her b; secimi icin her zaman topla- 
nabilir oldugunu not edelim. Bu nedenle, Bunun gibi tum filtreler kararhdrr. Aynca, 
(3 .157) denkleminde eger N > 0 ise, y[ n] bu durumda girisin gelecek degerlerine bagh 
oldugu icin sistem nedensel degildir, Daha once kaydedilmis sinyallerin islenmesini 
icerenler gibi bazi uygulamalarda, N >O olan filtreleri kullanabiliriz. Gercek zamanh 
islemi iceren bircogu gibi digerlerinde nedensellik gereklidir ve bu gibi . durumlarda 
N ~ 0 olarak almahyiz, 

m $ekil 3.37 Basil bir yOksek ge9iren 
n filtrenin frekans tepkisi. 

(3.164) H( jw) 1 [l -jw] • jw/2 · ( /2) e = - - e = Je sm w . 
2 

Sekil 3.37'de, gecirme kusagmdan sonum kusagina oldukca kademeli bir gecise rag- 
men bu basit sistemin bir yiiksek geciren filtreye benzedigini gosteren H(dw) biiyiik- 
liigiinii cizdik. Daha genel ozyinesiz filtreleri ele alarak, alcak geciren, yiiksek geciren 
ve diger frekans secici filtrelerde daha keskin gecisler elde edebiliriz. 

I H(eJ"') I 

Yaklasik olarak sabit olan giris sinyalleri icin, y[n] degeri O'a yakindir. Ornekten or- 
nege _oldukc;a degisen giris sinyalleri icin y[n] degerlerinin daha buyuk genliklere sa- 
hip olmasi beklenir. Bu nedenle (3 .163) denklemi ile tammlanan sistem, yavasca degi- 
sen alcak frekansh bilesenleri azaltan ve hizh degisen yuksek frekansli bilesenleri du- 
siik zayiflama ile geciren bir yiiksek geciren filtreleme islemine benzer. Bunu daha net 
gormek icin sistemin frekans tepkisine bakmarmz gerekir. Bu durumda, 
h[n] = t{o[n]- o[n -1]} 'dir; boylece (3.122) denklerninin dogrudan uygulanmasi su- 
nu verir: 
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0 

(b) 

$ekil 3.36 (3.162) denklernindeki alcak ge9iren hareketli ortalarna filtresinin frekans tepkisi bOyOklOgO: 
(a) M:: N:: 16; (b) M:: N:: 32. 

1T U) 1r/2 

3.12 OZET 

IH(ei"')I 

0 

(a) 
-1r/2 1T w 

IH(ei'")I 

x[n]-x[n-1] 
y[n] = . 

2 

Ortalama penceresinin N+ M + 1 biiyiikliigiinii ayarlayarak, ke~ii:11 frek~ns1m ,degi~~i· 
rebiliriz. Ornegin, H( dw) buytiklugii M+ N+ 1=33 ve M+ N+ 1 =65 icm Sekil 3 .3 6 da gos, 
terilmistir. 

Ozyinesiz filtreler aynca yiiksek geciren filtreleme_i~lemler! ger~ekle~tirmek ic;i_n _kul, 
lamlabilir. Bunu yine basit bir ornekle gostermek icm, a~ag1dak1 fark denklemini ele 
alahm: 

(3.162) 

(3.161) denklemindeki toplam Ornek 3.12'dekine benzer hesaplamalar yapilarak de,' · 
gerlendirilebilir ve sunu iiretir: 

. 1 . l<N-M)t2J sin[w(M + N + 1)/2 
H(e1w) - e'" · 

- N + M + 1 sin( w 12) 
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3.7. 

A - d ki 
la!:!:zt 1 sorulan cevaplamak iizere yardim icin Fourier dizisi ozelliklerini kul- 

(a) Qc; s~nyalden hangileri gercek degerlidir? 
(b) U9 smyalden hangileri cifttir? 
~eriyodik sinyal x(t)'nin temel periyodunun T ve Fourier katsa ila 
gunu varsayahm. Cesitli durumlarda, g(t) = dx(t)ldt icin b Foy. r:.1~ ~ktldu- 
yilanni hesaplamak, dogrudan a/y1 hesaplamaktan daha k~lay~;.er 1z1s1. atsa- 

· ~ .. (k1l}jk2tr, X3(t) = L.. ;sm _ so . 
k=-100 2 

100 ( 1 )k .k2tr 
x,(t) = L - e1 so', 

k=O 2 
100 .k2tr 

x2(t) = L cos(k1r')(/ m1, 

k=-100 

3.6. 

X2(t) = X1(l - t) + X1(t- 1) 
veriliyor; xi(t)'nin temel fr~kan .1 . . . . · 
x2(t)'nin Fourier di .. k .... si w2 ~ e w1 arasindaki iliski nasildir? Aynca, 
nuz. Tab lo 3. I, de 1/~:l~n:!s~~~l~~t1:;i 

1J:u1~:nkaabt~1~Y1!a:1 
arasmdaki iliskiyi bulu- 

F · d. · · .. · . . 1 1rsm1z. 
y~l~r;~; al~::~ostenmleri asagidaki gibi olan iii; siirekli zamanh periyodik sin- 

3.5. 

0$t<l 

Surekli zamanh periyodik 

() {
1.5, x t = 
-1.5, l$t<2 

sinyali icin ak katsay1lanm hesaplamak icin w =n tern I 
(3.39) Fourier dizisi analiz denklemini kullammzo . e frekansi ile birlikte 
x!(t), w1 temel frekansi ve ak Fourier katsaytlan iie .. kl" I . . . 
smyal olsun. sure 1 zaman 1 periyodik bir 

3.4. 

CXl 

x(t) = I mejkwot 
k=-m 

olan ak Fourier dizisi katsay1lanm belirleyiniz. 

. . . . x(t) = 2 + cos( 2; t )+4sin(5; 1) 

sinyali 1910, wo temel frekansmi ve oyle ki 

Siirekli zamanh periyodik 3.3. 

CXl 

x[n]=Ao+ _Lhsin(wm+¢k). 
k=I 

x[n]'i su formda ifade ediniz: 
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* ",r/4 • "tr/3 ao =,a2 = a_2 = e1 ,a4 = a-4 = 2e1 . 

CXl 

x(t) = IAkcos(wkt+q>k). 
k=O 

Bir x[ n] aynk zamanh periyodik sinyali gercek degerlidir ve N=5 temel periyo- 
duna sahiptir. x[n] icin sifirdan farkh Fourier dizisi katsayilan soyledir: 

3.2. 

3.1. Bir x(t) siirekli zamanhperiyodik sinyali gercek degerlidir ve T=8 temel periyo- 
duna sahiptir. x(t) icin sifirdan farkh Fourier dizisi katsayilan soyledir: 

a,= a -1 = 2,a3 = a:3 = 4j. 
x(t)'i su formda ifade ediniz: 

CEVAPLI TEMEL PROBLEMLER 

BOLUM 3 PROBLEMLER 
Problemlerin ilk boliimu temel smifa aittir ve cevaplar kitabm arka kismmda 

mevcuttur. Kalan ii9 bolum srrasiyla temel, ileri ve ilave kategorilerine ait problemler 
icerir. 

dizisinde ifade edilebilir; yani gosterilen sinyal ile aym periyodu paylasan hannonik 
iliskili karmasik iistellerin agirhklandmlrms toplarm olarak ifade edilebilir. Ek olarak, 
Fourier dizisi gosteriminin Fourier dizisi katsayilannda sinyallerin ozelliklerinin nasil 
degisik yansmldiguu anlatan cok onemli bircok ozelligi bulunmaktadir, 

Fourier dizilerinin en onemli ozelliklerinden biri karmasik iistellerin ozislev 
ozelliginin dogrudan bir sonucudur. Ozellikle, eger bir periyodik sinyal bir L TI siste- 
me uygulamrsa bu durumda 91k1~ aym periyot ile periyodik olacaktir ve 91k1~m her 
Fourier katsayisi, degeri o Fourier katsayisma karsihk gelen frekansm fonksiyonu olan 
bir karmasik sayi ile carpilrms girisin tekabiil eden Fourier katsayisidir. Bu frekans 
fonksiyonu L TI sistemin ozelligidir ve sistemin frekans tepkisi olarak adlandmhr. 
Frekans tepkisinin incelenmesi ile dogrudan, anlatilanlann bircogu dahil olmak iizere 
cesitli uygulamalara sahip bir kavram olan, L TI sistemleri kullanan sinyalleri filtrele- 
me fikrine yonlendirildik. Cok onemli bir uygulama smifi frekans secici filtreleme 
nosyonunu; yani belirli frekans bantlanm gecirmek ve digerlerini durdunnak veya be- 
lirgin olarak zayiflatmak iizere L TI sistemlerin kullamlmasi fikrini icerir. ideal frekans 
secici filtre kavramiru anlatnk ve aynca sabit katsayih lineer diferansiyel veya fark 
denklemleri ile tammh frekans secici filtrelere cesitli ornekler verdik. 

Bu bolumun amacr hem Fourier analizi araclanm hem de bu araclann uygu- 
lamadaki kolayhklannm degerlendirilmesini gelistirme siirecini baslatmak olmustur, 
izleyen bolumlerde, bu konuya siirekli ve aynk zamanh aperiyodik (donemsiz) sinyal- 
lerin Fourier doniisumii gosterimini gelistirerek ve sadece filtrelemeye degil aynca 
Fourier yontemlerinin diger onemli yontemlerinin uygulamasmi daha detayh inceleye- 
rek devam edecegiz. 

Sinyaller ve Sistemler 250 



7t 
-n -fi ·J O j 

~ekil P3.16 
2n m fuI 

12 
-2n _ ~7t -1(f 

x(t)~ y(t) = x(t) 

old~gu bul~nur. !.fan~i k degerlen icin ak = 0 oldugu garantidir? 
?e~~~i:3.16 da gostenlen filtrenin asagidaki periyodik girisler i~in 91k1~m1 belir- 

(a) x1[n] = (-IY 
(b) x2[ n] = I + sin ( 3g" n + f) 
(c) X3[n]= r:=-<XJ(+f-4ku[n-4k] 

H(ei"') 

3.16. 

H(jw) = {1, /wl $100 
.. 0, lw>IOO/ 

~la~:~ surekli zan:ianh i~e~l alcak geciren filtre S'yi ele alah~. Bu filtre e i- 
d~gunda~ temel penyodu Ile ve ak Fourier dizisi katsavitan ile bir x(t) sinyrli ~I- 

00 

x[ n] = L J[ n - 4k], 
k=-<XJ 

belirli bir L TI sisteme giris oldugunda H( dj frekans tepkisi ile, sistemin 91k1~1 

[ ( 5ff •ff) · Y n]=cos 2n+4 
olarak bulunur. k=O, 1 2 ve 3 icin Hi(tfk7r12) d w 1 .. b 1· I .. 
Frekans tepkisi ' eger enni e ir eytruz, 3.15. 

H(jw) = [ h(t)e-Jwtdt = sin(4w) 
w 

olan siirekli zamanh L TI s · t · I I I w • 

ile periyodik bir sinyal is erm e e a a Im. Eger bu sisteme giris T=8 periyodu 

x(t) = {1, 0 s t < 4 
-1, 4$t <8 

is:, t~kabiil eden sistem 91kI~1 y( t), i belirleyiniz. 
Diirtii katan 3.14. 

3.13. Frekans tepkisi 
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ao=a3=.!..a1=.!_ai=I ve bo=b1=b2=bJ=l 'dir. 2 2 
Tab lo 3. l 'deki carpma ozelligini kullanarak, g[ n] = x1 [ n]x2[ n] sinyali icin Ck 

Fourier dizisi katsayilanm belirleyiniz. 

ve burada: 

x[n] = Acos(Bn + C) oldugunu gosteriniz ve A, B ve C sabitlerinin sayisal deger- 
lerini belirleyiniz. 
x1[n] ve x2[n] dizilerinin her ikisi de N=4 periyoduna sahiptir ve uygun Fourier 
dizisi katsayilan soyle belirlenmistir: 

xi[n] ~ as, x2[n] ~ bk 

n=O 

3.12. 

veriliyor; a0, a_1, a_2 ve a_3 degerlerini belirleyiniz. 
3.11. x[n] sinyali hakkmda asagidaki bilgilerin verildigini varsayahm: 

1. x[ n] gercek ve cift bir sinyaldir. 
2. x[n] N=IO periyoduna ve ak Fourier katsayilanna sahiptir. 
3. a11=5. 

9 

4. io" Ilx[n]i2 = 50. 

zzrs = j.ai« = 2j,a11 = 3j 

periyodik sinyalinin Fourier dizisi katsayilannm bir periyodunun sayisal deger- 
lerini hesaplamak icin (3.95) analiz denklemini kullammz. 

3.10. x[n], N=7 periyodu ve ak Fourier katsayilan ile gercek ve tek bir sinyal olsun. 

m=-<JJ 

00 

x[n] = L {48[n-4m] +88[n-I-4m]} 

Bu kosullan saglayan iki farkh sinyal belirleyiniz. 

veriliyor; ak icin bk ve T bakmundan bir ifade bulunuz. Ifadeyi bulmak iizere 
yardim almak icin Tab lo 3 .1 'de listelenen herhangi bir ozelligi kullanabilirsiniz. 
Bir x(t) sinyali hakkmda asagidaki bilgilerin verildigini varsayahm: 

1. x(t) gercek ve tektir. 
2. x(t), T=2 periyodu ile periyodiktir ve a, Fourier dizisi katsayilanna sahiptir. 
3. lkl > 1 icin ak=O'dir. 

4. t f lx(t)l2 dt = 1. 

3.8. 

f2T Jr x(t)dt = 2 
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~ekil P3.22 

x(t) 

(c) · t 

x(t) 

~ 

1 I 
I / I ., / -5 -4 -3 -2 -1 I 

2 3 4 5 
(b) 

x(t) 

. -1 < t < 1 icin x(t) = «' dir. 
,, 

a,= a~1 = j,as = a - s = 2. 
x(t)'yi asagidaki formda ifade ediniz: 

X(t) = f AkCOS(Wkt +¢k) 
k=O 

3.22. (A~)ag1daki sinyall_er icin Fourier dizisi gosterimlerini belirleyiniz· 
a Her x(t) ~ekil P3.22(a)-(t)'de gosterilmi~tir. · · 

(b) x(t) 2 penyodu ile periyodiktir ve : 

3.21. Bir silre~li ~amanh periyodik sinyal x(t) gercek de- erlidir ve T= . ~~~~~~:fr~Ir. x(t) icin sifirdan farkh Fourier dizisi fatsayilan a~:g:~:~1;~:1i~~ 

(a) x(t) ~e y(t)_'i iliskilendiren diferansiyel denklemi bulunuz. 
(b) Bu sistemin frekans tepkisini, sistemin x(t) = Jwt ti 1 .. 1 

ele alarak belirleyiniz. orm u gins ere 91k1~m1 
(c) x(t) = sin(t) ise y(t) 91k1~m1 belirleyiniz. 

TEMEL PROBLEMLER 
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~ekil P3.20 

+ 
x(t) 

(a) x(t) ve y(t)'i iliskilendiren diferansiyel denklemi bulunuz. 
(b) Bu sistemin frekans tepkisini, sistemin x(t) = ;wt formlu girislere 91- 

kisiru ele alarak belirleyiniz. 
(c) x(t) = cos(t) ise y(t) 91k1~m1 belirleyiniz. 

3.20. Sekil P3.20'de gosterilen RLC devre gibi uygulanan bir nedensel LT! sis- 
temi ele alahm, Bu devrede, x(t) giris gerilimidir. S1ga9 icindeki y(t) geri- 
limi ise sistem 91k1~1 olarak kabul edilir. 

R=HJ L=1H 

~ekil P3.19 1 H 

3.17. d51 karmasik ustel girisine tepkileri asagidaki gibi belirlenen ii9 surekli zamanh 
S1, S2 ve S3 sistemlerini ele alahm: 

S1: J5r ~ tr!st, 
S2: J51 ~ JS(l-1>, 
S3 : t/51 ~. cos(St). 

Her sistem icin, sistemin kesinlikle L TI olmadigi sonucuna varmak icin verilen 
bilginin yeterli olup olmadigim belirleyiniz. 

3.18. ei1tnt2 karmasik ustel girisine ayn ayn tepkileri asagidaki gibi belirlenen uc aynk 
zamanh S1, S2 ve S3 sistemlerini ele alahm: 

S, : J!D112 ~ Jnnt2u[ n ], 
32: Jnn/2 ~ J3mzl2, 
S3 : d!D1'2 ~ 2J5nn12. 

Her sistem icin, sistemin kesinlikle L TI olmadigi sonucuna varmak icin verilen 
bilginin yeterli olup olmadignu belirleyiniz. 

3.19. Sekil P3.19'da gosterilen RL devre olarak uygulanan nedensel LTI sistemi ele 
alahm. Bir akrm kaynagi bir x(t) giris akumm iiretir ve sistem 91k1~1 indiiktor 
boyunca dolasan y(t) ak1m1 olarak kabul edilir. 

y(t) 
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(d) x[n], 12 ile periyodiktir ve 

0 ~ n ~ 11 icin x[ n] == 1- sin ;rn 
4 

Asagidaki aynk zamanh periyodik sinyallerin her biri icin Fourier dizisi katsa- 
yilanm belirleyiniz. Her ak katsayilan ktimesinin biiyiikli.ik ve evresini ciziniz. 
(a) Her x[n] $ekil P3.28(a)-(c)'de gosterilmistir, 
(b) x[ n] = sin(2 JZn/3 )cos( JZn/2) 
(c) x[n], 4 periyodu ile periyodiktir ve 

0 5 n 5 3 icin x[ n] == 1- sin ;rn . 
4 

3.28. 

00 

x[n] ==Ao+ _LAksin(wm + ¢k). 
k:I 

x[n]'i su formda ifade ediniz: 

3.27. 

3.25. T=l/2 temel periyodu ile, asagidaki uc siirekli zamanh sinyali ele alahm: 
x(t) == cos( 4m) , 
y(t) == sin( 4m), 
z(t) == x(t)y(t) . 

(a) x(t)'nin Fourier dizisi katsayilanm belirleyiniz. 
(b) y(t)'nin Fourier dizisi katsayilanru belirleyiniz. 
(c) z(t) = x(t)y(t)'nin Fourier dizisi katsayilanru belirlemek icin (a) ve (b) se- 

ceneklerinin sonuclanru siirekli zamanh Fourier dizisi carpma ozelligi ile 
birlikte kullammz. 

(d) z(t)'nin Fourier dizisi katsayilanm z(t)'nin trigonometrik formda dogrudan 
acrhrrum kullanarak belirleyiniz ve sonucu (c) seceneginin sonucu ile kar- 
silastmmz, 

3.26. x(t), Fourier dizisi katsayilan asagidaki gibi olan periyodik bir sinyal olsun: 

{
2 k == 0 

a« = j~ t ti, aksi ha/de 

Asagidaki sorulan cevaplamak icin Fourier dizisi ozelliklerini kullammz: 
(a) x(t) gercek midir? 
(b) x( t) cift midir? 
(c) dx(t)/dt cift midir? 
Bir aynk zamanh periyodik x[n] sinyali gercek degerlidir ve N=5 temel periyo- 
duna sahiptir. x[n] icin sifirdari.farkh Fourier dizisi katsayilan soyledir: 
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{
t, 

x(t) == 2- t, 15 t 5 2 . . 
T=2 temel periyodu ve a« Fourier katsayilan ile periyodik bir smyal olsun. 

(a) ao deg erini belirleyiniz. . . 1. 1 . . . · · · .. t · m be 1r ey1mz. 
(b) dx(t)/dt 'nin Fourier dizisi gos e~1m~r h Fourier dizisinin turevleme 
(c) (b) se9eneginin .sonucu~u av·e .s~rke ts1ayz:i:m belirlemeye yard1mc1 olarak 

ozelligini. x(t)'nm Founer 1z1s1 a . 
kullammz. 

05t 51 3.24. 

k == 0 

(c) x(t), 4 periyodu ile periyodiktir ve: 

{
sinJrt, O 5 t 5 2 

x(t) == o, 2 < t 5 4 · . . 
. . . ile eri odik olan siirekh zamanh bir 

A~agidakilerin her bmnde, 4 peny~~~ .Pf y Her durumda x(t) sinyalini be- 
sinyalin Fourier dizisi katsay1lan be tr enm1~ ir. 

lirleyiniz. {O, 
(a) as= ( ')k sinkir/4 aksi halde 

J kit ' 

(b) as == (-1/ sin/;;8' ao == -fg 

{
Jk, I k\<3 

(c) au == o, aksi halde 

{
l, k cift 

(d) a« == 2, k tek 

3.23. 
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· x(t) 

+ r 1 + 3 + 5 + + -3 -1 

i i L2 
2 i 4 i 6 

-4 -2 

(d) 

x(t) 

], 0 't I n I tJ tJ I 
3 4 5 6 

-7 -6 -3 -2 -1 tJ 
-1 

(e) 

x(t) 

~ DlT~1 ri r; -5 -4 
~ekil P3.22 

(f) 



~ekil P3.32 
Metinde aciklandigi gibi, Fourier dizisi katsayilanm belirlemenin bir yolu 
(P3.32-l) denklemini dort bilinmeyenli (a0, a1, a2 ve a3) dort lineer denklem 
kiimesi (n= 0, 1, 2, 3 icin) gibi ele almaktir . 
(a) Bu dort denklemi acik olarak yaztmz ve dort bilinmeyenli dort denklemi 

cozmek icin standart teknigi kullanarak dogrudan cozunuz. (ilk once once- 
ki karmasik ustelleri basit forma indirgediginizden emin olunuz.) 

(b) ak'y1 dogrudan asagidaki aynk zamanh Fourier dizisi analiz denklemini 
kullanarak hesaplayip, cevabimzi kontrol ediniz: 

3 
as =! L x[n]e-jk(2n-/4)n. 

n=O 

J-12 J-a }- 4 2J o 14 J a 112 J 16 n 

(P3.32-l) 
3 

x[nJ = Imejk(2trl4)n. 

k=O 

gibi bir aynk zamanh Fourier dizisi bakmundan ifade edilebilir. 
x[n] 

olsun. 
(a) g[n]'in temel periyodunun 10 oldugunu gosteriniz. 
(b) g[n]'in Fourier dizisi katsayilanm belirleyiniz. 
(c) g[n]'in Fourier dizisi katsayilanru ve Tablo 3.2'deki ilk-fark ozelligini kul- 

lanarak k * 0 icin ak 'yr belirleyiniz. 
Sekil P3.32'de gosterilen x[n] sinyalini ele alahm. Bu sinyal N=4 periyodu ile 
periyodiktir. Sinyal, 

g[ n] = x[ n] - x[ n - 1] 

{
l, 0 ~ n ~ 7 

x[n]- 
0, 8=::; n~9 

N=IO temel periyotlu ve ak Fourier dizisi katsayih periyodik bir sinyal olsun. 
Ayn ca, 

(a) x[ n] 'in Fourier dizisi katsayilanm belirleyiniz. 
(b) y[n]'in Fourier dizisi katsayilanm belirleyiniz . 
(c) z[n] = x[n]y[n]'nin Fourier dizisi katsayilanru belirlemek icin (a) ve (b) se- 

ceneklerinin sonuclanrn aynk zamanh Fourier dizisi carpma ozelligi ile 
birlikte kullammz. 

(d) z[n]'in Fourier dizisi katsayilanru dogrudan hesaplama ile belirleyiniz ve 
sonucu ( c) seceneginin sonucu ile karsilastmmz . 
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3.32. 

3.31. 

A~ag1daki 6 temel periyotlu -U9 aynk zamanh sinyali ele alahm: 

(
2,r ) [ ] · (2,r + ,r) z[n] = x[n]y[n]. x[n]=l+cos 6n 

, Y n =sm 6n 4 ' 
3.30. 

ak 

. . . 
I I I I ; I i i ~ . I I I I I I I I 

I I I I I I I I I I 
16 k 

-8 0 8 
(b) 

~ekil P3.29 

-8 0 
(a) 

k .111.111.111.111 :111.111.111.IL 

(c) 
~ekil P3.28 . . . F . di 

A~agidakilerin her birinde, 8 periyodu ile periyo~ik ol~~ tir1 ~\ny~h_n ouner I- 
zisi katsayilan belirlenmi~tir. Her durumda x[n] sinyalini e 11' eyirnz. 

{
sine;), 0 ~ k ~ 6 

(a) tu = cos en+ sin( 3!tr) (b) as = 0, k = 7 

(c) ak Sekil P3.29(a)'da oldugu gibi. (d) ak Sekil P3.29(b)'da oldugu gibi. 

ak 

3.29. 

... hl hl hl 'Jir. hl . hl . hln 
-18 r 1-12 r I -6 I' l o_J l 6 l 112 I 118 n 

x[n] 

. llll .. 1111 .. llll.'.!111 .. !111 .. J}ll .. llll., 
-18 -12 -6 

(b) 

x[n] 

... 111..lllll.JIIII.:!IIII..I)lll .. J)lll .. J), 
-14 -7 

(a) 
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x( t) 'yi belirleyiniz. 

3.41. 

3.40. x(t), T temel periyotlu ile ve ak Fourier dizisi katsayilan ile periyodik bir sinyal 
olsun. A~ag1daki sinyallerin her birinin Fourier dizisi katsayrlanm ak bakmun- 
dan elde ediniz: 
(a) x(t- to)+ x(t + to) 
(b) cv{x(t)} 
(c) ~e{x(t)} 

(d) d2x(t) 
dt2 

(e) x(3t- 1) [bu krsim icin, ilk once x(3t- l)'in periyodunu belirleyiniz] 
Periyodu 3 olan ve ak Fourier dizisi katsayih bir surekli zamanh periyodik sin- 
yal icin asagidaki bilgilerin verildigini varsayahm: 
1. ak = ak+2 3.ak = a.k 

3. 1~5x(t)dt = 1 4. f x(t)dt = 2 

iLERi PROBLEMLER 

+oo 

x[nJ = I o[n-4kJ 
k=-oo 

olarak veriliyor; y[ n] cikisirnn Fourier dizisi katsayilanm belirleyiniz. 
Frekans tepkisi asagidaki gibi olan bir aynk zamanh L TI sistem S'i ele alahm: 

{
1 jwj<K H(ejw) = , ,, - s . 
0, s<lwj<.7l' 

Eger bu sisteme giris x[ n] N=3 periyoduna sahipse, y[ n] cikismin her periyot 
icin sadece bir tane sifirdan farkh Fourier dizisi katsayisi oldugunu gosteriniz. 

3.39. 

Bu sisteme giris 

0$n$2 

-2$n$-l. 

aksi halde 
{

1, 
h[n] = -1, 

0, 

Asagidaki girislerin her biri .icin y[n] cikrsmm Fourier dizisi gosterimini bulu- 
nuz: 

(a) x[n] = I:-oo o[n-4k] 

(b) x[n], 6 periyodu ile periyodiktir ve: 

[] {
1, n=0,±1 x n = 
0, n=±2,±3 

3.38. Asagidak] durtii tepisi ile aynk zamanh bir L TI sistemi ele alahm: 
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3.37. 

3.36. 

(a) x(t) = I:-oo o(t- n) 

(b) x(t) = L:-oo (-If o(t-n) 

(c) x(t), ~ekil P3.34'de gosterilen )eriyodik dalgadir. 

···J D D D l ~ D D D 
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 

~ekil P3.34 
Frekans tepkisi asagidaki gibi olan bir siirekli zamanh L TI sistem S 'i ele alahm: 

. {I, lwl ~ 250 H(Jw) = . 
0, aksi ha/de 

Bu sisteme giris T=7d7 temel periyotlu ve ak Fourier dizisi katsay1h_ bir,x(t) sin: 
yali oldugunda y(t) cikrsmm x(t) ile aym oldugu bulunuyor. Hangi k degerleri 
icin ak=O oldugu garanti olur? . . . 
x[n] girisi ve y[n] 91k1~1 asagidaki fark denklemi Ile tammh bir nedensel aynk 
zamanh L TI sistemi ele alahm: 

1 
y[ n] - - y[ n - 1] = x[ n] 

4 
Asagidaki girislerin her biri icin y[ n] cikismm Fourier dizisi gosterimini bulunuz: 
(a) x[n] = sin(3; n) 

(b) x[n] = cos( f n) + 2cos(f n) 

Asagidaki diirtii tepkisine sahip bir aynk zamanh L TI sistemi ele alahm: 

( 
l)JnJ h[n] = 2 . 

3.35. 

3.33. x(t) girisi ve y(t) 91k1~1 asagidaki diferansiyel denklemle iliskili olan bir neden- 
sel siirekli zamanh L TI sistemi ele alahm: 

.!!__ y(t) + 4 y(t) = x(t) . 
dt 

Asagidaki girislerin her biri icin y(t) cikisinm Fourier dizisi gosterimini bulu- 
nuz: 
(a) x(t) = cos2m 
(b) x(t) = sin4m + cos(6m + .7l'l4) . . . 

3.34. Asagidaki diirtii tepkisine sahip siirekli zamanh bir L TI sistemi ele alahm: 

h(t) = e --4J,J . 

Asagidaki girislerin her biri icin y(t) cikismm Fourier dizisi gosterimini bulu- 
nuz: 
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~ekil P3.45 

-2 

2 345 678 9 -1 -6 -4 -3 

2 

z(t) 

9 6 7 3 4 0 -3 -2 -5 
\ 

~[ (2,rkt) . (2,rkt)] x(t)=ao+2£:t Beco« -3- -Cksm -3- , 

~[ (2J"Ckt) . (2,rkt)] z(t)=do~2£:t.facos -3- -Asm -3- . 

(b) (a) seceneginde ak ile a.k arasmdaki iliski nedir? /Jk ile /3.k arasmdaki iliski 
nedir? 

(c) Sekil P3.45'de gosterilen x(t) ve z(t) sinyallerinin su siniis-kosiniis dizisi 
gosterimlerine sahip olduklanm varsayahm: 

+oo 

ev{x(t)} = L mejkwot, 
k=-oo 

+oo 

Od {x(t)} = L /Jkejkwot • 
k=-oo 

x(t), (3.32) denklemindeki siniis-kosiniis formunda verilen; yani, 
eo 

x(t) = ao + 2})Bkcoskwot-Gsinkwot]. (P3.45-1) 
k=I 

Fourier dizisi gosterimli gercek bir periyodik sinyal olsun. 
(a) x(t)'nin tek ve cift kisirnlanmn iistel Fourier dizisi gosterimlerini bulunuz; 

yani, ak ve Pk katsayilanru (P3 .45-1) denklemindeki katsayilar bakimmdan 
bulunuz oyle ki; 

3.45. 
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6. a1 bir pozitif gercek sayidir. 

x(t) = acos(Bt + C) oldugunu gosteriniz ve A, B ve C sabitlerinin degerlerini be- 
lirfeyiniz. . · 

0 < t 1 icin x(t) = t. 
x(t)'yi ve onun Fourier dizisi katsayilanm ciziniz, . .. 

(c) Benzer sekilde, tek harmonik bir sinyale, (P3.43-~) d_enklemmdek1 1f~~e?e 
tek k icin ak=O olan bir sinyal gibi bir cift-harmonik smyal tammlayabiliriz, 
Z'boyle bir sinyal icin temel periyot olabilir mi? Ceva~mlZl a91~laym1z. 

(d) Daha genel olarak, ~ger su ikis_inden biri ~ger9e~!e~ir~e., T'nm (P3.43-1) 
denklemindeki x(t)'nm temel penyodu oldugunu gostenmz: 
(1) a1 veya a.1 'den biri srfirdan farkli ise; 
veya . .. 

1 
ki (2) Ortak faktorii olmayan iki k ve 1 tamsayisi var ise ve oy e 1 ak ve a1 

sifirdan farkh ise. 
x(t) sinyali hakkmda asagidaki bilgilerin verildigini varsayahm: 
1. x(t) gercek bir sinyaldir. . 
2. x(t), T=6 periyodu ile periyodiktir ve ak Fourier dizisi katsayilanna sahiptir. 
3. k = 0 ve k > 2 icin ak=O'dir. 
4. x(t) = -x(t - 3) 

5. t tlx(t)l2 dt = t. 

3.44. 

(P3.43-1) 
+oo 

x(t) = L akejk(21r1T)1 ' 
k=-oo 

her srfirdan farkh cift tamsayi k icin ak=O ise tek harmonik oldugu soyleni- 
yo~ .. 
(i) Eger x(t) tek harmomk tse, bu durumda 

x(t) = -x(t + ~) (P3.43-2) 

oldugunu gosteriniz. . 
(ii) Eger x(t), (P3.43-2) denklemini saglarsa bu durumda tek harmomk ol- 

dugunu gosteriniz. . . . . . 
x(t)'nin 2 periyodu ile asagidaki gibi tek harmomk bir periyodik smyal ol- 
dugunu varsayahm: 

(b) 

3.42. x(t) T temel penyotlu ve ak Fourier dizisi katsaytlan ile geT9~~-d~g~li b~ si?yal olsun. 
(a) as = a., oldugunu ve as'm gercek oli:nas1 _g~r~kt1g1m gostenmz. . 
(b) Eger x(t) cift ise, bu durumda Founer d1Z1s1 katsayilannm gercek ve cift 

olmasi gerektigini gosteriniz. . 
(c) Eger x(t) tek ise, bu durumda Fourier dizisi katsayilanrun sanal ve tek ve· 

a0=0 oldugunu gosteriniz. 
(d) x(t)'nin cift tarafmm Fourier dizisi katsayilannm We{ak} oldugunu goste- 

riniz. 
(e) x(t)'nin tek tarafmm Fourier dizisi katsayilannm j3m{ak} oldugunu goste- 

riniz. 
3.43. (a) T periyotlu bir x(t) siirekli zamanli periyodik sinyalinin eger, Fourier dizisi 

gosteriminde 
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(P3.49-l) 

(c) x[n]-x[n- f] (N'in cift oldugunu varsayahm) 

(d) x[n] + x[n + f] (N'in cift oldugunu varsayahm; bu sinyalin N/2 periyodu 
. ile periyodik oldugunu not edelim) 

(e) x*[-n] 
(t) (-ltx[n] (N'i cift kabul edelim) 
(g) (-lfx[n] (N'i cift kabul edelim; bu sinyalin 2N periyodu ile periyodik ol- 

dugunu not edelim) 

{
x[n], n rift 

(h) y[n] = 
0, n tek 

3.49. x[n], N periyodu ile ve 
x[n] = L meJk(2,rlN)n 

k=(N} 

(P3.48-1) x[n] = L akejk(2,r!N)n 

k=(N} 

Fourier dizisi gosterimi ile periyodik bir dizi oldun. Asagidaki sinyallerin her 
biri icin Fourier dizisi katsayilan (P3 .48-1) denkleminde ak bakirmndan ifade 
edilebilir. Ifadeleri elde ediniz. 
(a) x[n - no] 
(b) x[n] -x[n - 1] 

3.47. x(t) = cos2m sinyalini ele alahm. 
x(t), 1 temel periyodu ile periyodik oldugu icin, aym zamanda pozitif bir tamsa- 
yr olan N periyodu ile periyodiktir. x(t)'nin Fourier dizisi katsayilan, eger onu 3 
periyodu ile periyodik bir sinyal olarak kabul edersek ne olur? 

3.48. x[n], Nperiyodu ile ve 

i rro 12 ~ I 12 - .b lx(t) dt = Li ai . 
To k=-oo 

(b) Sekil P3.46'da gosterilen x1(t), x2(t) ve x3(t) sinyallerinin Fourier dizisi kat- 
sayilanm hesaplamak icin (a) seceneginin sonucunu kullammz. 

(c) (P3.46-l) denklemindeki y(t)'nin x*(t)'ye esit oldugunu varsayahm. b/y1 
denklemde ak bakimmdan ifade ediniz ve (a) seceneginin sonucunu peri- 
yodik sinyaller icin Parseval bagmtisuu ispatlamak iizere kullammz; yani, 

n=-oo 

Fourier dizisi katsayilannm su aynk evrisim ile verildigini gosteriniz: 
+oo 

Ck= L a-b«:» 

k=-oo 

+oo 

z(t) = x(t)y(t) = L Cke11cwo, 

(a) sinyalin 
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(c) 
~ekil P3.46 

-1 -3 3 

X3(t) 

(b) 

z(t) cos 20rct, · 
/ where z(t) is as in Figure P3.22(f) 

(a) 

cos 207tt 
olsun. 

y(t) = 4(ao + do)+ 2t, {[s, +iE, ]cos( 2~kt 
)+ A sin( 2":1)} 

Sinyalini ciziniz, . . . . . . .. . .. n · ~ · · ld d 1• 

Bu problemde, siirekli zamanh Fourier dizisinin 1k1 ?~emh ~z~ _1gm1 e e _e e~ 
riz: carpma ozelligi ve Parseval bagmtisi. x(t) ve y(t) nm her 1k1s1 de To penyot- 
lu ve 

+oo 

x(t) = f me11cwo,, y(t) = L bke11cwo, (P3.46-l) 
k=-00 k=-oo 

ile verilen Fourier dizisi gosterimine sahip siirekli zamanh periyodik sinyaller 

3.46. 
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n 

2 

z[nJ 
3 

n 

x(nJ 
3 

2 
1 

(N/2)-1 (2 kn ) 
x[n]=(ao+aN12(-IY)+2 L Akcos ~+Bk 

k=I N 
seklinde yaztlabilecegini gosteriniz. 

(e) x.[n] ve :'[n]'in Sekil P3.51 'de gosterildig! gibi su siniis-kosiniis gosterimle- 
nne sahip olduklannr varsayalim: 

N cift ise 

N cift ise 

x[n] = (ao+ aN12(-lY) + 2 <Nf 12 hkcos(2"kn)-cksin(2"kn) 
k=I N N 

f~rmunda trigonometrik Fourier dizisi olarak ifade edilebilecegini gosteri- 
rnz. 

(d) Eger_ ak'~1~ -~~ps~l _f~rmunun AkejBk oldugunu, bu durumda x[n] icin 
Founer dizisi gostenmmm eger N tek ise ayrn zamanda, 

(N-1)/2 ( 2 kn ) 
x[n]=ao+2 L Akcos ~+Bk , 

k=I N 

(N-l)/2 (2 k ) (2 '1 ) x[n]=ao+2 L becos __!!_!!:_ +o sin -..!!3!... , 
k=I N N 

(c) x[n]'in ayni zamanda, eger Ntek ise 
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ai= bk+ jci. 
* (a) a - k = a k oldugunu gosteriniz. bk ile b.; arasmdaki iliski nedir? ck ile c.: 

arasmdaki iliski nedir? 
(b) N'in cift oldugunu varsayahm. aN/2'nin gercek oldugunu gosteriniz, 

3.51. x[n] N=8 periyotlu ve ak = -ak-4 Fourier dizisi katsayih bir periyodik sinyal ol- 
sun. N=8 periyotlu bir 

y[n] =( 1 + ~!)" )x(n-1] 

sinyali iiretiliyor. y[n]'in Fourier dizisi katsayilan bk ile gostererek, 

bk =f[k]ak 

olan birj[k] fonksiyonu bulunuz. 
3.52. x[n], N periyotlu ve ak karmasik Fourier dizisi katsayilan ile gercek periyodik 

bir sinyaldir. ak icin kartezyen formu bk ve c/nm her ikisinin de gercek oldugu 
su sekilde gosterilsin: 

x[n]'in bir periyodunu ciziniz. 

ise, M'in kan olan her k degeri icin ak = 0 oldugunu gosteriniz. 
3.50. Periyodu 8 olan ve ak Fourier dizisi katsayih bir x[n] periyodik sinyali hakkmda 

asagidaki bilgilerin verildigini dtisiinelim: 
1. ak = -ak-4 
2. x[2n + 1] = (-1)". 

Fourier dizisi gosterimi ile periyodik bir dizi olsun. 
(a) N'in cift oldugunu ve (P3.49-1) denklemindeki x[n]'in 

x(n]=-++ ~lyi 
her n icin sagladrgiru varsayahm. Tiim cift k tamsayilan icin ak=O oldugu- 
nu gosteriniz, 

(b) N'in 4 ile bolunebilir oldugunu varsayahm. Eger her n icin 

x[n]=-++ ;J 
ise, bu durumda Min kati olan her k degeri icin ak = 0 oldugunu gosteriniz. 

(c) Daha genel olarak, N'in herhangi bir M tamsayisi ile boliinebilir oldugunu 
varsayahm. Eger, her n icin 

(Nr-l x[n + r!!_] = 0 
r=O M 
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ve 
(d) 

oldugunu gosteriniz. 
(b) (a) seceneginin sonucunu 

Ck= L a,bk-1= L m-1b1 
i=(N} l=(N) 

oldugunu gostererek genelleyiniz. 
(c) (?) se9e~eginin ~onu_cunux[n]'in (P3.57-l) denklemi ile verildigi asagidaki 

smyallenn Founer dizisi gosterimini bulmak icin kullammz: 
(i) x[n]cos( 6zn) , 
(ii) x[n]I,:_<l(,b'[n - rN] 

(iii) X[n J("r+oo=~ J[n - rN3 J) ~ -- (N'in 3'e bolunebilir oldugunu kabul edelim) 

x[n] = cos(mz/3) 

N-1 
X[n]y[n] = LCkejk(21'l"IN)m 

k=O 

oldugunda 

N-1 
y[n] = L,faejk(21t!N)n 

k=O 
periyodik sinyaller olsun. 

N-1 N-1 

Ck= I,a,bk-1=Im-1bi 
l=O l=O 

ve 

(P3.57-1) 
N-1 

X[n] = _Lakejk(21l"IN)n 

k=O 

(c) Bazi Yo tamsayisi icin x[n] = d2llkOn!N oldugunu kabul ederek sunu dogrula- 
y1n1z: '~ 

1 m-1 
X(m)[ n] = -· L ej21t(ko+/N)nl(mN) • 

m l=O 
~ani, x[n]'de~i bir k~rma~1k ustel X(m)[n]'deki m karmasik iistelin bir kom- 
bmasyonu halme gehr. 

(d) (~), (b) ve (c) kISim_Iannm cevaplanm kullanarak, eger x[n] ak Fourier dizi- 

1
81 katsay1~anna sahipse, bu durumda X(m)[n]'in 1-ak Fourier dizisi katsayi- 
arma sahip oldugunu gosteriniz, m 

3.56. x( [n) ], IN[pe],~iro.tlu ve ak ~ou~e: ~izisi katsayilan ile periyodik bir sinyal olsun. 
a x n nm bk Founer dizisi katsayilanru a, bakmundan ifade ediniz 

(b) ai k~ts~y~lan gercek ise, bk katsayilannm aym zamanda gercek oldugu ga- 
ranti midir? 'l" 

3.57. (a) 
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oldugunu gosteriniz. 

ise, bu durumda 

x[n] = v[n] + w[n] 

{
x[!], n=0,±m,±2m, ... 

X(m)[n] = 
0, baska ise 

(a) X(m)[n]'in mN periyoduna sahip oldugunu gosteriniz. 
(b) Eger 

3.55. x[n], N periyotlu ve ak Fourier katsayilan ile periyodik bir sinyal olsun. bu prob- 
lemde, Tablo 3.2'de listeden zaman ol9ekleme ozelligmi elde ederiz: 

a[k] = L ej(21'l"IN)kn 

n=(N} 

ise, (a) ve (b) seceneklerini tekrarlay1mz. 

(c) 

(a) k= 0, ±N, ±2N, ±3N, ... icin a[k] = N oldugunu gosteriniz. 
(b) k, N2in tamsayi kati olmadiginda a[k] = 0 oldugunu gosteriniz. (ipucu: si- 

mrh top lam formulunu kullammz.) 

N-1 
a[k] = I,ej(21'l"IN)kn. 

n=O 

3.53. x[n], N periyotlu ve ak Fourier katsayilan ile gercek bir periyodik sinyal olsun. 
(a) Eger N cift ise, a/nm bir periyodunda en azmdan iki Fourier dizisi katsayi- 

smm gercek oldugunu gosteriniz. 
(b) Eger N tek ise, bir periyotta ak Fourier dizisi katsay1lanndan en az birinin 

gercek oldugunu gosteriniz, 
3.54. Su fonksiyonu ele alahm: 

x[n]=ao+2t,{bkcos(2~ )-c,sin(2~kn )}, 
z[n] =do+ 2t, { d,cos( 2~kn )- fisin(2~kn)} 

su sinyali ciziniz: 

y[n] = as+d«: 2t, { d,cos( 2~kn )- fisin( 
2~kn) }, 
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Y2[n] 

.••••. III ...•.• III ..••.. III ..••.. III .•.•.• 
-9 O 9 18 n 

$ekil P3.60 

21 9 -3 0 3 -9 n 15 -15 
TTJ •.. TTT •.• JIJ ... rrr ••• JIJ ... TJJ .•• JJJ ••• 

x[n] 

.•. TJT .•..••.• ~JJJ •••••.•.. JII ..••••.•• rrr 
-12 O 12 24 n 

Asagidaki x[ n] ve y[ n] · sinyal ciftlerini ele alahm. Her cift icin uygun x[ n] giris 
oldugunda y[nj'In 91k1~ oldugu bir aynk zamanh LTI sistem olup olmadtgim be- 
lirleyiniz. Eger boyle bir sistem varsa, sistemin tek olup olmadignu belirleyiniz 
(yani; verilen giris-crkis cifti ile birden fazla L TI sistem olup olmadigi). Aynca, 
istenilen davramsa sahip bir L TI sistem icin frekans tepkisini belirleyiniz. Eger 
verilen x[ n ], y[ n] cifti icin boy le bir L TI sistem yoksa sebebini aciklayuuz. 
(a) x[n]=(f),y[n]=(-f) 

(b) x[n] = ( r )u[n],y[n] = ( r )u[n] 

(c) x[n] = ( f )u[n],y[n] = 4nu[:-n] 

(d) x[n] = e11118 ,y[n] = 2e11118 

(e) x[n] = e11118u[n],y[n] = 2e11118u[n] 
(t) x[n] = F ,y[n] = 2F (1- j) 
(g) x[n] = cos(1rn/3),y[n] = cos(.1rn/3) + ../3 sin(.1rn/3) 
(h) x[n] ve j-.]»] Sekil P3.60'daki gibidir. 
(i) x[n] ve Y2[n] Sekil P3.60'daki gibidir. 

gosteriniz. 
(c) Bir siirekli periyodik sinyal periyodik Fourier dizisi katsayilanna sahip ola- 

bilir mi? 

00 

x(t) = I g[k ]o(t -kT IN) 
k=-oo 

(b) x(t)'nin T periyodu ile ve ak Fourier dizisi katsayilannm N periyodu ile pe- 
riyodik bir sinyal oldugunu varsayahm. Bir g[ n] periyodik dizisinin olmasi 
gerektigini, oyle ki 

i- 

3.60. 
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o s n ~ 7. ( 1)" y[n]= 2 
x[n];in Nperiyodu ile periyodik bir sinyal oldugunu varsayahm. 3.59. (a) 

g(t) =. f x[k]o(t-kT) 

periyodik sinyali icin Fo:ri-; dizisi katsay1larmm N periyodu ile periyodik ol- 

dugunu gosteriniz. · 

{
l, 0 ~ n ~ 3 

y[n]= O, 4~n~7 . . . 
. d 8 olan iki periyodik sinyal olsun. Bu sinyallerm periyodik 

penyo u . . . .. . .. (;t::~~;0;;~~;:::s; ~~:e~:.:n~~:u:inyal icin tekrarlay1mz: 
-{sin ( 31n ) , 0 s n s 3 , 

x[n]- 4< <7 0, _n_ 

(d) 

ve 

(c) 

onlarm periyodik evri~imleri ols~n.d ·1 eri odik oldugunu gosteriniz. 
(a) z[n]'in aym zamanda N pl en[yo] u[~ e] ~e zin]'in Fourier dizisi katsay1lan ise, 
(b) Eger ak, bk ve ck sirasiy a x n , y 

bu durumda, 

{
l, \n\~3 

y[n]= O, 4~\n\~6 

sinyallerinin 12 per~yo.d~ ile periyodik oldugu yerde, x[n}y[n] sinyali icin 
Fourier dizisi gostenm1m bulunuz. 

( e) (b) se<;eneginin sonucunu · 

Li x[ n ]y[ n] = N Li aib - 1 

n=(N) 1=.(N) 

oldugunu gostermek icin kullammz ve b~ i~adeden aynk zamanlt periyodik 
sinyaller icin Parseval bagmnsim elde ed~mz: 

x[ n] ve y[ n] ortak N periyoduna sahip periyodik smyaller olsun ve 

z[ n] = Li x[ r ]y[ n - r] 
r=(N) 

3.58. 
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oldugu yerde, (b) kismmr ¢m(t) ve ¢n(t) sinyalleri icin tekrarlay1mz. 

3.65. iki sinyal u(t) ve v(t)'in, 

[ u(t)v • ('t)dt == O 
. . - (P3.65-l) 

ise (a,b) arahg, iizerinde ortogonal oldug .. 1 . - 
. u soy emyor. Eger, ek olarak, 

[/u(t)/2 dt == 1 == [/v(t)/2 dt 

ise, fonksiyonlarm . normalle§tirilmi old - . 
adlan?mld1klan soyleniyor. { rpk(d} . ro':Jt. ve bu .. nede!11e ortonormal olarak 
fonks1yon cift ortogonal ( ortonormal) is b siyon kumes1, eger kiimedeki her 
rak adlandmhr. e, tr ortogonal ( ortonormal) kiime ola- 
(a) ~ekil P3.65'de gosterilen u(t) ve v() · ... 

(0,4) arabgmda ortogonal olup olm dt - smybal1· 91ftt·m· ele alahm. Her ciftin 
(b) sin mw . . · . a rgrni e 1rleym1z. 

ot ve sm nwot fonksiyonlan T= 2td 
ortogonal midir? Aynca ortonormal m·d'. ? wo olan (0,T) arahgmda 

I If. 
(c) 1 

r/Jk( t) == .ff [ cos kwot + sin kwot] 

(a) ~isteme x(t) giri§ini, her biri uygun Ak de - erine s . .. . 
lmeer bir kombinasyonu olar k 'f] d ~ _. ~h~p, r/>k(t) OZI§levlerinin = I a e edeblleceg1m1z1 varsayahm.; yani, 

x(t) = L Ckf/)k(t). 
k=-oo 

y(t) sistem cikrsrm { c } { ¢ ( ) } 
(b) A§ag1dak' dif . k ' k t ve {).k} bak1mmdan ifade ediniz 

1 1 eransiysj denklemle tanrmh sistemi ele alalim: . 

y(t) = 12 d2x(t) + t dx(t) 
dt' dt 

(c) ::c:)~~T dz:s.al m11dir? Zamanda degisen midir? 
.. . . o s1yon armm (b) secenegt d ki . . .. . 

gosterm1z. Her r/Jk(t) icin tekabiil d , n .. e i _s1s!e~m .ozi§levi oldugunu 
, e en /\,k ozdegenm behrleyiniz. 

(d) x(t)=IOrw +3t+..!.t4 +1r 
. . 2 
rse srstem 91k1§m1 belirleyiniz. 

iLAVE PROBLEMLER 
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ise, bir </J(t) sinyali sistemin ozislevidir deriz. Yani; eger x(t) = </J(t) ise, bu du- 
rumda y(t) = A </J(t) olur ve burada A, </J(t) ile iliskili ozdeger olarak adlandmhr. 

3.64. Bu boliimde gordugumuz gibi, ozislev kavrarru L TI sistemler cahsmasmda cok 
onemli bir aractir, Aymsi dogrusal ama zamanda degisen sistemler icin soyle- 
nebilir. Ozellikle, x(t) girisli ve y(t) 91k1§h boyle bir sistemi ele alahm. Eger 

</J(t) ~ }.<jJ(t) 

Sistem cikismm, her x(t) periyodunun ortalama enerjisinin en az %90'ma sahip 
olmasi icin W ne kadar buyuk olmahdir? 

1w1~w 
l~>W. {

1, 
H(jw) = 

0, 

Fourier dizisi gosterimine sahiptir ve sistemin frekans tepkisi sudur: 

3.61. Bildigimiz gibi, Fourier· analizi teknikleri siirekli zamanh sistemlerin incelen- 
mesinde onemlidir; cunku periyodik karmasik iisteller L TI sistemlerin 
ozislevleridir. Bu problemde, su ifadeyi dogrulamak istiyoruz: Bazi L TI sistem- 
lerin ekstra ozislevleri olmasma ragmen, karmasik usteller her L TI sistemin 
ozislevi olan tek sinyaldir. . 
(a) Birim durtu tepkisi h(t) = 8(t) olan LTI sistemin ozislevleri nelerdir? Ilgili 

oz degerler nedir? 
(b) h(t) = 8(t-T) birim diirtii tepkili LTI sistemi ele alahm. e51 formunda ol- 

mayan, ancak ozdegeri 1 olan sistemin ozislevi olan bir sinyal bulunuz. 
Benzer sekilde, Yi ve 2 ozdegerli ve karmasik ustel olmayan ozislevleri bu- 
lunuz. (ipucu: bu istekleri karsilayan diirtu katarlanm bulabilirsiniz.) 

(c) Durtii tepkisi h(t) gercek ve cift olan kararh bir LTI sistemi ele alahm. 
coswt ve sinwt'nin bu sistemin ozislevleri oldugunu gosteriniz. 

(d) h(t) = u(t) diirtii tepkili LTI sistemi ele alalim. </J(t) 'nin A ozdegeri ile bu 
sistemin ozislevi oldugunu varsayahm, </J(t) 'nm saglamasi gerektigi dife- 
ransiyel denklemi bulunuz ve denklemi cozunuz. Bu sonuc, diger secenek- 
lerinki ile birlikte, problemin basmda yapilan ifadeyi karutlamahdir. 

3.62. Bir de guc kaynagi olusturmak icin bir teknik, bir ac sinyali ve onu dogru akima 
cevirmek icin tum dalga almaktir. Yani, x(t) ac sinyalini y(t) = lxU)l 'i 91k1~ ola- 
rak iireten sisteme koymaktir. 
(a) x(t) = cost ise, giris ve 91k1~ dalga formlanm ciziniz. Giris ve 91k1~m temel 

periyotlan nedir? 
(b) Eger x(t) = cost ise, y( t) 91k1§1 icin Fourier dizisi katsayilanru belirleyiniz. 
(c) Giris sinyalinin de bileseninin genligi nedir? <;1k1§ sinyalinin de bileseninin 

genligi nedir? 
3.63. Bir siirekli zamanh periyodik sinyalin bir L TI sisteme giris oldugunu varsaya- 

hm. Sinyal, a'nm O ile 1 arasmda bir gercek sayi oldugu 

x(t) = f alkleik(1rl4}1 

k=-«:J 
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11 ortogonal ve ortononnal fonksiyonlarm tanirm icin bkz. Problem 3.65 
gunu gosteriniz. 

seklinde tammh eN(t) hatasmi ele alahm. Yakmsama kalitesini olcmek icin ge- 
cerli ve yaygm bir kriter ilgilenilen arahkta hata sinyalindeki enerjidir; yani 
a s t s b araligmda hata biiyiikliigiiniin karesi: 

(P3.66-2) eN(t) = x(t)- XN(t) 

Burada, ai (genellikle, karmasik) sabitlerdir. x(t) ile dizi yakmsamasi XN(t) ara- 
smdaki sapmayi olcmek icin, 

i=-N 
(P3.66-l) 

+N 
Xn(t) = L a;¢;(t) . 

Bu problemin amaci, rasgele periyodik bir sinyalin ifadesini Fourier dizisi ile 
veya daha genel olarak aslmda sinyallerin iyi yakmsamalannm elde edilmesinde 
eek faydah olan ve hesapsal olarak etkin olan ortogonal fonksiyonlann herhangi 
bir lineer kombinasyonu olarak gostermektir, 11 

Ozellikle, { tp;(t)}, i = 0, ±1, ±2, ... , as ts b arahginda ortonormal fonksiyon- 
lar kiimesi olsun ve x(t) verilen bir sinyal olsun. Asagidaki as ts b arahgmda 
x(t) yakmsarnasuu ele alahm: 

durtii tepkili LTI sistemi gostersin, Eger ¢1(t) bu sisteme uygulamrsa, bu 
durumda T zamamnda 91k1~m i = j ise 1 ve i -::/= j ise O oldugunu gosteriniz. 
(P3.65-2) denkleminde verilen diirtu tepkili sistem Problem 2.66 ve 
2.67' de ¢;(t) sinyali icin uyumlu filtre olarak adlandmhr. 

(P365-2) hi(t) = ¢i(T- t) 

oldugunu gosteriniz, 
(h) ¢1(t) , ... , ¢n(t) 'in sadece Ost s T arahgmda sifirdan farkh oldugunu ve 

bu zaman arahginda ortonormal oldugunu varsayahm. Li , 

f lx(t)l2 dt = Llaf 
i 

Ak = £1¢k(t)l2dt 

oldugu yerde, { (1 I .JA; )¢,k(t) } kiimesi ortonormal dir. 
(g) { ¢;(!)} (a,b) arahgmda bir ortonormal sinyaller kiimesi olsun ve a/nin 

karmasik sabitler oldugu su formdaki sinyali ele alahm: 

x(t) = La;¢;(t). 
i 

(t) Eger { r/Jk(t) }, (a,b) arahgmda bir ortogonal sinyaller kumesi ise, bu du- 
rumda 
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(d) 

(d) 
~ekil P3.65 . h · b · ra- 

t = ejkwot fonksiyonlanmn T = 21tlwo ~zunlugundak1 her a~~1? ir a t~~) ortogonal oldugunu gosteriniz. Fonks1yonlar o:o:~i:;:~ ::~~ cift ki- 
( e) x(t) rasgele bir sinyal olsu~ = xo(t)Tv~ ~e(t(~~r1)as:ahg~~da ortogonal oldu- 

simlan olsun. xo(t) ve xe(t) nm her icm ' 

3.66. 

4 

-1 

(c) 

u(t) 
v(t) 

1t 
1t 

. . . 1 2 3 4 
1 2 3 4 

v(t) 
u(t) 

(b) 

-3 
-3 

3 

4 

3 

Oslo zaman 
sabiti = 1 Osli.i zaman 

sabiti = 1 

(a) 

-1 
2 3 4 

1 2 3 4 

-1 

v(t) 
u(t) 
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~ekil P3.66 (e) 

7 
8 

5 a 3 a 
-1 

minimuma indirilmis olsun. 
(e) (P3.66-1) denklemindeki .x.v(t) ve (P3.66-2) denklemindeki eN(t)'nin eger, 

a/ler (P3.66-4) denklemindeki gibi secildiginde ortogonal oldugunu goste- 
riniz. 

(a) ve (b) seceneklerindeki sonuclar cok onemlidir; ciinkii her ai kat- 
sayismm diger tum a/lerden bagimsiz oldugunu gosterir, i=j. Boylece, eger 
yakmsamaya daha fazla terim eklersek [ornegin, .x.v + 1(t) yakmsamasiru 
hesaplarsak ], daha once belirlenen </J;(t) 'nin katsayilan, i = 1, ... N, de- 
gismeyecektir. 

£ jx(t) - .x(t)j2 dt 

t • • Buna kl aTr~m, ba~~a. ~ir dizi acihrm tipini, polinom Taylor dizisi ele alalim 
e 19m smir 1 aylor dizisi i =I+ t + t!121 + 'd·. . k .. '~· · · . · 

I b . . · · · · Ir, anca gostereceg1m1z l"In sirnr 1 ir polmom dizisini ve (P3 66-3) denkl · · I Id ~ .,, ' 
bir sonuca ulasmz. · emmi e e a igmuzda cok farkh 

oyle ki, 

1 a 

4 

x(t) = La;</J;(t) 
i=O 

1 1 J t, 4 2 4 

-1 

<,'>;_, (!) 
(c) 

' 1 

1 1 4 2 

-1 

</>4(t) (d) 

ve { </J;(t) } ortogonal olsaydi, ancak ortonormal olmasaydr (a) seceneginin 
sonucu nasil degisirdi? 

(c) </Jn(t) = eJnwoi olsun ve To= 21l'lw0 uzunlugunda herhangi bir araligr secelim. 
E'yi minimuma indiren a/nin (3.50) denkleminde verildigini gosteriniz, 

(d) Walsh fonksiyonlan kiimesi ortonormal fonksiyonlann cogunlukla kullaru- 
, lan bir kiimesidir. (bkz. Problem 2.66) Bes Walsh fonksiyonu kiimesi 

</Jo(t), </J1(t), ... , </J4{t) Sekil P3.66'da gosterilmistir ve burada olceklenmis 
zaman vardir; boylece </J;(t) sifirdan farkhdir ve O ~ t ~ 1 arahgmda 
ortononnal dir. x(t) = sinsz olsun. Asagidaki formda x(t) yakmsamasim bu- 
lunuz: 

(b) 

1 
2 

-1 

(a) 
</>1 (t) 

[ipucu: (P3.66-1)-(P3.66-3) denklemlerini E'yi ai, </Ji(t) ve x(t) bakirrun- 
dan ifade etmek icin kullamn. Daha sonra, a/yi dikdortgensel koordinat- 
larda a=b, + jc, olarak ifade ediniz ve 

aE = 0 ve aE = O,i = 0,±1,±2, ... ,N 
8b; 8Ci 

denklemlerinin (P3.66-4) denklemi ile verilen ai tarafmdan saglandigmr 
gosteriniz.] 

(b) Eger 

at = r x(t)</;;* (t)dt' 

secilerek E'nin minimuma indirgendigini gosteriniz, 

(a) 

<Po(t) E = f je.v(t)j2 dt. 
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12 Problem A. Sommerfeld, Partial Differential Equations in Physics (New York: Academic Press, 1949), pp68-71 'den 
uyarlanrmstrr. 

n=-oo 

(P3.67-4) 
+oo 

) """"' b ( ) jn'l nt T(x,t = L,; n x e . 

Benzer sekilde, T(x,t)'yi verilen herhangi bir x ?e~i~ligind: t'de b~r Four~er di: 
zisinde acahm. bn(x) Fourier katsayilannm x dermhgme bagh oldugu, asagidaki 
ifadeyi elde ederiz: 

n=-aJ 

181 yayilmasi denklemine, (P3 
67 2) T(O, t) = T(t) · - 

Yardimci kosulu ile birlikte uyar. Burada, k toprak icin 1s1 yayilmasi katsayisi- 
dir (k > O). T(t)'i bir Fourier dizisinde genislettigimizi varsayahm: 

(c) Bdylece, x derinligindeki sicaklrk sahmmlan, yiizeydeki 1s1 sahmmlannm 
sonuk ve evre kaydrnlmis versiyonlandir. Bunu daha acik gorebilmek icin, 

T(t) = ao + a1 sin 2:rt 

olsun. (Boylece, ao ortalama yillik srcakligi gosterir). T(x) ve T(x,t)'yi 

x=k)f 
as= 2 ~e a1 = 1 icin bir yilhk periyotta ciziniz, Bu derinligin sadece belir- 
gm sekilde sondiiriilmii~ sicakhk dalgalanmalanm degil, 'aynca kisin en 
soguk ve yazm en steak olan gibi evre kaymalandir, Bu tam olarak sebze 
kilerlerinin yapilma nedenidir. 

Seki! P3.68:deki kapah sekli ele alahm. Gosterildigi gibi, bu egriyi degisen 
uzunlukta bir vektoriin ucu ile cizilmis olarak gorebiliriz. r( B) , (} acisirun bir 
fo~s1yo~u olar~k vektonln uzunlugunu gostersin. Bu durumda r(B), (} 'da 2n 
penyodu Ile periyodiktir ve boylece bir Fourier dizisi gosterimine sahiptir. {ak} 
r(B) 'nm Founer katsayilannr gostersin. ' 
(a) S~kilde gosterildigi gibi, r(B) vektorunun x ekseni ilzerinde x(B) iz dusumu- 

nu ele alahm, x(B) 19m Founer katsayilanm ak bakimmdan belirleyiniz. 
(b) fa= GkeJk1rl4 

dizisi katsayilanm ele alahm, Bu katsayi dizisine karsihk gelen sekli diiz- 
lemde ciziniz. 

3.68. (P3.67-3) 
+oo 

( ) """"' jn'l nt T t = L,; a-e . 

(b) (P3.67-5c) denklemi cozumunun soyle oldugunu gosteriniz: 

{
a,,iistel[-J2:rjnj(l + j)xl k], n ~ 0 

bn(x) = 
aniistel[-J2:rjnj(l- j)x! k], n :s; 0 

(P3.67-5c) lim T(x,t) = a sabit 
X--HO 

yardimci kosulu ile birlikte sagladignu gostermek icin kullammz. (P3.67- 
5a) denklemi ikinci dereceden bir denklem oldugu icin, ikinci bir yardimcr 
kosula ihtiyactrruz vardir. Fiziksel temellerde, yiizey degisimine bagh ola- 
rak ortaya cikan topragin cok altmdaki sicaklrk degisimlerinin yok olmasi 
gerektigimi tarnsmz, Y ani, 

8E 8E =O. -=0 ve 
8ao 8a1 

Dizide sadece bir terim olan (g) seceneginde a0 icin cevabiruzm degerinin 
degistigini not edelim, Aynca, dizideki terim sayisim art1rd1k9a, o ~atsay1 
ve digerleri degismeye devam eder. Bu nedenle, o.rto¥ona_l .t~nmlen kulla- 
narak bir fonksiyonu genisleterek kazamlan avantaji gorebiliriz.] 

Parcada ele aldigmuz gibi, Fourier ana~izi~in orijinleri matematiksel fizik prob- 
lemlerinde bulunabilir. Ozellikle, Founer m 9ah~1!1~s!, _1s1 yaytlmasi arastrrma- 
smdan kaynaklanrmsnr. Bu problemde, Founer dizisinin arastirmaya nasil ka- 
trldigi gosterilecektir.P . . . . . 

Yiizeydeki sicakhgm 1 periyodu Ile pen:yo~1k ~la~ venlen z.aman f<:nks1- 
yonu T(t) oldugu yeryiiziiniin yiizeyinden behrh dermhk altmdaki s1ca~l.1g1. z~- 
manm bir fonksiyonu olarak elde etmeyroble1:1ii:ii dii~~neli1!1. (zam~n b~:1m1 ?Ir 
yildir.) T(x,t), t zamanmda yiizeyden bir x dennhk asagidaki sicakhgi gostersm. 
Bu fonksiyon, 

3.67. 

(P3.67-5b) 
(h) 

(P.67-5a) 

(a) (P3.67-1)-(P3.67-4) denklemlerini, bn(x)'in 

d2bn(x) = 4:rjn bn(x) 
dx' k2 

diferansiyel denklemini, 

Ozellikle, ¢o(t) = l,~1(t) = t,¢2(t) = t2 , ... olsun. 
{jJ;(t) 'ler O :s; t :s; 1 araligmda ortogonal midir? 

xo(t) = ao¢o(t) 
formunda, O :s; t :s; I arahginda x(t) = e1 yakmsamasim ele alal~~- Bu arahk 
boyunca hata sinyalindeki enerjiyi minimuma indiren ao dege~m. bulunuz. 
Simdi iki terimi kullanarak Taylor dizisi ile e1'yi ya~msamak 1s~1yoruz; ~a: 
ni .xi(t) = ao + ast . a0 ve a1 icin en uygun degerleri bulunuz. [ipucu: E y1 
ao, ve a1 bakimmdan hesaplaym ve daha sonra su eszamanh denklemleri 
cozun: 

(f) 

(g) 
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M 

x[n] = I,a1¢;[n] 
i=I 

ve burada: 

+oo +«> 

x(t1, t2) = I I amnej(mw,,inw212) , 
n=-oo m=-oo 

,I, [ ] jk(2:rl N)n k - O 1 N -1 'f'k n = e , - , , ... , 

sinyallerinin N uzunlugundaki herhangi bir arahkta ortogonal oldugunu 

gosteriniz. . _ 
(c) (N1, N2) arahgmda ¢;[n] 'in ortogonal oldugu yerde 

denklemlerinin (P3.69-2) denklemi ile verilen ai ile saglandigiru gosteriniz. 
Bu sonucu ¢;[n] (b)'deki gibi iken uygulamak ak icin (3.9) denklemini tire- 
tir.] 

(e) (d) seceneginin sonucunu, ai katsayilanm x[n] bakimmdan elde etmek icin 
¢;[ n] , (a) secenegindeki gibi iken uygulayimz. 

3.70. (a) Bu problemde, iki bagimsiz degiskenli periyodik sinyaller icin iki boyutlu 
Fourier dizisi tanmuru dusimelim. Ozellikle, asagidaki esitligi saglayan 
x(t1h) sinyalini ele alahm: 

x(t1,t2) = x(ti + T1,t2 + Ti) her t1 ve t2 icin. 

Bu sinyal t1 yonunde T1 periyodu ile ve t: yoniinde T2 periyodu ile periyo- 
diktir. boyle bir sinyal su formda bir dizi ifadesine sahiptir: 

(b) 

8E =O 
OCi 

8E 
-=0' ve 
ob; 

[ipucu: Problem 3.66'da oldugu gibi, E'yi ai, ¢;[n], A; ve x[n] bakimmdan 
ifade edin ve ai = b, + Jc; yazip, 

ile tekrarlay1~1z. _ k _ d ki ozelliklere sahip oldugu sekilleri 
(d) r(B) 'nm sabit olmadigi, anca asagt a 

ciziniz: 
(i) r( B) cifttir. . , . 
(ii) r(B) 'nin temel periyodu 7t d!r.. 
(iii) r(B) 'nin tfmell~~yod; ~!d~1~~latilan kavramlann aynk zamanh ~$- 

Bu problemde, Pro~ eml. . vel .d mla benzer olarak iki aynk zamanh sm- 
lerini ele alahm. Surek 1 zaman 1 ~ru , 
yal 9)k[n] ve ¢m[n] 'in (N1, N2) arahgmda 

Ni • {Ak, k=m (P3.69-l) 
~'¢k[N]¢m[n] = 0, k * m . . . . - . . 

ise ortogonal oldugu soylenir. Ak ve Am sabitlerinin her ikisinm de degen l ise, 
sinyallerin ortonormal dir. 
(a) 9)k[n] = 8[n-k],k = 0,±1,±2, ... ,±N 

sinyallerini ele alahm. Sinyallerin (-N, N) araligmda ortonormal oldugunu 

gosteriniz. 

3.69. 

(p ,, ca ·r 
j .. o ~~- .,.., ) 

bk= m8[k] 
( c) b se9enegini 

ifadesini minimize etmek istersek, a/nin soyle verildigini gosteriniz: 
$ekil P3.68 n=N1 

Ni 

E = L ie[n]j2 -1 

e[n] = x[n]-x[n] 
i=O 

(d) ~ry;[n], i= 0,, ... , M (N1, N2) arahginda ortogonal fonksiyonlar kiimesi ol- 
sun ve x[n] sinyali verilsin. x[n]'i ¢;[n] 'in lineer bir kombinasyonu olarak 
yakmsamak istedigimizi varsayalim; yani, a/nin sabit katsayilar oldugu: 

M 

x[nJ = Im¢;(nJ. 

olsun ve eger 

-1 

Ni 2 M 

L lx[n]I = Ilaf A;· 

ise, bu durumda soyle oldugunu gosteriniz: 
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$ekil P3.71 

. . .. sikistirma kuvveti oldugunu kabul 
(a) fs{t) cikismm yay ii~e~1!1d~ etkd1. gos~~en ansiyel denklemi yazimz. Sistemin ederek, fs(t) ile f{t)' 1 iliskilen iren I er - 

f(t) 

B 

v(t) 
~ 

~ekii P3.70 

- . . 1 1 1 Hiz v(t) ile giris kuvveti 3 71 Seki I P3. 71 'de gosterilen mekanik s1st~m1 e e a a I~. 
. • j{t) arasmdaki iliskiyi gosteren diferansiyel denklem. 

Bv{t) + K f v(t)dt = f(t) · 

frekans tepkisini elde ediniz ve alcak geciren bir filtreye yakmsad1gm1 tar- trsiruz, 

(b) J<i(t) cikrsrnm amortisorde etkin s1k1~tirma kuvveti oldugunu kabul ederek, 
ft(t) ile .l{t)'i ili~kilendiren diferansiyel denklemi yazunz. Sistemin frekans 
tepkisini elde ediniz ve yuksek geciren bir filtreye yakmsad1g1m tart1~m1z. x(t1 t2) = 1 Tarzh alan ve 

· O farkh 

. . ( t ) bakimmdan bir ifade bulunuz. 
amn 19m x. ti: 2 .• - F ier dizisi katsayilanru bulunuz. Asagidaki smyaller rein am11 our 
(i) cos(2nt1+2t2) . . 
(ii) Sekil P3.70'de gosterilen smyal. 

(b) 
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x(t) 

... J [1 [1 
I ~ I [1 [1 [ ... 

-2T -T . .I ·T1 T1 .I T 2T 
2 2 

~ekil 4.1 Bir sOrekli zarnanh periyodik kare dalga. 

(4.2) 
rr: 2 sin wT, I 1Qk=--- 

w w=kwo · 

Yani, surekli degisken olarak dtistiniilmus w ile (2sinwT )/ f k . ' ~~ f ost~rir v~ ~k katsayilan bas it olarak bu zarfm esit ar~h;h ~::~~~~i;al nm zarfi- 
it enrrus T1 rein, Tak zarfi T'ninkinden bagimsrzdrr Sekil 4 2'de yin . . d~kncka, sa- 

. Y • e penyo 1 are 

(4.1) 
[denklem (3.44)) 2sin(kwoT,) 

Gk 
kwoT 

Sekil 3.7'de bu katsayilann cub k ·. fi~· b. bi ~ · · · · 
icin g6sterilmi$tir. u gra rgi sa It Ir Ti degen rein ve cesitli T degerleri 

leri gib\~i~ i:;1~li~;nin degerlendirmenin bir altematif yolu, zarf fonksiyonun omek- 

x(t) = {1, jt/ < T1 
0, T, < /t/ < TI 2 

ve Sekil 4.1, de gosterildigi gibi periyodik olarak tekrarlar. 

Ornek 3.5,-de belirlendigi gibi b k d 1 · · . . 
wo = 2:rr IT oldugu, §U sekildedu: I, u are a ga rein ak Founer dizisi katsayilan, 

A~ERiY(?DiK {DONEMSiZ) SiNYALLERiN GOSTERiMi· 
SUREKLI ZAMANLI FOURIER DON0~0M0 · 

4.1. ~ ~-o~~-m~iz .. bir Sinyalin Fourier Donu,umu Gosterimi Geli§imi 
Fo~ne~ donusumu __ gost~riminin dogasina bir takim anlayis kazanmak i in Ornek :~t~: ;~c:::~:; ;:~1:~!~ z6:ealnl1~k1 pl erbi~odik.kare dalga icin Fourier dizi~ g6sterimini 

'( . e, Ir penyotta, 

surekli zamanh sinyaller ve sistemler icin frek b .. 1 . .. . 
ran surekli zamanh Fourier d6ni.i$iimiiniin co ~ a1;1:s O l~~1 )f~!e~1 temellerini olu$tu- 
temel uzerine ekleyecegiz. Bohirn 5 'de b a ,~ _on.em I koze igim ortaya cikanrken bu 
lasnracagiz. · · u ge isum ayn zamanh sistemls- rein karsi- 
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Bohim 3 'de, periyodik sinyallerin, karmasik i.istellerin dogrusal kombinasyonu seklin- 
de gosterimini gelistirdik, Aynca, bu gosterimin L TI sistemlerin sinyaller i.izerindeki 
etkisini anlatmak icin nasil kullamldigmt gordiik, 

Bu ve sonraki bolumde, bu kavramlan periyodik olmayan sinyallere uygulamak 
uzere genisletecegiz. Gorecegimiz gibi, simrh enerjili tum sinyaller dahil olmak iizere 
oldukca genis bir sinyal simfi da aym zamanda karmasik i.istellerin bir lineer kombi- 
nasyonu ile ifade edilebilir. Periyodik sinyaller icin karmasik iistel yapi bloklan 
harmonik iliskili iken, a-periyodik ( donemsiz) sinyaller icin bunlar frekans olarak cok 
kucuk derecede yakmdrr ve lineer kombinasyon bakirmndan ifadeleri toplam yerine 
entegral formunu ahr. Bu gosterimde katsayilann sonuclanan spektrumu Fourier do- 
niisiimii olarak adlandmhr ve bu katsayilan sinyali karmasik iistellerin lineer kornbi- 
nasyonu olarak ifade etmek icin kullanan sentez entegrali, kendi basina ters Fourier 
donusumu olarak adlandmhr. 

A-periyodik sinyaller icin siirekli zamanhda bu gosterimin gelistirilmesi 
Fourier'in en onemli katkilanndan biridir ve bizim Fourier doniisumu gelisimi onun 
cahsmalannda kullandigina cok yakm bir yontemi izler. Ozellikle, Fourier, a- 
periyodik sinyallerin sonsuz periyotlu bir periyodik sinyal olarak gorulebilecegini du- 
siinmiistiir. Daha net olarak, periyodik bir sinyalin Fourier dizisi gosteriminde, periyot 
artarken temel frekans azahr ve harmonik olarak iliskili bilesenler frekans olarak bir- 
birlerine yaklasirlar. Periyot sonsuz olurken, frekans bilesenleri bir sum; olusturur ve 
Fourier dizisi toplami bir entegral olur. Bir sonraki bolumde, siirekli zamanh periyo- 
dik sinyaller icin Fourier dizisi gosterimini geli$tirec_e._~iz ve ilerleyen bolumlerde 

GiRi~ 

4 
SUREKLi ZAMANLI - FOURIER 

•• •• •• •• 
DONUSUMU 

4.0 

I 

' I 
},LI 



(4.7) 

(4.5) 

- 1 (12 - ' 1 
m - T lm x(t)e jkwct dt = T c x(t)e-jkwo1 dt. 

· Bu nedenle, Tak icin X(iw) zarfirn 

X(jw) =; c x(t)e-11ovo1dt 

olarak belirleyerek ak katsayilan icin sunu elde ederiz: 
1 

a» = T X(Jkwo). (4_6) 

(4.6) ve (4.3) denklernlerini birJe~tirerek x(t) 'yiX(;w) bakimmd .. 1 ·c. d ... , v an soy e 11a e edeb1hnz: 
- +oo 1 
x(t) = L -X(Jkwo)ejkwot' 

k=-oo T 
veya esit sekilde, wo=2TdT oldugundan, 

- 1 +oo 
x(t)=-I X(Jkwo)ejkwo1wo. 

21r k=-«J 

(4.3) 

+«> 

xc t) = I akejkwot , 
k=-a:, 

1 Ir/2 ak = - x(t)e-jkwot dt 
T ' T/2 • (4.4) 

/t/<T/2 icin x(t)-x(t) ldus · ·. - - o ugu 19m ve aynca bu arahgm dismda x(t) == 0 old ~ .. 
(4.4) denklemi soyle yazllabilir: ugu rein, 

·2T T - -T1 0 T1 T 2T t 

~ekil 4.3 (a) a-periodik siny~ x(t);,(b!bir periyo~a x(t)'y~ :ii~~lacak ~ekilde olu~turufmu~ i(t) periyodik sinyafi 
unun x(t) nm Fourier dizisi .. t · · ·· · · · 

(3:38) ':e (3.39) denklemlerini uygunluk ~~fne~;; ~~e~nt~k1 ~t~ilerini inceleyelim. 
mindek, entegralin yapilmasi ile yeniden yazarak -==2~r ldar~ igmda (3.39) denkle- 

wo 1" o ugu sunu elde edenz: 

.. . C\::'] C\::'] 
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,.. 

~ekil 4.2 Qe~itli T degerleri iyin 
$ekil 4.1 'deki periyodik kare 
dalga iyin Fourier dizisi katsayua- 
n ve zarflan (sabinenrnls T, ile): 
(a) T = 4T1; (b) T = 8T1; (c) 

(c) T= 1671. 
dalga icin Fourier dizisi katsayilan gosterilmistir; ancak bu kez, denklem (4.2)'de be-. 
lirtildigi gibi, Tak zarfmm ornekleri olarak gosterilmistir. Sekilden, T artarken 
esdeger olarak, temel frekans w0 = 2mT azahrken, zarfm gittikce daha yakm arahklar- 
la orneklendigi goriiltir. 

T istege bagh olarak biiyiirken, orijinal periyodik dalga dikdortgensel bir darbe- 
ye yakmsar (yani, zaman bolgesinde kalanm hepsi, kare dalganm bir periyoduna karsi-: 
hk gelen bir a-periyodik sinyaldir). Aynca, Tile carpilan Fourier dizisi katsayilan zar-. 
fm daha sik araliklarla yerlestirilmis ornekleri haline gelir, boylece bir bakima (kisa. 
aciklayacagumz gibi) Fourier dizisi katsayilan kiimesi T ~ o: iken, zarf fonksiyonunaj 
yakmsar. · 

Bu ornek Fourier'in bir a-periyodik sinyal icin bir gosterim gelistirmesinin ar- 
kasmdaki temel fikri aciklar. Ozellikle, a-periyodik bir sinyali, istege bagh olarak pe-, 
riyot biiyiirken, periyodik bir sinyalin limiti olarak dii~iiniiriiz ve bu sinyal icin Fourie( 
dizisi gosteriminin limitle yen davrarusim inceleriz. Ozel olarak, suurh siireli bir x(t) 
sinyalini dtisiinelim. Yani belirli bir T1 sayisi icin, Seki! 4.3(a)' da gosterildigi gibj 
ltl > T, ise, x(t) = O'dir. Bu a-periyodik sinyalden Seki! 4.3(b)'de gosterildigi gibi, bi~: 
periyot olan x(t) icin bir x(t) periyodik sinyalini olusturabiliriz, Tyi daha uzun sect; 
gimiz icin, daha uzun bir periyotta x(t), x(t) ile aymdir ve T ~ co iken, her smirh t 
degeri icin x(t), x(t)'ye esittir. 

(b) 
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1 Fourier donii~iimii tart1~mas1 ve ozellikleri ve uygulamalan hakkmda matematiksel olarak daha detayh bir tart1~ma 
ir;in, bkz.: R. Bracewell, The Fourier Transform and Its Applications, 2nd ed. (New York: McGraw-Hill Book 
Company, 1986); A. Papoulis, The Fourier Integral and its Applications (New York: McGraw-Hill Book Company, 
1987); E. C. Titchmarcsh, Introduction to the Theory of Fourier Integrals (Oxford: Clarendon Press, 1948); ve Boliim 
3'de 2. dipnotta referans olarak verilen Dym ve Mckean tarafmdan yaz1lm1~ kitap. 

x(t) = -1 [x(jw)e1WI dw. 
21C 

Bilmek istedigimiz, (4.8) denkleminin ne zaman ge9erli oldugudur [yani, x(t) ne za- 
man orijinal sinyal x(t)'nin ge9erli bir gosterimidir?]. Eger x(t) smirh enerjiye sahip 
olsayd1; yani eger kare entegrallenebilir olsayd1, oyle ki, 

(jx(t)j2dt<oo, (4.11) 

4.1.2 Fourier Donu,umu Yakmsamas1 
Fourier doni.i§i.imii 9iftini elde etmek i9irt kulland1g1m1z taiiI§ma x(t)'yi istege bagh 
ancak smirh si.ireli kabul ettigi halde, (4.8) ve (4.9) denklemleri, sonsuz siireli sinyalle- 
rin olduk9a geni§ bir sm1fI i9in ge9erli olmaya devam eder. Ashnda, Fourier doni.i§ii- 
miini.i elde edi§imiz, Fourier dizisi yakmsamas1 i9in gerekli durumlar kiimesinin aym 
zamanda burada da uygulanmas1 gerektigini onerir ve ger9ekten problem olarak goste- 
rilebilir.1 Ozellikle, (4.9) denklemine gore degerlendirilmi§ X(jw)'yi dii§iinelim ve 
x(t), (4.8) denkleminin sag tarafmdaki X(jw) kullamlarak elde edilensinyali goster- 
sin. Yani; 

( 4.10) denklemi .x(t) 'ye ait Fourier katsayilannm, x(t) 'nin bir periyodunun Fourier 
doniisumu ornekleri oldugunu belirtir. Pratikte sikhkla kullamlan bu durum, Problem 
4.37'de daha detayh incelenmistir. 

(4.10) a« = ~ X(jw)j w=kwo . 

Yukandaki gelisime dayah olarak veya esit sekilde ( 4.9) ve (339) denklemleri- 
nin karsilastmlmasmda, bir .x(t) periyodik sinyalinin ak Fourier katsayilannm, 
x(t) 'nin bir periyodu Fourier donusumuniin esit arahkh ornekleri bakimmdan ifade 
edilebilecegini not edelim. Ozellikle, x(t) 'nin T periyotlu ve ak Fourier dizisi katsayi- 
lanna sahip periyodik bir sinyal oldugunu varsayalnn. x(t) tam olarak bir periyotta 
x(t) 'ye esit; bazt s degerleri icin s ::; t ::; s + T icin diyelim ve aksi halde sifir olan bir 
smirh siireli sinyal olsun. bu durumda, (3.39) denklemi x(t) 'nin Fourier katsayilanrn 
bir periyotta entegralini alarak hesaplamarmza olanak verdigi icin, sunu yazabiliriz: 

i f +r 'k i I,+r 'k ale=_;_ x(t)e-JWOldf=- x(t)e-pVOldt. 
T 's T s 

s ::; t ::; s + T arahgmm dismda x(t) srfir oldugu icin, esit bir sekilde sunu yazabiliriz: 

1 r+r 'kw m = - x(t)e-1 
01 dt. 

T ' 
( 4.9) denklemi ile karsilastirarak, X(jw)'nin x(t)'nin Fourier donusiirmi oldugu §U so- 
nuca varmz: 
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(4.9) 

km0 

. . · ·· ·· um ifti olarak, X(jw) Fourier ~o~ii7.ii- 
(4.8) ve (4.9) denklemlen F~uner donu~u 4 8<; denklemi ters Fourier donu~um 

mu veya x(t)'nin Fourier entegrall olara~ v~ ~ .8j a-periyodik sinyaller icin, (3_.3~~ 
denklemi olarak adland1:1llr. Se~t~z denk e~:na benzer bir rol oynar, ciinkii her 1k1~1 
denkleminin periyodik smyalle~ rein ?ynat; kombinasyonu olarak ifade eder. Pen- . 
de bir sinyali karmasik iistellerm ~og~sa (3 ~9) denkleminde verildigi gibi. {ak} gen- 
yodik sinyaller icin, bu karma?1k ute :r ili;kili frekanslann aynk kiimesmde ~~o, 
liklerine sahiptir ve harmom_k dik si Her icin karma~1k iisteller bir frekans su~e- 
k = 0 ±1 ±2, ... , bulunur. a-penyo 1 smya . .'. Xi'iw)(d J2rc) "genligine" sahip- 

' ' · ) t denklemme gore v " · · b r cinde meydana gelir ve (4.8 s~n e~ . . ilan i in kullamlan terminoloJ1ye enze 
tir. Periyo(;lik bir sinyaliu ~our~er d1_z1~1 kat:y doni.i~iimii genel olarak_ x(~) spektrum~ 
~ekilde, bir x(t) a-p~~Y~_d1k ~1~y:1;~~~ teta~slardaki sinus sir~ya~le~i~m ~meer komb1 
olarak adlandmllr; <;unkii x(t) t f k if de etmek icin gerekh bilgiyi saglar .. 
nasyonu (ozellikle bir entegrah) o ara l a 

til 

~ekil 4.4 (4.7) denkleminin 
grafiksel yorumu. 

(k + 1 )mo 

X(jm)ejmt 

X(Jw)= c x(t)e-Jw'd,. 

ve 

. 1 k (4 7) limit denkleminde x(t)'nin bir 
- ( )' akmsar ve sonuc o ara . . . ~ f T-+ o: iken x(t), x t ye y . O'd ve (4.7) denklemmm sag tara l 

· A T-+ a: iken wo -+ ir l almarak 
gosterimi haline gelir. ynca, . kil 4 4'de gosterilen grafiksel yorumu e e . 

B d nklemm se l . /cw) 1kwot bo ' bir entegrale ge<;er. u e . . wO geni~liginde ve X (j o e - , 
~ ft ki toplamm her tenrm 0 ik goriilebilir. Sag tara a bit 1 rak kabul edilmi~tir). wo -+ l en, 

yundaki dikdortgenin alamd1r. (Bu:ada, .t sa t Bo a .. zden T-+ o: iken x(t) -+ x(t) ol- 
Jk-wo,, · enteoralme yakla~1r. u yu ~ .. 

toplam X(Jkwo)e nm ;) (4 5) denklemlerinin siras1yla soyle oldugunu go- 
dugu ger<;egini kullanarak, ( 4. ve . 
ruriiz: (4.8) 

x(t) = _1 c X(Jw)e1w, dw 
21C --00 
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x(t) == e-aJ•I, a > o 
olsun. Bu sinyal Sekil 4 6'd · ·i · . · 
. Y • a ,;:121 mistir, Sinyalin Fourier donii§i.imi.i: 

~k· . . . ~ ye •14.5 Ornek 4. l'de ele ahnan x(" - 'u( . . . .. ,, -e-a ~. a>O srnyahnm Fourier dono~omo 
Ornek 4.2 · · · 

<tX(jw) 

1tf2 -------------- 

(a) 
UJ a -a 

1/a 

Bu bile§enlerin her biri Sekil 4 S'd .. 1 . . 
Y • e ,;:121 nusnr, 

Eger a ger,;:ek yerine karma~1k ise, bu durumda 91 - .. 
entegrallenebilir oldugunu ve bu d d . I e{a} > 0 oldugu surece x(t)'nin tamamen 
not edelim. Yani, urum a 12 eyen hesaplamanm X(iw) icin ayni formu i.irettigini 

X(Jw) =-1- 91I{a} > O. 
a+jw' 

IX(jm}I 

/X(Jw)/- I 
.Ja2 + w2' 

X(Jw) =-· 1-.-' > 0 
. a+1w a . 

B~ Fou?er donii§i.imi.i karma§1k degerli oldu . . , . . 
X(jw)'y1 biiyi.ikli.ik ve evresi bak1mmdan ifadt~~~f~:onu w nm bir fonksiyonu olarak cizmek icin, 
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Yani, 

x(t) = e-<l'u(t) a> 0 
sinyalini dusilnelim. (4;9) denkleminden: 

X(jw) = r ea•e-jw'dt = __ l-.-e-<a+jw>• j~. 
a+JW 

Ornek 4.1 

4. 1.3 Surekli Zamanh Fourier Donu,umu Ornekleri 

Bu nedenle, siirekli olan veya sirnrh sayida siireksizlige sahip tiimiiyle 
entegrallenebilir sinyaller Fourier donusumiine sahiptir. 

Verdigimiz iki altematif durum kiimesi bir sinyalin Fourier doniisiimtine sahip 
oldugunu garanti etmek icin yeterli oldugu halde, bir sonraki boliimde simrh bir ara- 
hkta ne tamamen entegrallenebilir ne de kare entegrallenebilir olan periyodik sinyalle- 
rin, eger diirtii fonksiyonlarma doniisiimde izin verilmis ise Fourier donusumiine sahip 
olarak diisunulebilecegini gorecegiz. Bu ilerleyen bolumlerde uygun bulacagirmz, 
Fourier ddnusiimu ve Fourier dizisinin genel iskelete dahil edilebilecek olmasi avanta- 
jma sahiptir. bu noktayi Boliim 4.2'de daha detayh incelemeden once, Fourier domi- 
siimiiniin cesitli orneklerini ele alahm. 

2. x(t) her simrh arahkta suurh sayida maksimum ve minimumlara sahip olmasmi 
gerektirir. 

3. x(t) herhangi bir simrh arahkta snurh sayida siireksizlige sahip olmasnu gerekti- 
rir. Aynca bu siireksizliklerin her biri smirh olmahdrr. 

(4.13) [lx(t*t < co , 

oldugu garantilenrnis olur. 
(4.11) ve (4.12) denklemleri periyodik sinyaller icin (3.51) ve (3.54) denklemlerinin a- 
periyodik esleridir. Bu nedenle, periyodik sinyaller icin olan ile benzer bir sekilde, 
eger x(t) smirh enerjiye sahipse, bu durumda, x(t) ve onun Fourier gosterimi x(t) tek t 
degerlerinde belirgin olarak farkhlasabildigi halde, farklarmda enerji yoktur. 

Aym periyodik sinyallerle oldugu gibi, icin x(t) 'nin x(t)'ye esit oldugunu sii- 
reksizligin herhangi bir tarafmdaki degerlerin ortalamasma esit oldugu yerde, siirek- 
sizlikteki haric olmak uzere her t dogrulamak icin yeterli altematif bir durum kiimesi 
vardir. Bu kosullar yine Dirichlet kosullan olarak adlandmhr ve sunlan gerektirir: 
1. x(t) tam olarak integrallenebilir olmasmi; yani, 

(4.12) [jx(t)j2 dt = 0, 

bu durumda, X(iw)'nin smirh oldugu [yani, (4.9) denkleminin yakmsadigi] ve x(t) ile 
x(t) arasmdaki hatayi gosteren e(t) [yani, e(t) = x(t) -x(t)] ile: 
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[lx(t)-x(t)l2 dt = 0. 

Bu durumda, x(t) kare entegrallenebilir oldugu icin, 

x(t) =-l-£00 2 sin wT, jwt dw. 
2tr 00 w 

Bolumiin basmda tarustignmz gibi, ( 4.16) denklemi ile verilen sinyal, periyot istege 
bagh olarak buytrrken.periyodik kare dalganm limitle yen formu olarak dusiinulebilir. 
Bu nedenle, bu sinyal icin sentez denklemi yakmsamasmm, kare dalga icin Ornek 
3.5'de gozlenen ile benzer bir sekilde davranmasim bekleyebiliriz. Ozellikle, dikdort- 
gen bicimli darbe sinyalinin ters Fourier donilsilmiinti ele alahm: 

~ekil 4.8 (a) 6rnek 4.4'deki dikdortgen bi~imli darbe sinyali ve (b) onun Fourier donO~OmO. 

X(jm) 

(4.17) X( . ) _ rTl - jwtd _ 2 sin wTI JW - .1-TJe t- -- 
W 

x(t) 

[I] 

dikdortgensel darbe sinyalini ele alalnn, (4.9) denklemi uygulanarak, bu sinyalin Fourier donusil- 
munun Seki! 4.8(b)'de cizildigi gibi soyle oldugunu buluruz: 

(4.16) 

Ornek 4.4 
Seki! 4.8(a)'da gosterildigi gibi, 

1
1, 

x(t) == 
0, 
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(4.14) 

Yani, birim diirtii tiim frekanslarda esit katk1lardan olu~an Fourier donusumune sahiptir. 

Ornek 4.3 
Simdi 

m 

~ekil 4.7 Ornek 4.2'de ele allnan ve $ekil 4.6'ci": gosterilen s~yalin Fourier donO~OmO. 

~ekil 4.6 ornek 4.2'nin x(t) == e-a\t\ sinyali. 

XGm) 
2/a 

Bu durumdaX(iw) ger9ektir ve Sekil 4.7'de gosterilmi~tir. 
x(t) 

X(jw) == [ e·•l•le-jw,dt == L e•'e-jw'dt + r e-•'e-jwtdt 

1 1 ==--+-- 
a-jw a+ jw 

2a 
== az + wz. 

Sinyaller ve Sistemler 

x(t) = ~t) 
nkl · d rine koymak sunu iiretir: 

birim diirtiisiiniin Fourier donii~iimiinii belirleyelim. (4.9) de emm eye 

[ 

. I 1 (4.15) Xt jw)> o(t)e-JW dt:::: r . 
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~ekil 4.1 O Sine Fonksiyonu. 

Son olarak, farkh W degerleri icin Seki! 4.11 olarak yeniden cizdigimiz Seki! 4.9'u in- 
celeyerek Fourier donusumunun bir diger ozelligine anlayis kazanabiliriz. 
Bu sekilden, t=O'da x(t)'nin ana tepe noktasi daha yiiksek hale gelirken ve bu sinyalin 
ilk .Iobunun (yani, ltl < ;r I W icin · sinyalin parcasi) genisligi darahrken W arttigiru, 
X(jw)'nin daha genis oldugunu goruruz. Aslmda, w~ oo iken her w icin limitte 
X(jw) = l 'dir ve sonuc olarak Ornek 4.3'den (4.19) denklemindeki x(t)'nin W~ co 
iken bir diirtiiye yakmsadigim goriirtiz. Seki! 4 .11 'de gosterilen davrams, zaman ve 
frekans bolgeleri arasmda var olan ters iliskinin bir ornegidir ve Tl 'deki artism x(t)'i 
genislettigi ancak X(jw)'yi daralttigi benzer-bir etkiyi 

sinc(u) 

2sin wT1 2T . (wT1J = 1smc -- 
w Jr 

sin Wt= W sinc(Wt) 
m Jr Jr 

Sine fonksiyon Seki! 4.lO'da cizilmistir. (4.17) ve (4.19) denklemlerindeki sinyallerin 
her ikisi de sine fonksiyonlan bakimmdan ifade edilebilir: 

(4. 20) 

Sekil 4.8 ile 4.9'u karsilastirarak veya esit sekilde, ( 4.16) ve ( 4.17) denklemlerini 
( 4.18) ve ( 4.19) denklemleri ile karsilastirarak ilginc bir iliski goriiriiz. Her durumda, 
Fourier doniisumu cifti (sina9)/b9 formunda bir fonksiyon ve bir dikdortgen bicimli 
darbeden olusur. Ancak, bir darbe olan Ornek 4.5'de X(jw) d6nii~iimii iken, Ornek 
4.4'de x(t) sinyalidir. Burada acik olan ozel iliski Fourier d6nii~iimii icin, Bolum 
4.3.6'da daha detayh ele alacagirmz ikilik ozelliginin dogrudan bir sonucudur. 

( 4.17) ve ( 4.19) denklemlerinde verilen formda fonksiyonlar Fourier analizinde 
ve L TI sistemler cahsmasmda sikhkla ortaya cikar ve sine fonksiyonlan olarak adlan- 
dmhr. Sine fonksiyonlan icin yaygm olarak kullarulan bir tam bir form soyledir: 

. (B) sin ;r() smc =--. 
;r() 
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(4.19) 

2rr./W rr.lW 

(b) · d" .. .. .. (b) tekabOI eden 
~ekil 4.9 brnek 4.5'deki Fourier donO~OmO 9ifti: (a) Ornek 4.5 i9in Fourier onu~umu ve 
zaman fonksiyonu. 

x(t) 

I I I ______ _I__J-~WL:---~---:m 
-W 

(a) 

1 iv ·w, sin Wt x(t) == - e' dw ==-- 
21r w sit 

Ornek 4.5 . 1- · d" .. r · 
Fourier transformu a~ag1daki gibi olan x(t) smya mi usune im: 

{
l, lw\ < W (4.18) 

X(jw) == 0, 1"1 > W. . ' 

Bu donii~iim Sekil 4.9(a)'da gosteril~i~tir. (4.8) sentez denklemini kullanarak, Sekil 4.9(b) de 
gosterilen asagidaki ifadeyi belirleyeb1hnz: 

_1_ r1' 2 sin wT1 jwt dw. 
2;r lw w 

w ~ 00 iken bu sinyal siireksizlikler haric her yerde x(t)'ye yakmsar. Ay~-~~· ~ii~ek- 
sizliklerin yakmmda sinyal dalgalanma gosterir. Bu dalga~1klan~ tepe :en~;:ke: ;;: 
ciklann siireksizlige dogru sikrsnnlrms hale (kisa) gelmesme ragmen a 
maz ve dalgac1klardaki enerji sifira yakmsar. 

Aynca, x(t) Dirichlet kosullanm sagladigmdan~ .x~~) 'ni~ ~iireksizligin ik~ yan:n!aki 
x(t) degerinin ortalamasi olan 1/2'ye yakmsadigi sureks1zhk ~okta~an ha~9, t. · -Ti, 
x(t) = x(t) 'dir. Ek olarak, x(t) 'nin x(t)'ye yakms~m-~s1, ~ek1l 3.9 ~a p~~y~d1k kare 

· · ·· t rilen ibi Gibbs fenomenini gosterir. Ozellikle, Founer d1Z1s1 yakmsa- 
dalga icm gos e l kg d nklem (3 4 7) simrh uzunlukta bir frekans arahgmda asagida- 
masma benzer o ara , e · , 
ki entegrali dii~iinelim: 
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X( . , ~ 2sinkwoT1b'( kw) 
JW1= L,-- W- o, 

k--<t> k 

ve sinyalin Fourier dornisiimii: 

Ornek 4.6 
Yine Sekil 4.1 'de gosterilen kare dalgayi ele alahm. Bu sinyal icin Fourier dizisi katsayilan: 

ak = sin kwOTl 
nk ' 

(3.38) denkleminde belirtildigi gibi, (4.23) denkleminin tam olarak periyodik bir sin- 
yalin Fourier dizisi gosterimine tekabul ettigini goruruz. Boylece, { ak} Fourier dizisi 
katsayilan ile periyodik bir sinyalin Fourier domisumii, harmonik olarak iliskili fre- 
kanslarda ve k. harmonik frekans kws'daki durtiimin alam; k. ak Fourier dizisi katsayi- 
smm 2,r kati olanlarda olusan diirtulerin bir katan olarak yorumlanabilir. 

(4.23) 
+oo (. 

x(t) = L 21ratejkwo1 • 

k=-oc, 

ise, bu durumda ( 4.8) denkleminin uygulanmasi sunu verir: 

(4.22) 
+oo 

X(jw) = L 2,rmb'(w-kwo) 
k=-oc, 

Daha genel olarak, eger X(jw) frekans da esit arahkh durtulerin lineer kombinasyonu 
formunda ise, yani 

1 c ·1 x(t)=- 2m5(w-wo)e1w dw 
2,r <1J 

= ejwot 

Bunun Fourier doniisumu oldugu x(t) sinyalini belirlemek icin, ters donusum denkle- 
mini, (4.8) denklemi, sunu elde etmek iizere uygulayabiliriz: 

(4.21) X(jw) = 2,r~w - wo), 

alabiliriz. Aslmda, gorecegimiz gibi, periyodik bir sinyal icin Fourier doniistimu gos- 
terimini dogrudan Fourier dizisi gosteriminden olusturabiliriz. Sonucta ortaya cikan 
donusum, durtii alanlan Fourier dizisi katsayilanna oranh, frekans bolgesinde bir dur- 
ti.i katanndan olusur. Bu cok faydah bir gosterim ortaya cikanr. 

Gene! bir sonuc onermek icin, w=w0'da 2,r alanh tek bir durtu olan X(jw) 
Fourier doniistimlu bir x(t) sinyalini ele alahm; yani, 
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4.2 PERiYODiK SiNYALLER i<;iN FOURIER DON0~0M0 
· ' . .. .. .. .. .. · · · lattik ve cesitli ornekler verdik. 

0.. ki bolii de Fourier donu~umu gostenmm1 an .,, " . nee 1 o um , .. . d ~ lasrms iken aym 
Ge ti~ imiz boliimde dikkatimiz a-periyodik sinyaller uzer~~ e ~a.gun. ". . . . : .. _ 
za~a!da periyodik sinyaller icin Fourier donii~iim~ gos~enr_nlenm ?eh~tirtil~r~zd!~e 
lece birle~tirilmi~ bir baglamda periyodik ve a-penyod1k smyallenn her 1 1S1m 

~ekil 4.11 Farkll w degerleri icin $e~l 4.9'daki Fourier donO~OmO citti. 

.. bili · Bolti 4 3 S'd- e Fourier donusumu ol9ekleme ozelligi bagla- Sekil 4.8'de gore 1 mz. o um · · ... 
mmda bu davramsm bir aciklatnasmi bulabiliriz. 

(b) 
(a) 

X1 (jm} 
X20m) 

'I 
1 l 

I I I 
W2 

1jJ 

W1 ·W2 
·W1 
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X(jw) = 2tr f: o(w- 2trk). 
T k=-«> T 

Boylece, Sekil 4.14(b)'de cizildigi gibi, t periyodu ile zaman bolgesinde bir periyodik diirtii 
katannm Fourier donii§iimii, 2rt IT periyodu ile frekans bdlgesinde periyodik bir diirtii katandir. 
Burada yine, zaman ve frekans bolgeleri arasmda ters iliskinin gosterimini goruruz. Zaman bolge- 
sindeki (om. periyot) diirtiiler arasmdaki bosluk uzadikca, frekans bolgesindeki (yani, temel fre- 
kans) diirtiilerin arasmdaki bosluk azahr. 

Yani, periyodik diirtii katannm her Fourier katsayisi aym degere, 1/T sahiptir. (4.22) denkleminde 
bu degeri ak icin yerine koyarsak, sunu verir: 

1 [T/2 . 1 ak =- o(t)e-Jkwotdt =-. 
T T/2 T 

Bolum 7'de omekleme sistemlerinin analizinde oldukca onemli bulacagnmz bir sinyal, T periyodu 
ile periyodik olan $ekil4.14(a):da gosterildigi gibi soyle bir diirtii katandir: 

x(t) = I; o(t - kT) . 
k=-«> 

Bu sinyal icin Fourier dizisi katsayilan Ornek 3.8'de hesaplanrmsnr ve sunun la verilmistir: 

Ornek 4.8 

(b) 

~ekil 4.13 (a) x(~ = sin Wot, (b) x(~ = coswot Fourier donO~Omleri. 

0 

7t 

t j 
XOm) 

I 

-iilj (a) 

tD 0 

n/j 

XOm) 
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x(t) = coswet 

icin Fourier dizisi katsayilan soyledir: 

ai =a-1 =2, 
ak - 0 k ;t 1 veya - 1 . .. 

- ' . · ·· ·· ·· BT" 8'de smus 
Bu sinyalin Fourier d?nii§iilm~ ~ekilt ~!~~r:: :i~::1:!:!ii~~at;k~l~~U§Uffi, o um , 
hicimli modiilasyon sistem enm ana iz 

F 
. d" ··~u··mu·· Sekil 4 13(a)'da gosterildigi gibidir. Benzer sekilde, 

Boylece, ouner onus " · 

-1. k :t 1 veya ak=O, 

1 
a1=- z;' 

olsun. Bu sinyal icin Fourier dizisi katsayilan §6yledir: 

x(t) = sinwst 
Ornek 4.7 

~ekil 4.12 Simetrik bir periyodik kare dalgamn Fourier donO~OmO. 

I 
I 

I ., \ ,' -mo 
-, ,,' 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
\ 
\ 
I 
I 
I 
I 
I 

v 

p 
/' 

I \ 
I \ 

I \ 
I \ 

2 ,' \2 

. . . T - 4T . . Sekil 4 12'de cizilmistir. $ekil 3.7(a) ile kar§1la§tmld1gmda, farkhhklar 
g1b1dir ve - 1 19~n.. · buk fik yerine diirtiilerin kullamm1dir. 
sadece orantihhk faktoru 2,rve cu gra . 

X(im) 
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Bu 6zelligi saptamak icin, (4.24) denklemini dii§iinelim: 
( 4.25) 

(4.27) 
[ x(t-to)~e·JwtoX(jw) . 

ise, bu durumda: 

x(t)~X(Jw) 
Eger 

4.3.2 Zaman Kayd1rma 

ax(t) +by(t)<~aX(Jw) +bY(Jw) 

(4.26) denkleminin ispat1, (4.25) analiz de . . . ~ (4.26) 
I~nmas1 ile ortaya cikar. Dogrusalhk 6zell~/::tm d~g~dan ~x(t). + by(t)'ye uygu- 
Imeer kombmasyonuna geni§letilebilir. g ayca istege bagh bir sayrda sinyalin 

y(t)~Y(jw) 
ise, bu durumda: 

x(t)~X(jw) 
ve 

e-:0'u(t)~p-1{~J. 
a+;w 

4.3.1 Lineerlik (dogrusalhk) 

Eger, 

(4.24) 

e·01u(t) = p-1{~}, 

a+ JW 
ve 

x(t)~X(jw). 

Boylece, Ornek 4.1 'e bagh olarak: 

l ---:--- = F{e-01u(t)} a+;w ' 

Zaman zaman xr ;w), d F{ , .. v en x(t)} notasyonu ile v ( )'d 
s~z. e~~eyi uygun bulacag1z. Aynca x(t) ve Xf;w)'de x t en F{X~'w)} notasyonu ile 
gibi soz edecegiz: v en §U notasyon Ile bir Fourier 9ifti 
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--· 

X(jw) = [ x(t)e-Jwtdt. (denklem (4.9)] 

ve 

x(t) =-1-[ X(jw)e1w'dw 
2;,r 

[denklem (4.8)] 

Bu ve bundan sonraki iki boliimde, Fourier donii~iimiiniin birkac ozelligini ele alaca- 
grz. Bu ozelliklerin detayh bir listesi Bohim 4.6'da Tablo 4.1 'de verilmistir. Periyodik 
sinyallerin Fourier dizisi gosterimi icin olan durum gibi, bu ozellikler bir sinyalin do- 
niisiimii ve frekans ile zaman bolgesi arasmdaki iliski tammlanna bir anlayis kazandi- 
nr. Ek olarak, ozelliklerin cogu ters donusumlerin veya Fourier ddntisumlerinin deger- 
lendirilmesindeki karmasikhgi azaltmak icin cogunlukla faydahdir. Aynca, onceki bo- 
liimde anlatildigi gibi, bir periyodik sinyalin Fourier donusumu gosterimleri ile 
Fourier dizisi arasmda yakm bir iliski vardir ve bu iliskiyi kullanarak, Fourier donu- 
sumii ozelliginin bircogunu, bagimsiz olarak Boliim 3De tarnstigmuz uygun Fourier 
dizisi ozelliklerine donusturebiliriz. (bkz. Ozellikle, Bolum 3.5 ve Tablo 3.L) 

Bu bolumdeki tartisma boyunca, sik sik zaman fonksiyonlan ve onlann Fourier 
donilsumlerinden soz edecegiz ve bir sinyalin eslemesini ve donusumunu gostermek 
icin bir steno notasyon kullanmayi uygun bulacagiz. Boliirn 4.1 'De gelistirildigi gibi, 
bir x(t) sinyali ve onun Fourier doniisurml X(jw) Fourier donusumu sentezi ve analiz 
denklemleri ile iliskilendirilmistir, 

4.3 SUREKLi ZAMANLI FOURIER DONU$UMUNUN OZELLiKLERi 
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x(t) 

. . . 1 1 11 1 1 
-2T -T 0 T -T 

(a) 

X(jm) 

... t 1 
2; j 

t 1 
41t 21t 0 21t 41t --,=- --,=- T T 

(b) 
~ekil 4.14 (a) periyodik dOrtO katan; (b) onun Fourier donO~OmO. 



(4.29) 

(4.29) denkleminin sag tarafmm x· (t) i in Fou . .. .. .. .. 
kabul edilerek, ( 4.28) denkl . d . 9 - ner donu§umu analiz denklemi oldugu 

emin e verilen bagmt1y1 elde ederiz. 

. X'(jw)=[r x(t)e-1~d1J 
= r x*(t)efwtdt. 

w'yi -w ile yer degi§tirdigimizde sunu goriiriiz: 

r x*(t)~x·(-Jw) J 
_ . (4.28) 

oldugunu belirtir. Bu ozellik (4 25) . . 
cudur: · · denklemmm karma§1k esleme ozeI1·-· · bi '( 1gmm Ir sonu- 

· ise, bu durumda 

4.3.3 E§leme ve Eilenik Simetri 

E~leme ozelligi eger, 

(c) 

~ekil _4.15 Bir sinyali daha basit iki sinyalin d • . 
smyah, (b) ve (c), x(~'yi ifade etmek il'in kullan,laognr,.uks,. ab(,komb,~asyonuna ayn~t,rmak. (a) Ornek 4 9 il'in x(A 

Y I e~en smyaldir. · y ,, 

3 
2 

-1. 
2 

I 

-t t 
(b) 

X1(t) 

OJ 

t(t) 
------L1~5tL_-'~ 

1 2 '3~~4---- 
(a) 
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X(jw) = «":" { sin(w/2) + ~sin(3w/2)}. 

Son olarak, Fourier doni.i~i.imi.i dogrusalhk ve zaman kaydirma ozelliklerinin kullamlmasi sunu 
verir: 

X ( 
. ) 2sin(3w/2) 

ve 2 JW = . 
w 

X ( . ) 2sin(w/2) 
I ]W = 

w 

Bu durumda Ornek 4.4'den elde edilen sonuc kullamlarak, sunu elde ederiz: 

1 x(t) = -x,(t - 2.5) + x2(t- 2.5). 
2 

Fourier doni.i~i.imi.i dogrusalhk ve zaman kaydirma ozelliklerinin faydasmi aciklamak icin Sekil 
4.15(a)' da gosterilen x(t) sinyalinin Fourier doni.i~i.imi.i degerlendirmesini ele alahm. 

ilk once, x1(t) ve x2(t) sinyallerinin Sekil 4.15(b) ve (c)'de gosterilen dikdortgen bicimli dar- 
be sinyalleri oldugu su lineer kombinasyon ile ifade edilebilir: 

Ornek 4.9 

F{x(t-to)} = e-jw/OX(jw) =IX(jw)jei[<X(Jw)-wto]. 

Boylece, sinyal iizerindeki bir zaman kaydirmanm etkisi doniisumtine bir evre kay- 
dirma dahil etmektir; yani, w'nin lineer fonksiyonu olan -wt0• 

budurumda, 

Zaman kaydirma ozelliginin bir sonucu, zamanda kaydmlan bir sinyalin degistirilmis 
. Fourier doniistimu biiyukluguntin olmamasidrr. Yani, eger X(jw)'yi kutupsal formda 
soyle ifade edersek, 

F{x(t)} = X(jw) = jX(Jw)jei<XUw), 

F{x(t-to)} = e-JwtoX(jw). 

=-1 [(e-Jw10X(jw))eJw1dw. 
2tr . 

Bunu x(t - to) icin sentez denklemi gibi oldugunu kabul ederek, su sonuca vannz: 

1 [ . x(t) = - X(jw)e1w1 dw. 
2tr 

Bu denklemde t, t - t0 ile yer degistirilerek su elde edilir: 

x(t -to)= -1-[xuw)e1w(t-to)dw 
2tr 
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e-01u(t)~_!_ 
a+ jw 

t<O iken x(t) ayna akis de. 1 . . 
lim. Yani, ger enm abrken, t >O icin x(t)'nin e-a'u(t)'ye esit old • . 

. Y uguna d1kkate ede- 

a>O oldugu yerde x(t) == e-a/1/ sinyali i in 6 , . . 
tekrar ele alabm. Bu kez · • . 9 . rnek 4.2 nm Founer donii§iimii de - erl . . . . 
sim~tri ozelliklerini kullan~c~i~tlend1rme I§lemine yardimz, olmak icin Fouri! d:::1~lm.~s~~1 

Ornek 4.1 'den suna sahibiz: . § munun 

Ornek 4.10 

X(-Jw) = r x(r)e-Jw1d, 
yazanz. x(-r)- x(r) old - d 

- ugun an, suna sahip oluruz: 

X(-Jw) == r x(r)e-Jw1d, 

=X(Jw). 
Boylece X(j ) ·n bi 

* . , w 91 t If fonksiyondur. Bu, ( 4 30) de . . . . 
X (Jw) == X(Jw) [yani X(,.w)' . k . nklem1 Ile birlikte, ayni zamanda 

· ' v nm gerc;e olmasim] k · · .. ve cift sinyali icin bu ozeUi-. .. . . gere tirir. Ornek 4.2 e-a/1/ gercek 
cak kild gr gostenr. Benzer bir sekild - y se I e zamanm sercek ve tek fonk . . I e, eger x(t), x(t) == -x(-t) ola- 
nal ve tek oldugu g6sterilebi11'r s1yonu ise, bu durumda X(jw)'nin tamam s · en sa- 

. . on olarak, Boliim l 'de ele almd1-1 ibi . 
ylft bir fonksiyon Xe(t) =: cv{x(t)} Ve tel br: lc' ge~c;ek bir fonksiyon x(t) her zaman 
bak1mmdan ifade edilebilir; yani, onks1yon xo(t) = Od{x(t)} 'un toplam, 

. x(t) == Xe(t) + x0(t). 
Founer donii§iimiiniin dogrusaU1gmdan, 

.. F{x(t)} = F{7~(t)}+ F{xo(t)}' 
olur ve onceki tarti§madan F{ ( )} -. . . . - 
nal bir fonksiyondur Boyl' Xe t gercek bir fonksiyondur ve F{x (t)} t 

. ece, gercek x(t) ile su sonuca vannz: o amamen sa- 

x(t)~ X(jw), 

cv{x(t)} ~ ~e{X(Jw)}, 

. Od{x(t)}~ J3m{X(Jw)}. 
Bu s1metri .. 11 'kl · . oze I ennden biri a§ag-1dak. .. k .. . 1 orne te gostenlmi§tir. 

vazanz veya t: == -t , i yerine koyarak 
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I 

X(- jw) = ( x(t)ejwt dt 

olur. Yani, Fourier donusumunun gercek kisrm frekansm cift fonksiyonudur ve sanal 
kisrm frekansm tek fonksiyonudur. Benzer sekilde, eger X(jw)'yi kutupsal formda 

X(jw) = jX(Jw)jej<X(jw) 

olarak ifade edilirse, bu durumda (4.30) denkleminden jX(Jw)j 'nin w'nin bir cift 
fonksiyonu oldugu ve <LX"(jw) 'nin w'nin bir tek fonksiyonu oldugu sonucu cikar. Bu 
nedenle.gercek degerli bir sinyalin Fourier doniisumtinu gosterirken veya hesaplarken, 
donusumun gercek ve sanal kisimlan veya biiyukluk ve evresinin belirlenmesi sadece 
pozitif frekanslar icin gereklidir, ciinkii negatif frekanslar icin w > 0 degerleri icin 
dogrudan elde edilen bagmtilar kullamlarak elde edilebilir. 

(4.30) denkleminin daha ileri bir sonucu olarak, eger x(t) hem gercek hem de 
cift ise, bu durumda aym zamandaX(jw) de gercek ve cifttir, Bunu gormek icin, 

3m{X(jw)} =-3m{X(-jw)} 
ve 

olarak ifade edersek, bu durumda x(t) gercek ise, 

iRe{X(jw)} = iRe{X(- jw)} 

( 4.30) denkleminin bir sonucu olarak, eger X(jw)'yi dikdortgensel formda 

X(jw) = iRe{X(jw)} + j3m{X(jw)} 

X( ··· · ) 1 · x·c · ) 'di -JW = --.-· = JW Ir. 
a-JW 

ve 

X*(-jw)= L x(t)ejw1dtX(jw) 

ve (4.30) denklemi w'nin -wile yer d~gi~tirlmesinin sonucudur. 

Ornek 4.1 'den, x(t) = e-a'u(t) ile 

X(jw)=-1-. 
a+ JW 

Esleme ozelligi eger x(t) gercek ise, bu durumda X(jw)'nin eslenik simetriye sa- 
hip oldugunu gostermemize olanak saglar; yani, 

I X(-- jw) = x· (jw) [x(t) gerc;ek]. I (4.30) 

Ozellikle, eger oyle ki x*(t) = x(t) olacak sekilde x(t) gercek ise, (4.29) denkleminden 
sunu elde ederiz: 
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+ +h. 
(b) -1 -1 

$ekil 4.16 (a) Fourier donu .. .. .. • 
gosterimi. §umunun hesaptand1g1 x(~ sinyali; (b) x(~'nin tiirevinin iki bifec:en· t I 

y in op am, ofarak 

ffi. g(t) =~ dt 

(a) 

x(t) 

-1 
1+ A 

~ 

sinyalini ele ahnz, 

Ornek 4.12 
$eki1 4.l6(a)'da _gosterilen x(t) sinyali .i in Xi. . .. .. .. .. 
varsayabn;i. Founer entagralini dogrudan :(t) 'yUw) Foluner don~~umunii hesaplamak istedig" imizi 

e uygu arnak yenne, 

d 
g(t) ==-x(t) 

dt 

X(Jw) ==~+,ro(w). 
}W (4.33) 

. (4.~!) ?enkleminin tiirevleme ozelli"ini ct·· .. .. .. .. .. .. 
yab1leceg1m1ze dikkat edelim y . g_ . - . urtu donu§umunu yeniden elde etmek . . 

· am, son e§1thgm wo(w) == 0 d . 19m uygula- 
urumunun bir sonucu olan, 

o(t) - du(!) F [ I ] ---;;;-~Jw jw +1lo(w) =1 olur. 

X(. G(jw) 
JW) =;: + 1lG(O)o( w) . 

G(jw) = 1 oldug· ct un an, §U sonuca ulasmz: 

Tablo 4.1 'de listelenen 

xc,> == Lg(,)d. 

oldugunu not ederek ve her iki . 
entegralleme ozelligini kulland - I tarafi? Fou'.1er donii§iimiinii alarak 

igimiz su ifadey1 elde ederiz: ' 

bilgisi ile belirleyelim. 

Birim basamak x(t) = ( )' . . 
u t nm X(jw) Fourier donii§iimiinii (4 32) d nkl . 

. e emmden faydalanarak ve 
g(t) = o(t)~G(jw) == I 

Ornek 4.11 
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(4.32) denkleminin sag tarafmdaki durtii terimi, entegrallemeden cikacak ortalama ve- 
ya de degerini gosterir. 

( 4.31) ve ( 4.32) denklemlerinin kullammlan asagidaki iki omekte gosterilmistir, 

(4.32) L x(r)dr~~X(jw)+1lX(0)8(w). 
JW 

Bu ozel olarak onemli bir ozelliktir, ciinku zaman bolgesindeki tiirevleme islemini fre- 
kans bolgesindeki jw ile carpma islemi ile degistirir, Bolum 4. 7' deki diferansiyel 
denklemlerle tammh L TI sistemlerin analizi icin Fourier donusumlerinin kullamnu 
hakkmdaki tartismamizda yerine koymayi cok faydah bulacagiz, 

Zaman bolgesinde tiirevleme frekans bolgesinde jw ile carpima tekabiil ettigi 
icin, biri frekans bolgesinde entegralleme jw ile bolumii icermelidir, sonucuna varabi- 
lir. Aslmda mesele budur, ancak resmin sadece bir yuzudur. Tam bagmti soyledir: 

(4.31) dx(t) F • . v( . ) --~}WA JW. 
dt 

Bu nedenle, 

dx(t) 1 c .. v(. ) Jwtd --=- ]WA ]We W. 
dt 21l 

x(t), X(jw) Fourier donii~iimii ile bir sinyal olsun. Daha sonra, (4.24) Fourier donusu- 
rmi sentez denkleminin her iki tarafmm turevini alarak, sunu elde ederiz: 

4.3.4 Turevleme ve Entegralleme 

Bu, Ornek 4.2'de bulunan cevap ile aym olan sunun sonucudur: 

cv{e-•'u(t)}~me{-. -1-. } . 
a+ JW 

olur. e-•1u(t) gercek degerli oldugu icin, Fourier dontisurml simetri ozellikleri su sonuca ulasma- 
rmzi saglar: 

x(t) = e-•Jil = e-•1u(t) + e"'u(-t) 

= 2[ e-•'u(t) ~ e"'u(-t) J 
= 2&v{e-•'u(t)}. 

{ 
1 } 2a X(jw) = 29le --.- =-2--2 • 

a+ ;w a +w 
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(4.37) 

Fourier donusumu ciftini elde ettik; sonrakinde ise, 

sin Wt F • {l, lwl < W x2(t)=-.-~X2(Jw)= 
m 0, lwi>W 

(4.36) {
1, jtl < T1 F 2 sin wT, 

x,(t) = I I ~X,(jw) = 
0, t > T1 w 

(4.24) ve (4.25) denklemlerinde verilen ters donusum ve donusum ozelliklerini karsi- 
lasnrarak, bu esitliklerin benzer oldugunu, ancak form olarak aym olmadrgiru goniriiz. 

' Bu simetri Fourier donusumuniin ikilik olarak bilinen ozelligine sebep olur. Ornek 
4.5'de, ornek 4.4 ve 4.5'deki Fourier donusum ciftleri arasmdaki iliskiyi not ettigi- 
mizde ikilikten bahsetmistik. Onceki ornekte, 

4.3.6 ikilik 

donusumiinu diisunursek, W'yi artmrken, X(jw)'nin ters donii~iimii daha dar 've uzun 
hale gelir ve W ~ o: iken bir sinyale yaklasir, Son olarak, Ornek 4.8'de oldugu gibi, 
bir periyodik durtii katannm Fourier donusumunde durtiiler arasmda frekans bolge- 
sindeki arahgm, tersine zaman bolgesindeki arahk ile orantih oldugunu gorduk. 

Zaman ve frekans bolgeleri arasmdaki ters iliski, filtreleme ve filtre tasanmi 
dahil olmak uzere bircok sinyal ve sistemler baglaminda cok onemlidir ve sonuclan 
ile kitabm kalan kismmda cesitli durumlarda karsi karsiya gelecegiz. Ek olarak, oku- 
yucu fen bilimleri ve muhendislikte diger bircok konuyu cahsirken bu ozelligin uygu- 
lamalan ile karsilasabilirler. Bir ornek fizik deki kararsizhk prensibidir; bir baskasi 
Problem 4.49'da gosterilmistir, 

. -{I, lwl < W X(Jw)- 
1,.J 0, YVI > W 

Y ani, bir sinyali zamanda tersine cevirmek aym zamanda Fourier donusumum; de cevirir, 
(4.34) denkleminin genel bir gosterimi, bir ses bandi bir hizda kaydedilip farkh 

bir hizda geri calmdigmda ortaya cikan frekans icerigi tizerindeki etkisidir. Eger, za- 
manda sikistirmaya karsihk gelecek sekilde (yani, a > 1 ), tekrar calma hizi kayit hizm- 
dan daha hizli ise, bu durumda spektrum frekans olarak genisletilmis olur (yani, du- 
yulabilir etki tekrar calma frekanslarmm daha yiiksek olmasidir). Karsit sekilde, eger 
tekrar calma hizi kayit hizmdan daha yavas ise (0 < a <;) ), tekrar calman sinyal fre- 
kans da kucultulecektir. Ornegin, eger calan kiicuk bir zil sesi kayit'i azalnlrms bir 
hizda cahmrsa, sonuc daha biiyiik ve derin sesli bir zil calmasi gibi olur. 

Olcekleme ozelligi, daha onceden cesitli durumda karsilastrgnmz frekans ve 
zaman arasmdaki ters iliskinin bir diger omegidir. Ornegin, bir sinus sinyalinin peri- 
yodunu artmrken, frekansmi azaltngumzi gorduk, Aynca, Omek 4.S'de gordugiimuz 
gibi (bkz. Sekil 4 .11 ), eger 
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(4.35) 

(4.34) 

\

-;; [ x(r)e-J(wla)r dt , a> 0 

F{x(at)} = _.!.. .c x(r)e-j(wla)r dt ; a< 0 
a 

. . f: ktorii ile zamanda dogrusal bir olcekle- 
B6ylece, genlik faktorii .. 1.~\~\ b~r ya~a, btf ~l a klemeye kar~thk gelir ve tam tersi olur. 
me frekansta 1 I a faktoru ile bir dogrusa. o. ce .... riiz: 
Aynca, a= -1 olsun dersek, (4.34) denklemmden sunu goru . 

I x(-t)~X(-jw).1 

ise bu durumda, a'nm sifirdan farkh gen;ek bir sayi oldugu 

F 1 (jW) 
x(at)~\aix.-; 

. de .. "mu tammmm bir sonucudur; ozellikle, 
olur. Bu ozelliklen dogrudan Founer onusu 

F{x(at)} = [ x(at)e-Jwrdt. 

v. • •• kullanarak (4.34) denklemine karsihk gelen ~u ifade- 
t = at yer deg1~ttrmes1m , 

yi elde ederiz: 

x(t)~X(jw) 
Eger 

Zaman ve Frekans Olejeklemesi 4.3.5 

2sinw 2cosw 
X(jw) = jw2 -jw · 

ile tutarh bir ~ekilde tamamen tek ve sanal- 
X(jw) icin ifade, x(t)'nin gercek ve tek olmasi durumu 
dir. 

G(O) = o ile ~u hale gelir: 

.. 11· - . . k llanarak ~unu elde ederiz: 
G(O) = 0 oldugunu not edelim. entegralleme oze igmt u ' 

X(jw) = G(!w) + 1rG(0)8(w). 
]W 

. . .. lb" . li darbe ve iki diirtiiniin toplam1dir. 
Sekil 4.16(b)'de gost~~l~igi gi~i gd(t)., ~1~. dite~~~;~~;~_/J:: :lde edilebilir: 
Bu bile~enlerin her birinin Fourier onu~um 

(
2sin w) jw e-jw 

G(jw)= -- -e - · 
w 
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1 [ --x(t) + Jix(O)b'(t)~ x(17)d17. 
jt 

(4.42) 

ve 

( 4.41) ejwot x(t) ~ X(j( w- WO)) 

Benzer sekilde, ( 4.27) ve ( 4.32) denklemlerinin ikili ozelliklerini elde edebiliriz: 

dX(. ) 
- jtx(t) ~ JW . ( 4.40) 

dw 

Yani, 

(4.39) dX(jw) = [-Jtx(t)e-jwtdt. 
dw 

ikilik ozelligi aym zamanda Fourier donusumlerinin diger ozelliklerini belirle- 
mek veya onermek icin kullamlabilir. Ozellikle, Fourier donusumune gore uygulama- 
lan olan bir zaman fonksiyonunun ozellikleri varsa, bu durumda bir frekans fonksiyo- 
nu ile iliskili aym ozelliklerin zaman bolgesinde ikili uygulamalan olacaktir. Omegin, 
Bolum 4.3.4'de zaman bolgesindeki tiirevlemenin, frekans bolgesinde jw ile carpima 
karsihk geldigini gordiik. Yukandaki tartismadan, zaman bolgesinde jt ile carpimm 
kabaca, frekans bolgesindeki turevlemeye karsihk gelecegini farz edebiliriz. Bu ikilik 
ozelliginin tam bir formunu belirlemek icin, Bolum 4.3.4'de kullamlan yonteme tam 
olarak benzer bir sekilde ilerleyebiliriz. Boylece, eger w'ye gore ( 4.25) denkleminin 
tiirevini ahrsak, sunu elde ederiz: 

F{~} =21re-H. 
l+t 

(4.38) denkleminin sag tarafi 2/(1 + r) icin Fourier donii§iimii analizidir ve boylece §U sonuca 
ulasmz: 

(4.38) 2,re-H = [(-2-}·jwtdt. 
1 + t2 

Simdi, t ve w degiskenlerinin isimlerini degistirerek, sunu buluruz: 

Bu denklemi 21rile carparak ve t'yi -tile yer degistirerek, sunu elde ederiz: 

21re·lrl = [(~}-jw'dw. 
l+ w 

-M -. 1 [( 2 }jw,d e -- -- w. 
2,r 1 + w2 
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olur. Bu Fourier donii§iim cifti icin sentez denklemi: 

.. k42'd olan x(t) sinyalini ele ald1g1m1Z1 varsayahm. Bu durumda, Orne . en 

2 
( ) = -111 ~ X(1'w) = -- x t, e 1 + w2 

2 
g(t) = 1 + /2 

. .. .. .. .. .. . . ikilizi kullanmay1 dii§iinelim. Ornek 4.2'de, 
sinyalinin G(jw) Fourier donu§u~und~ ~~~~a.~ ~~:(~) isi!yaline benzer bir forma sahip oldugu bir 
w'nin bir fonksiyonu olarak Fourier o~u§umun . .. .. .. .. 
Fourier donii§iim ciftini ele aldik. Ozelhkle, Founer donu§umu 

2 
X(Jw)= l+w2 

Ornek 4.13 

X2(t) X20m) 

I , Wht 
~ I \ I 

-W w m 
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~ekil 4.17 (4.36) ve (4.37) denklemlerinin Fourier donO~Omleri arasindaki ili~ki. 

· · ·1· k' c kil 4 17'de gosteril- . . F · do .. um cifti ve aralanndak1 1 1~ 1 ..,,e 1 · ciftini ele aldik. Ik1 ouner onusu y 

mistir. . . 1 k F · donii~iimiine uzamr. 
B iki ornek ile gosterilen simetn genel o ara ouner .. .. .. ifti u 1 1 . . · d d layi her donusum 91 1 6 llikl (4 24) ve (4 25) denklemleri arasmdak1 simetrt en o , .. bi .. 

i9::, ~re~~ns. ve zama~ degi~kenleri yer degi~mi~ bir ikili cift vardir. Bu en 1y1 Ir or- 

nek ile aciklarur. 



¥. Simdiye kadar tart1~t1klanm1za ek ola k di ¥ • • 

gr vardir, Bir sonraki iki bolumde LTI . t nl iger bircok Founer d6nii~iimii ozelli- 
' sis em er ve uygulamalannda ozellikle merkezi 

(4.46) 
.D = [JwX(jw)dw, 

ve bu, Seki! 4.I8(a) i9in sifir ve Seki! 4 18(b). . -1 
· 19m (ZJ;) olarak degerlendirir. 

(4.45) 
D = g(O) = _!_ L G(jw)dw w- . h 

o ugunu not ederek, su sonuca ulasmz: 

d 
g(t) = dt x(t)~ JwX(jw) = G(jw). 

(4.44) 
Frekans bolgesinde D'yi hesa I k . . . .. 

ozelligin] kullamnz: p ama 19m, Ilk once a~ag1dakini gozlemlemek icin tiirevleme 

~ekil 4.18 Omak 4.14'de ele alman Fourier don0$0mleri. 

Frekans bolgesinde E'yi degerlendinnek icin Parseval - ... 
4.18(a) icin 1 ve Seki! 4 18(b)... I I - .. bagmhs1m kullanab1hnz. Yani bu, Seki! 

s . i~m .· o arak degerlendzren ~u ifadedir: - 

(b) 

___ __, -jyi 

tl1 0 

H1t1-----. 

X(jm) 

-1 

m 0 0.5 

(a) 

-1 -0.5 

Y7t 

X(jm) 
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Seki! 4.18'de gosterilen her Fourier donusurm; icin, asagidaki zaman-bolge ifadelerini degerlen- 
dirmek isteriz: 

E = [lx(t)j2 dt 

d 
D = dt x(t)l,=o 

Ornek 4.14 

[lx(t)j2dt= 
2~ 

(jX(Jw)j2 dw. 

(4.43) denkleminin sol tarafmdaki terim, x(t) sinyalindeki toplam enerjidir. Parseval 
bagmtisi bu toplam enerjinin (jx(t)j2) birim zamandaki enerji hesaplanarak ve turn 
zaman boyunca entegrallenerek veya (jX(Jw)j2 /2,c) birim frekanstaki enerji hesapla- 
narak ve turn frekanslar boyunca entegrallenerek belirlenebilir. Bu sebeple, jX(Jw)j2 
cogunlukla x(t) sinyalinin enerji-yogunluk spektrumu olarak adlandmhr. (aynca bkz. 
Problem 4.45.) Stmrh enerjili sinyaller icin Parseval bagintrsmm, sirasiyla Fourier di- 
zisi katsaytlannm karesi ahnrms guclerine esit, periyodik bir sinyalin ortalama giicii- 
min tek basma harmonik bilesenlerinin ortalama guclerinin toplarm oldugunu belirten, 
periyodik sinyaller icin (3.67 denklemi) Parseval bagmtisimn dogrudan esi olduguna 
dikkat edelim. 

Parseval bagmtisi ve diger Fourier doniisumu ozellikleri cogunlukla, bir sinya- 
lin bazi zaman bolgesi ozelliklerini dogrudan Fourier donusumunden belirlemede fay- 
dahdir, Asagidaki ornek bunun basit bir aciklamasidir. 

Parantez icindeki terim basit olarak x(t)'nin Fourier donii~iimiinii gosterir; boylece, 

entegralin sirasmi tersine cevirmek sunu verir: 

(jx(t)j2 dt = ( x(t)x* (t)dt 

= .c x(1)[2~ .c x·uw)e-;"'dw ]dt. 

Parseval bagmtisi olarak adlandmlan bu ifade, Fourier donusumunun dogrudan uygu- 
lanmasmm sonucudur. Ozellikle, 

(jx(t)j2 dt = 2; (jX(Jw)j2dw. 

Eger x(t) ve X(iw) Fourier donusiim cifti ise, bu durumda 
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. ._1?e~~lem (4.56) sinyal ve sistem analizi d k .. . . 
edtld1g1 gibi, Fourier donii§iimiiiki si r F n ~ 90 .. o.?~~hdir. Bu denklemde ifade 
p~a?1ar. H(jw ), diirtii tepkisinin F our:;.a d;n .. o~n~: ~onu§umleri iiriinlerine. evri§imini 
gibi frekans tepkisidir ve her w fr U§~n:1~· enklem (3.12l)'de tammland1-1 
genl.~ginde~i degi§imi yaka1ar. 6me:~:i%nfa gm§t~ ~ourier donii§iimiiniin karma§! 
da, oyle kt bu banttaki frekans bile;e i _e ~ns secrci filtre1emede bir frekans alanrn- 
d~~i§im gec;irecek veya hie; gec;irmey:c:~ s:~~mden ~olay1 cok kiic;iik azalma ve ya 
diger frekans a1anlannda bu arahktaki bil § I de H(jw) ~ I olmasm1 isteyebilirken 
1acak sekilde H(iw) ~ 0 olmasm1 istey;bi1i;iz~n er elenecek veya belirgin olarak azalt1~ 

.. .. Frekans tepkisi H(jw ), L TI sist . . . . 
durtu tepkisinde oldug-u gibi o"neml' b' emllenn anahzmde ters donii§iimiinde bir1·m 

' I ir ro oynar B 1 · 1 · b · .. ' . e Ir I Ir omek ic;in, h(t) bir L TI 

(4.56) 
y(t) == h(t) * x(t)~Y(jw) == H(jw)X(Jw). 

Y(jw) = H(jw)X(jw). 
Yani, 

Y(Jw)= [ x(r)[ rooh(t-r)e-jw1dtl., 
--a) loo j' · (4.54) 

Zaman kayd1rma ozelligi ile, denklem (4 27 . . . . . 
Bunu (4.54) de kl . d . . ), parantez 19mdek1 tenm e?" H( . ) 'di 

n emin e yenne koymak sunu verir: JW ir, 

Y(Jw)= L x(r)e..,jw.H(Jw)dr=H(Jw) r«' x(r)e-jw.~,. 
loo (4.55) 

entegral X(jw)'dir ve bu nedenle 
' 

(4.53) 
Y(jw) = F{y(t)h [[ r x(r)h(t-r)dr }-Jw<dt 

olan Y(j )' · · · 
- . w y1 istiyoruz. entegralin sirasm1 degi tirerek v ' . ' 
gma d1kkat ederek, sunu elde ederiz: § e x(r) nm t ye bagh olmad1- 

(4.52) 

(4.51) 

(4.50) 

y(t) ve Fourier donii§iimii Y(jw), 

y(t) = 2~ ("' y (jw )ejw1 dw 

ile iliskilidir ve Y(jw)' · (4 49) . ' 
y1 . denklemmden belirleyebiliriz, 

Y(jw) = X(jw)H(jw). 
Daha bic;imsel bir eld t 1 

e e me o arak, evrisim entegralini ele alalim: 

y(t) == r x(r)h(t- r)dr. 
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(4.49) 

ve boylece, (4.47) denkleminden, lineer sistemin x(t)'ye tepkisi soyledir: 

y(t) = lim -1-· f X(jkwo)H(jkwo)ejkwotwo 
wo--o>O 2,r k=-«:> 

=-1-( X(jw)H(jw)ejwtdw 
2,r 

1 - . 1 - . -I X(jkwo)e1kwotwo~-r X(jkwo)H(jkwo)e1kwotwo, 
2,r k=-«:> 2,r k=-oo 

Bolum 3.2 ve 3.8'de gelistirildigi gibi, bir ejkwo, karmasik usteline h(t) durtu 
tepkili bir lineer sistemin tepkisi, 

H(jkwo) = ( h(t)e-jkwot dt (4.48) 

oldugu yerde H(jkwo)eJkwo, 'dir. H(jw) frekans tepkisini (3.121) denkleminde tamm- 
landigi gibi sistem durtii tepkisinin Fourier donusiirmi olarak kabul edebiliriz. Baska 
bir deyisle, durtu tepkisinin (w=kw0'da hesaplanan) Fourier donusumu, LTI sistemin 
oz islev ejkwo, 'e uyguladigi karmasik olcekleme faktorudur. Dst diisumden [bkz. 
Denklem (3.124)], sunu elde ederiz: 

(4.47) 

Boliim 3 'de gordugiimuz gibi, eger bir periyodik sinyal bir Fourier dizisinde ifade edi- 
lirse; yani harmonik iliskili karmasik ustellerin dogrusal bir kombinasyonu olarak ifa- 
de edilirse, bu durumda bir L TI sistemin bu girise tepkisi aym zamanda bir Fourier di- 
zisi ile gosterilebilir. Karmasik tisteller L TI sistemlerin oz islevleri oldugundan; 91k1- 
sm Fourier dizisi katsayilan, girise ait olanlann, tekabiil eden harmonik frekanslarda 
hesaplanrms sistem frekans tepkisi ile carpilrms halidir. 

Bu bolumde, bu sonucu sinyallerin a-periyodik oldugu durum icin genisletece- 
giz, ilk once, Bolum 3 'de periyodik sinyaller icin gelistirdigimiz anlayisi ilerletmek 
icin, ozelligi bicimsel olmayan bir sekilde belirleyecegiz ve daha sonra dogrudan 
evrisim entegralinden baslayan kisa, bicimsel bir tiirevleme saglayacagiz. 

Karmasik iistellerin lineer bir kombinasyonu olarak x(!) icin bir ifade olarak 
Fourier donusiimi; sentez denkleminin aciklamasmi hanrlayahm. Ozellikle, (4.7) 
denklemine bakilarak, x(t) toplamm limiti olarak ifade edilir; yani, 

x(t) =-1-( X(jw)ejw1dw= lim-1- I X(jkwo)ejkwotwo. 
2,r wo--o>O 2,r k=-«:> 

EVRi~iM OZELLiGi 

role sahip iki belirli ozelligi sunacagiz. Bunlardan, Bolum 4.4 'de ele aldignmz, filtre- 
leme dahil olmak uzere bircok sinyaller ve sistemler uygulamalarma temel olan ilk' 
evrisim ozelligi olarak adlandmhr. Bolum 4.5'de ele alman ikincisi carpma ozelligi 
olarak adlandmhr ve Bolurn 7' de omekleme tartismasma ve Bolum 8 'de genlik modu- 
lasyonuna temel olusturur. Bolum 4.6'da Fourier doniisumu ozellikleri ozetlenmistir, 
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(4.62) Olmasmm bir sonucudur. 

(4.61) 

ikinci bir ornek ola k b · .. 
ra ' Ir turev ahciyi inceleyelim; yani giris x(t) ve CikI~ y(t)'nin 

y(t) = dx(t) 
dt 

ile iliskilendi ·id·-· bi 
IT! tg1 Ir L TI sistemi ele alahm Boliim 4 3 4' .. .. 

. . . un tilrevleme ozelliginden 
, Y(iw) =JwX(iw). ' 

Sonne olarak (4.56) denkleminden bir tii l 
rev a rcmin frekans tepkisinin 

H(iw) =jw 

Ornek 4.16 

h(t) = o(t-to) 

diirt~ tep.~i~~ ~iirekli zarnanh bir LTI sistemi dii .. . . . (4.58) 
Founer donu~umiidiir ve §U ifade ile verilmi§tir: §unehm. Bu s1stemm frekans tepkisi h(t)'nin 

H(jw) = e-jw10 • 

. Boylece, x(iw) Fourier donii§iimii ile . . . . . (4.59) 
her x(t) ginsr rein, crkism Fourier donii§iimii ~6yledir: 

Y(jw) = H(jw)X(jw) 
= e-jw10X(jw) (4.60) 

Bu sonuc ashnda Bo!iim 4 3 2.d ki · · ' · · e I zaman kaydirm ·· II' - · · . 
sinm o(t-to) oldugu bir sistem icin giris bi a oze rgt tie tutarhdtr. Ozellikle, diirtii tepki- 

e tr to zaman kaydrrmasi uygular; yani, 
y(t) = x(t - to). 

Boylece, (4.27) denkleminde veriien ka d .. . . - 
~oliim 4.3.2'de tartt§malardan veya dog~::c:.5~ze!l;!~/;n.1 zama~da_ (4.6~) denklemini verir, 
tiim frekanslarda birlik biiyiikl .. - hi . ) minden, bir Sistemm frekans tepkisinin 

. uge sa tp saf bir zaman kayd1rma oldu - . / - . / 
bir evre ozelligine sahip oldu"'unu· w' . 1· . . gunu (yam, e 1w10 ==I) ve 

5 ' nm meer bir fonks1yonu wto, not edelim. 

4.4. 1 Ornekler 

Evri~im ozelligini ve u I 1 · 
hm. ygu ama anni daha iyi a91klamak icin 9e~itli omeklen ele ala- 

Ornek 4.15 

9 'a erteleyeceg~ iz v ~ · · . e O zamana kadar Fourier d" ·· ·· .... 
girrnz bir9ok problem ve pratik uygulam I onlu~umunu kullanarak analiz edebilece- ayi e e a acagiz. 
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Denklem (4.57), birlikte h(t)'nin H(jw) Fourier donusumuniin varhgim garantileyen ii9 
Dirichlet kosulundan biridir. Bu nedenle, h(t)'nin diger iki kosuluda sagladigim kabul 
ederek, temel olarak fiziksel veya pratik oneme sahip her sinyalde oldugu gibi, kararh 
bir L TI sistemin bir H(jw) frekans tepkisine sahip oldugunu goruriiz, 

LTI sistemler cahsmasi icin Fourier analizi kullammmda, kendimizi di.irtii tep- 
kileri Fourier donusumune sahip olanlarla smirlayacagiz. Kararsiz LTI sistemleri ince- 
lemek icin dontisiim tekniklerini kullanmak amaciyla, siirekli zamanh Fourier donu- 
sumiiniin bir genellemesini, Laplace donil~ilmilnil gelistirecegiz. Bu tartismayi Bolum 

(4.57) [lhU)ldt -c co , 

Boliim l.4.2'de tarnsildigi gibi, Fourier donil~ilmil yakmsamasi sadece belirli 
kosullar altmda garantilenmistir ve sonuc olarak frekans tepkisi her L TI sistem icin 
belirlenemez. Ancak, eger bir LTI sistem kararh ise, bu durumda Boliim 2.3.7'de ve 
Problem 2.49'da gordiigtimtiz gibi dilrtii tepkisi kesinlikle entegrallenebilirdir; yani, 

(c) 

x(t) ~ekil 4.19 Oc; denk LTI sistem. 
Burada her blok gosterilen frekans 
tepkisine sahip bir L Tl sistemi ifade 
eder. 

y(t) 

x(t) ----t•~IH1(im)H2(Jm)i-l---i•~ y(t) 

(b) 

x(t) --8--8-- y(tl 

(a) 

sistemi tamamen tammladigi icin, H(jw)'yi de tammlamahdrr. Ek olarak, L TI sistem 
ozelliklerinin bircogu uygun olarak H(jw) bakimmdan ifade edilebilir. Omegin, Bo- 1 

liim 2.3 'de seri bagh iki LTI sistemin durtii tepkisinin, sistemlerin bireysel di.irtii tepki- . 
lerinin evrisimi oldugunu ve tum diirtii tepkisinin sistemlerin seri baglandrgi siraya 
bagh olmadiguu gordiik, ( 4.56) denklemini kullanarak, bunu yeniden frekans tepkileri 
bakimmdan ifade edebiliriz. Sekil 4.19' da gosterildigi gibi, seri bagh iki L TI sistemin 
diirtu tepkisi bireysel diirtu tepkilerinin evrisimi oldugundan, bu durumda evrisim 
ozelligi, seri bagh iki sistemin tum frekans tepkisinin basit olarak bireysel frekans 
tepkilerinin carpirm oldugunu anlatir. Bu gozlemden, tum frekans tepkisinin seri bag- 
lanti sirasma bagh olmadigi aciktir, 
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(4.66) 

(4.65) h(t) = e-'u(t) 

durtii tepkili L TI sistemi ele alahm. Bu sistemin frekans tepkisi sudur: 

H(jw)=-1- 
jw+l 

(3.145) ve (4.66) denklemlerini karsilasnrarak, bu sistemin Bolum 3.lO'da tarnsi- 
lan basit RC denklemi ile uygulanabilecegini goriiniz. Diirtu tepkisi ve frekans .tepkisi- 
nin buyiiklugti Sekil4.22 'de gosterilmistir. Sistem ideal alcak geciren filtrenin guchi fre- 
kans seciciligine sahip olmadigi halde, nedenseldir ve monoton olarak azalan, sahmm 
siz diirtu tepkisine sahiptir. Bu filtre veya daha yiiksek dereceli diferansiyel denklemlere 
karsihk gelen biraz daha karmasik olanlan, zaman bolgesinde sahmm davrarusi ve fre- 
kans seciciligi gibi diger tasanm hususlan arasmda, degisimlere izin vermede esnekligi 
icin, kolay uygulandigi ve nedensel oldugu icin ideal filtrelere gore oldukca sik olarak 
tercih edilir. Bu konulann bircogu daha detayh olarak Boliim 6'da ele almacaktir. 

Evrisim ozelligi genellikle verisim entegralini; yani LTI sistemlerin tepkisini 
hesaplamada faydahdir, Bu asagidaki omekte gosterilmistir. 

Ornek 4.18'den, zaman ve frekans bolgelerinin her ikisine de bakmayi iceren 
filtre tasanmmda ortaya cikan bazi konulan gormeye baslayabiliriz, Ozellikle, ideal 
alcak geciren filtre miikemmel bir frekans seciciligine sahip iken, diirtu tepkisi isten- 
meyen bazi ozelliklere sahip olabilir, ilk once, t <O icin h(t)'nin sifir olmadignu not 
edelim. Sonuc olarak, ideal alcak geciren filtre nedensel degildir ve bu nedenle neden- 
sel sistem gerektiren uygulamalarda ideal filtre bir secenek degildir, Aynca, Bolum 
6'da tartistigumz gibi, nedensellik gerekli bir kisitlama olmasa bile, ideal filtreyi ya- 
kmdan yakmsamak kolay degildir ve daha kolay uygulanan ideal olmayan filtreler ti- 
pik olarak tercih edilir. Ek olarak, bazi uygulamalarda (Boliim 6.7.1 'de tartisilan oto- 
mobil siispansiyon sistemleri gibi), alcak geciren bir filtrede sahmm davrarusi isten- 
meyebilir. Bu gibi uygulamalarda ideal alcak geciren filtrenin zaman bolgesi ozellikle- 
ri Sekil 4.21 'de gosterildigi gibi, zaman bolgesi ozellikleri ile ideal frekans seciciligi 
gibi frekans bolgesi ozelliklerini takas etmeye gerek duyabilecegimizi anlatan bir se- 
kilde, kabul edilemez olabilir. 

Omegin, 
(4.63) 

~ekil 4.21 ideal bir ah;:ak ge9iren filtrenin diirtii tepkisi. 

h(t) 
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1ilc tn 

-+-sondunne__.. 
band, 

0 
\ 

sin wet 
h(t)==-. 

xt 

-sandunne+- Gbe<;!? 
band, an I 

~ekil 4.20 ideal bir al9ak ge9iren filtrenin frekans tepkisi. 

() k 4 18 . ) frekans tepkisi istenilen arahk- 
rn;oliim• 3.9.2'de ele ald1g1m1z gibi, !rek~~::;J~:1~:;:;t:e~i!~~ekild~ azaltan bir LTI sistem ile 

taki frekanslan ~e<;ir:? ve ~~. ar;h:~de~anlat1lan, $ekil 4.20'de gosterilen ve 
ger<;ekle~tirilir. Omegm, Bolum. . • J l \wl < We 

H(JW)-LO \w\>Wc 

. . . . le alahm. $imdi Fourier d~n~~~m~ 
· · hi ideal alcak ge<;iren filt~e71. e 4 63)'iin ters dbnu~umu 

ile verilen frekans tepk1sm~ sa pfil . h(t) diirtii tepk1smm denklem ( . ld deriz· 
gosterimini geli~tird\~, bu ide?l i_tremn kullanarak, ~ekil 4.21 'de <;izilen sunu e e e . 

- bili oruz Omek 4.5 dek1 sonucu oldugunu 1 1y · 
(4.64) 

y(t) == Lx<,)d, . . . 
. . . diirtii tepkisi birim basamak 

. . l a1ahm Bu s1stem wm . . .. l di . 
denklemi ile belir1enm~-~ bir LTI s1st~:~~e: (4.33):den sistemin frekans tepkisi soy e ir: 
u(t)' dir ve bu nedenle ornek 4.11 ve 

1 
H(Jw)==-:-+n8(w) · 

JW 
denkleminin entegralleme ozelligi ile tutarh su 

(4 56) denklemini kullanarak ( 4.32) Daha sonra, · 
ifadeyi elde ederiz: 

.\ 
·I 
·\ 

\ 

Y(}w) == H(}w)X(Jw) 

== !-x(jw) + n-X(Jw)8(w). 
jw 

== !__ X (jw) + n X (0)8( w) 
jw 

Ornek 4.17 
Bir entegral ahciyi; yani 
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I j 

Elbette, ideal alcak geciren bir filtrenin diirtii tepkisi benzer bir formdadir; yani, 

() 
sin W;t xt =--. 

nt 

Evrisim ozelliginin faydahhgma iliskin bir baska ornek olarak, sine fonksiyonu formuna sahip x(t) 
giris sinyaline, ideal bir alcak geciren filtrenin tepkisini hesaplamayi ele alahm. Yani, 

Ornek 4.20 

y(t) = te·01u(t) . 
olur ve sonuc olarak soyle olur: 

e·"'u(t)~-1-.- 
a + ;w 

te-a'u(t)~ j.!!._[_l_] = I 
dw a+ jw (a+ jw)2 

seklinde kabul ederek, (4.40) denkleminde verildigi gibi, tiirevleme ozelliginin ikiligini kullanabi- 
liriz. Bu nedenle, 

(a+ jw)2 
. d [ 1 ] 1--- 
dw a+ jw 

Bunu 

. 1 
Y(Jw)= . 2• (a+ ;w) 

(4.69) denklemindeki her terim icin ters domisum inceleme ile fark edilebilir. Bolum 
4.3. l 'deki dogrusalhk ozelligini kullanarak, sunu elde ederiz: 

1 . 
y(t) = --[e·01u(t)-e-b'u(t)]. 

b-a 

b = a oldugunda (4.69) denkleminin kismi kesir acihrru gecerli degildir. Ancak, b = a ile (4.67) 
denklemi su hale gelir: 

(4.69) 1 [ 1 1 ] Y(jw)=- ----- . 
b - a a + jw b + jw 

ve bu nedenle soyle olur: 

l 
A=--=-B, 

b-a 

A ve B'yi bulmanm bir yolu (4.67) ve (468) denklemlerinin sag taraflanm esitlemek, her iki taraf 
(a+ jw)(b + jw) ile carpmak ve Ave B yi bulmaktir, Alternatif olarak ekte, (4.68) denklemi gibi 
kismi kesir acihmlannda katsayilan hesaplamak icin daha gene! ve etkili bir yontem sunacagiz. 
Bu yaklasimlardan herhangi birini kullanarak sunu buluruz: 

(4.68) Y(jw)=~+~. 
a+ JW b+ JW 
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(4.67) 

Y(jw) = (b + jw)(b + jw) . 

. .. .. .. .. l ak isteriz. Bu en kolay sekilde. 
. · Y:(j )'nin ters donu~umunu bum .. .. .. l in hesaplan- 

y(t) r;:1k1~1m belirlemek ir;:m:. .. ~ a ihr, Bu gibi ar;:1hmlar ter~ ~o_nu~um en .. tern ekte 
Y(jw)'yi kismi kesir ar;:1hmma buyu~l~e~ \~1hmmm gerr;:ekle~tirilmes1 ir;:m. genel y~~ . belir- 
masmda oldukr;:a f~ydah~1~ ve k1sm1old:;u varsay1larak, Y(iw) icin kismi kesir, Ave nm 
geli~tirilmi~tir. Bu omek rein, b * a . 
lenecek sabitler oldugu su formu ahr: 

~eklindedir. Bu nedenle, 

1 
H(jw)=~ a+JW 

x(t)::: e·h'u(t). 

giris sinyaline, h(t)::: e·"'u(t), a> 0 

. . . = x t * h(t)'yi dogrudan hes~P~.a~ak y~rine, 
diirtii tepkili bir LTI sistemin.~e?.k1.~m1_ele ial:~1.'~~)den\{t) ve h(t)'nin Fourier donu~umlen, 
problemi frekans bolgesine donu~turehm. ml 

X(Jw):::~ 
b+JW 

ornek 4.19 

-1 

(b) . . f I< 5 tepkisinin bOyOklOgO. . . d"rtO tepl<isi· (b) S1stem1n re an 
~ekil 4.22 (a) (4.65) denklemindel<i LTI s1stemin u , 

IH(im)I 

(a) 
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RQm) = 2~ (SQm) • PQm)J 

(~&L,) A/21 (m 00 m 
o m1 m0 + m1) 

c: k'I .. (c) ye , 4.23 Ornek 4.21'de carp1m ozell'"' . 
(b) p(_Q = coswot'nin Fourier d6nii~iimii· (c) ,{A ~~(ttn) (tk)'ul.lanF,m,:. (a~ s(t) sinyalinin Fourier donii~iimii; 

' '''' - P rm ouner d6nii~iimii. 

1 . I 
=2S(;(w-wo))+2S(j(w+wo)). 

(4.71) 

S(jm) 

~ 
. ·t!i1 lD1 m 

(a) 

7t PQm) 

1 
7t 

I t ·mo 
(b) mo ID 

Ornek 4.21 
s(t) Sekil 4.23(a)'da S(iw) spektrumu gosterilen bir sinyal olsun. Aynca, 

p(t) = COSWol 

sinyalini dii~iinelim. Bu durumda Seki! 4.23(b)'de 9izildigi gibi, 

P(jw) = m5(w-wo) + m5(w+ wo) 

olur ve r(t) = s(t)p(t)'nin spektrumu R(iw) (4 70) . . . 
4.23(c)'de cizilen su ifadeyi verir: ' · denklemmm uygulamas1 ile elde edilir ve Seki! 

R(jw) = 2~ [ S(jfJ)P(j(w-fJ))dfJ 

gorebilecegimiz gibi bu ozelli ~ in e itli k .. . 
lemini aciklamak icin ve ilerl!ye~ b~ "I'' 901 donemh uygu!amalan vardir. (4. 70) denk- 
.. k . . . o um er e ele alacagimiz I 1 d . . . onerme 19m, birkac ornek dii~iinelim. uygu ama ar an birini 
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Bu Boliim 4.3.6'da tartisildigi gibi, evrisim ozelligi ile birlikte ikilik kullamlarak veya 
dogrudan Fourier donii~iimii bagmnlanm, evrisim ozelligini elde etmede kullamlan 
yonteme benzer bir sekilde kullanarak gosterilebilir. 

Bir sinyalin bir digeri ile carpimi, bir sinyalin digerinin genligini olceklemek 
veya ayarlamak icin kullarurm olarak diisuniilebilir ve sonuc olarak, iki sinyalin car- 
pmu cogunlukla genlik modiilasyonu olarak adlandmhr. Bu nedenle, ( 4. 70) denkle- 
minden zaman zaman modiilasyon ozelligi olarak soz edilir. Boliim 7 ve 8 'de 

(4.70) 

Evrisim ozelligi, zaman bolgesinde evrisimin, frekans bolgesinde carpima tekabiil et- 
tigini belirtir. Zaman ve frekans bolgeleri arasmdaki ikilikten dolayi, aym zamanda 
ikili ozelliginin gecerli olmasim (yani, zaman bolgesindeki carpmanm, frekans bolge- 
sindeki evri~ime kar~1hk gelmesi) bekleriz. Ozellikle, 

r(t) = s(t)p(t) ~ R(jw)° =-1 r S(jB)P(j(w-B))dB 
21r L, 

4.5 «;ARPMA OZELLiGi 

Yani, hangi w/nin ve w;'nin daha kiiciik olduguna bagh olarak, 91k1~ x(t) veya h(t)'ye esittir, 

{

sin Wet . 

y(t)= y wc:;;w; ise 

smw;t . 
-- W;:;;Wc JSe 

7(/ 

olur. Son olarak, Y(jw)'nin ters Fourier donusumu sunun la verilmistir: 

{
l lwl:;;wo 

Y(jw) = 
O baska yerde 

oldugunu gozlemleriz. Bu nedenle.w-'m w; ve we sayilanmn en kii9iigil oldugu 

Y(jw) = X(jw)H(jw) 
oldugu yerde, 

X(jw)={~ 
j~:;;w; 
baska yerde 

H(jw)={~ 
H:;;wc 

baska yerde 

ve 

Filtre 91k1~1 y(t) bu nedenle, simdi gosterecegimiz gibi bir sine fonksiyonuna donusecek olan, iki 
sine fonksiyonunun evrisimi olacaktir. Bu sonucu elde etmenin ozellikle uygun bir yolu ilk once, 

h(t) = sin w,t . 
1Cl 
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4.5.1 Degi,ken Merkez Frekansh Frekans SeCjici SuzgeCj 

Ornek 4.21 ve 4.22'de onerildigi ve bolum 8'de daha biitiin olarak gelistirildigi gibi, 
carpma ozelliginin onemli uygulamalanndan biri iletisim sistemlerinde genlik modu- 
lasyonudur. Bir baska onemli uygulama, basit bir kadran donii~ii ile diizenlenebilen, 
ayarlanabilir merkez frekansh frekans secici bant geciren filtrelerin uygulanmasmda- 
drr. Direncler, islemsel yiikseltecler ve kapasitorler gibi elemanlardan olusturulmus bir 
frekans secici bant geciren filtrede merkez frekans, eger merkez frekans dogrudan 
ayarlanacaksa hepsi eszamanh olarak dogru bir sekilde degismesi gereken cesitli ele- 
man degerlerine baghdir. Bu genellikle ozellikleri sabit olan bir filtrenin olusturulmasi 
ile karsilastmldigmda zor ve kullamssizdir. Dogrudan degisen filtre ozelliklerine bir 
altematif, bir sabit frekans secici filtre kullanmak ve sinus bicimli genlik modi.ilasyonu 
ozelliklerini kullanarak sinyal spektrumunu uygun bir sekilde kaydirmaktir. 

~ekil 4.25 brnek 4.23'deki x(~'nin Fourier donO~i.imi.i. 

1 3 
2 2 

. 3 . 1 
2 2 

Her sine fonksiyonunun Fourier donusumunun dikdortgensel bir darbe oldugunu not ederek, Seki! 
4.25'de gosterilenX(iw) fonksiyonunu elde etmek icin bu darbeleri evristirmeye devam edebiliriz. 

X(jw) =.!.F{sin(t)}* F{sin(t/22}. 
2 nt 1Ct 

Fourier donusiimunun carpim ozelligini uygulayarak, sunu elde ederiz: 

sinyalinin Fourier donusilmunii elde etme problemi ile verilir. Burada anahtar x(t)'yi iki sine 
fonksiyonunun carpirm olarak kabul etmektir: 

Fourier donii~iimii carpma ozelliginin bir baska gosterimi, 
Ornek 4.23 

nedenle, 91k1~ kendi basma s(t)'nin olceklenmis bir versiyonu olacaktir. Bolum 8'de, genlik modu- 
Iasyonu prensiplerini detayh olarak gelistirirken, bu fikri daha da acacagiz. 
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Daha sonra g(t)'yi, alcak frekanslarda sabit olan ( lw\ < wi icin diyelim) ve yiiksek frekanslarda 

sifir olan ( lw\ > w1 icin diyelim) H(jw) frekans tepkili bir frekans secici alcak geciren filtreye giris 
olarak uygulad,gimlZl varsayahm. Bu durumda, bu sistemin 91k1~1 spektrumu gi~i, belirli H(jw) 
seciminden dolayi S(jw)'nin olr;:eklenmi~ bir replikasi olan H(jw)G(jw)'ye sahip olacaktir. Bu 

-2m0 -m1 

(c) 
~ekil 4.24 Ornek 4.22'de ele ahnan sinyallerin spektrumlan; (a) RUw); (b) P(jw); (c)GUw). 

A/4 

~ 
2m0 

G(jm) 

Jc A/4 

~ 

R(jm) 

~ 
tM 

~ 
-mo mo '!ii 

(a) 

1t P(jm) 1t 

1 I 1 
-mo (b) 

mo 

Ornek 4.22 
Omek 4.21 'de elde edilen r(t)'yi ele alahm ve yine p(t) = coswot oldugu yerde 

. g(t) = r(t)p(t) 
olsun. Bu durumda, R(jw), P(jw) ve G(jw), Seki! 4.24'de gosterildigi gibidir. 

Seki! 4.24(c)'den ve Fourier donii~iimiiniin dogrusalhgmdan g(t)'ni_n, (l/2)s(t) ile ~ade~e 
yiiksek frekanslarda sifirdan farkh olan (±2w0 cevresinde ortalanmis) bir spektrumlu sinyalin 
toplami oldugunu goruruz. 

Burada wo > w1 oldugu kabul edilir ve boylece R(jw)'n~n. i~i s1f1~dan farkli noktasi cakismaz. 
Acikca, r(t) spektrumu S(jw)'nin kaydmlmis ve olceklenmis iki vers1y~n~nun t~plan:1m~a~ ~~u~~r. 

(4.71) denkleminden ve Seki! 4.23'den s(t) sinyalindeki tum bilginin bu smyah b1r smus sm- 
yali ile i;:arptlgimizda bilginin daha yuksek frekanslara kaydmldigi halde ko'.'1ndugunu g~riiriiz. 
Bu durum iletisim icin siniis bicimli genlik modiilasyon sistemlerinin temelini olusturur. Bir son- 
raki ornekte, orijinal sinyal s(t)'yi genlik modiilasyonu yapilrms r(t) sinyalinden nasil tekrar elde 

edebilecegimizi ogreniriz. 

Sinyaller ve Sistemler 324 



~ekil 4.30 $ekil 4.29'daki 9'le{f (t)} igin 
e~deger bant ge9iren filtre. 

'ID 

H(jm) 

I I !11 I 

~ekil 4.29 $ekil 4.26 ile ili~kili 
9'le{f (t)} spektrumu. 

m 

Sekil4.26'daki sistemde gercek x(t) ile, y(t), w(t) vej{t) sinyallerinin ttimii kar- 
masiktrr. Eger j{t)'nin sadece gercek kisrrum tutarsak, sonuclanan spektrum Seki! 
4.29'da gosterilendir ve esdeger bant geciren filtre Sekil 4.30'da gosterildigi gibi, we 
ve -we etrafmda merkezlenmis frekanslan gecirir. Belirli kosullar altmda, sonraki sek- 
le ait sistemi uygulamak icin karmasik iistel modiilasyonu yerine aym zamanda sinus 
bicimli modiilasyonu kullanmak mumkundur. Bu problem 4.46'da daha detayh ince- 
lenecektir. 

~ekil 4.28 $ekil 4.26 ile e~deger 
bant gegiren filtre. 

I I 

olur; boylece, F(jw)'nin Fourier doniisumii sola We kaydmlnus W(jw)'dir. Sekil 
4.27'den, Sekil 4.26'daki tiim sistemin, Sekii 4.28'de gosterildigi gioi -we merkez fre- 
kansh ve 2w0 bant genislikli bir ideal bant geciren filtreye esit oldugunu gozleriz, 
Karmasik ustel sahnmacmm We frekansi degistigi icin, bant geciren filtrenin merkez 
frekansi da degisir. · 

H(jm) 

i1 

ifadesinin bir sonucudur; boylece Y(jw), We saga kaydmlrrus X(jw)'ye ve x(jw)'de 
w=wc'ye yakm alcak p.e9iren filtrenin gecirme bandma kaydmlmis frekanslanna esit- 
tir. Benzer sekilde.j'(z) = «> w(t)'nin Fourier doniisiimu, 

F(jw) ~ W(j(w+ we)) 

Y(jw)= [' J(B-wc)X(w-B)dB 

Ozellikle, carpma ozelliginden veya frekans kaydirma ozelliginden, y(t) = efwc1 x(t)'nin 
Fourier donusilmii 
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~ekil 4.27 $ekil 4.26'daki sistemdeki 
sinyallerin spektrumu. 

tll 

A 

F(jm) 

W(jm) 

d1 

Ideal alcak ge~iren 
filtrenin frekans gosterimi 

Y(jm) 

~ekil 4.26 Bir karma~ik Ostel ~a~1y1c1II genlik modOlasyonu kullanarak bant ge~iren filtre uygulamas1. 

i---w_(_t)_..--i X ).--..,...f(t) 

Ornegin, Sekil 4.26'da gosterilen sistemi ele alahm. Burada, bir giris sinyali 
x(t), karmasik ustel sinyal efwc1 ile carpihr. Srnu<;lanan sinyal d~ha sonra wo kesme 
frekansi ik bir alcak geciren filtreden gecirilir ve 91k1.$ ~- ~wet Ile carpihr. x(t), y(t), 
w(t) vej{t) sinyallerinin spektrumu Sekil 4.27'de g6stenlm1$t1r. e-imct 

e 1mct ideal al~ak ge~iren 

x(t) __ ...,,~~ y(t) • ~i:) 
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__ !_ 

(a+ jw)" 

,u-1 -al 
c,;:ii! e u(t), 

91e{a} > 0 

aperiyodik sinyaller icin Parseval bagmnsi 

I-co 2 1 [ 2 
lx(t)I dt = - \X(Jw)I dw ,, 21C 

I 
(a+ Jw)2 te-"'u(t), 91e{a} > 0 ·------------------------------------------------------··---------------------------------------------------· 

4.3.7 

_I_ 
a+jw 

o(t -to) 

f.+1r8(w) u(t) 

o(t) 

X(jw) = {l, lwi < W 
. 0, lwi>W 

sin Wt 
nt 

{
I, !ti< T, 

x(t) = 
0, ltl > T, 

l 
a« = - her k icin 

T 
I o(t-nT) 

l-1-0T, . ( kwoT,) sin kwoT1 smc -- =----· 
Jr . Jr kst 

ao = 1, ae == 0, k :t: 0 

(
bu h~rha~g_i bir T>O secimi i9in) 
Founer dizisi g6sterimidir 

a, == -a - , == f 
a« 0, aksi ha/de 

a,== a -1 = f 
ai 0, aksi ha/de 

ve 
x(t +) = x(t) 

~ 2sinkwoT,0 
k~ k (w-kwo) 

Periyodik kare dalga 

27Z'o(w) x(t)=l 

7[5(w-wo)-o(w+ wo)] sinw0t 

91e{X(Jw)} 
j3m{X(Jw)} 

X(jw) tamamen sanal ve tek 

X(jw)Y(jw) 

f,; [ X(JB)Y(j(w-B))dB 

jwX(jw) 

1~X(Jw) + 1rX(0)8(w) 

J-j;X(Jw) 

X(Jw) = x·(Jw) 
iRe{X(jw)} = 91e{X(-jw)} 
3m{X(Jw)} =-3m{X(Jw)} 

1x uw)I = 1x c- Jw)I 
4:X(jw) == -4:X(Jw) 

X(jw) ger9ek ve 9ift 

X(j (w-wo)) 
X(-Jw) 
X(-Jw) 
.l.X(~) l•I a 

4.3.3 
gercek sinyaller icin x(t) gen;:ek 
eslenik simetri 

gen;ek ve cift sinyaller x(t) gercek ve cift 

icin simetri 
gercek ve tek sinyaller x(t) gercek ve tek 

icin simetri 

4.3.3 
gercek sinyaller icin x,(t) = sv{x(t)} [x(t) ger9ek) 

cift-tek aynsimt Xo(t) == ad {x(t)} [x(t) ger9ek) 

4.4 
4.5 

4.3.4 

4.3.4 

4.3.6 

Dogrusalhk ax(t) + by(t) 

zaman kaydirma x(t - to) 

frekans kaydmna ejwot x(t) 

esleme :c" (t) 
zaman tersinmesi x(-t) 

zaman ve frekans x(at) 

ol9ekleme 
Evri~im x(t)*y(t) 

Carprna x(t)y(t) 

Zamanda turevleme f,x(t) 

integralleme Lx<t)dt 

frekansda tiirevleme tx(t) 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.6 
4.3.3 
4.3.5 

aX(jw) + bY(jw) 
e" jwto X(jw) 

------------------------------------------------------------------------------ 
X(jw) 
Y(jw) x(t) 

y(t) 

Fourier donii~iimii 1r[8(w- wo) + o(w+ wo)] COS Wot aperiyodik sinyal ozellik Boliim 

a. 0, aksi halde 
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21r8(w-wo) 
ai = l 

21r f akO(w-kwo) 
k=-oo • 

Fourier dizisi katsayilarr 
(periyodik ise) Fourier donii~ilmii Sinyal 

TEMEL FOURIER DON0~0M ~iFTLERi TABLO 4.2 

Bo"lu"m 4 S urekli Zamanh - Fourier Donu~umu Sinyaller-ve Sistemler 

TABLO 4.1 FOURIER 06N0~0M0 OZELLiKLERi 
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4.6 TEMEL FOURIER DONU$UM <;iFTLERi VE FOURIER OZELLiKLERi TABLOSU 
Yukandaki bolumlerde ve boliirniin sonundaki problemlerde, Fourier donii~iimiini.in 
onemli ozellikleriniu bazilanm ele aldik. Bunlar, aynca her ozelligin hangi boliimde 
tart1~1ld1gmm gosterildigi Tablo 4.1 'de ozetlenmi~tir. 

Tablo 4.2'de, Fourier donii~iim 9iftlerinin bircok onemli ve temel ozelligini top- 
ladik. Bunlarm bircogu ile, sinyaller ve sistemler incelememizde Fourier analizi 



d2y(t) dy(t) dx(t) 
-d 2 + 4-- + 3 y(t) == -- + 2x(t) t dt dt 

!!~:rsiyel denklemi ile tarumli kararh bir LTI sistemini ele alalun. (4.76) denkleminden frekans 

Ornek 4.25 

olarak kabul edilir. 

H(jw)==-1-. 
jw+a (4.78) 

Bunun Ornek 4 1 •· ·1 
sumii oldugunu.g61~:;u~~ ~:!:~~a!~sirt!lm~s1di.!e ~4.78k)_d~nkleminin e--atu(t)'nin Fourierdonii- 

. . emm urtu tep 1s1 

h(t) = e-a1u(t) 

diferansiyel denklemi ile tanimh kararh bir L TI siste . I 
tepkisi a~ag1daki gibidir: mi e e alahm. (4.76) denkleminden frekans 

(4.77) 
dy(t) 
-- + ay(t) == x(t) dt 

Boylece H(jw)'nin rasyonel bir fonksiyon old ~ . . . , . . 
oram oldugunu belirtelim. Pay polinom k t ug~nu, (yam, (jw) dekI. P.olmomlarm bir 
gorulen katsa ilara b di un .a sayi an 4.72) denklemmm sag tarafmda 
~a:afmdaki kftsayllar:nbz;:z~:~;. i;::~~e~;~~~o~utt~s:;lan. (~. 72) denklemini.n sol 
ic;~n (4.76) denkleminde verilen frekans tepkisi do·g~rud e. eml I 1 e.ltammh L!! sistem 
Diferansi el d nkl ( . an mce eme 1 e yazrlahilir, 
landmhr ~iink~ a:::Ide~2~ife~lhkle Z,· ~~rec.eden diferansiyel denklem olarak ad- 
ca, (4.76) denkl~minde H/w)'nl~ ;~yn~:s1 ·J.:~~:1bn~ kNaddar oland tiirevl~rini icerir. Ayn- 

, ' Ir · erece en polmomdur. 
Ornek 4.24 

a> 0 ile, 

(4.76) 

Y(jw>[tm(jw)' J = X(Jw>[thk(Jw)' J. 
Boylece, (4.73) denkleminden: 

ve ti.irevleme ozelliginden, ( 4.31) denklemi, 
N N 

_Lak(Jw/Y(Jw) = _l)kCJwt X(jw) 
k=O k=O 

olur veya esdeger olarak, 
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(4.75) 

Dogrusalhk ozelliginden, ( 4.26) denklemi, bu $U hale gelir: 

I akF{dk yf t)} = 'J.)kF{dk xit)}, 
k=O dt k=O dt 

(4.74) 

olur. Daha sonra, ( 4. 72) denkleminin her iki tarafma Fourier donustimiinii asagidaki 
ifadeyi elde etmek icin uygulamayi ele alahm: 

F{f as dkyft)} = F{fhk dkyft)}. 
k=O dt k=O dt 

· (4.73) H( 'w) = Y(jw) 
J X(jw) 

Y(jw) = H(jw )X(jw) 

olur veya esdeger olarak 

Cesitli nedenlerden dolayi tarusngirmz gibi, ozellikle onemli ve yardimci bir sii- 
rekli zamanh L TI sistem simfi, giris ve 91k1$m 

N dk y(t) N dk x(t) Im--= Ihk-- (4.n) 
k=O dl k=O dl 

formunda sabit katsayih lineerbir diferansiyel denklemi sagladrgi suufnr. Bu boliim- 
de, boy le bir L TI sistemin frekans tepkisini elde etme sorusunu ele alacagiz. Tartisma 
boyunca, her zaman sistemin frekans tepkisinin oldugunu; yani (3 .121) denkleminin 
yakmsadigim kabul edecegiz. 

( 4. 72) diferansiyel denklemi ile tammh bir L TI sistemi icin H(jw) frekans tepki- 
sinin belirlenecegi iki yakmdan iliskili yol vardir. Karmasik iistel sinyallerin L TI sis- 
temlerin oz islevleri oldugu gercegine dayanan bunlarm ilki, Bolum 3.lO'da cesitli ba- 
sit, ideal olmayan filtrelerin analizinde kullarnlrmsnr. Ozellikle, eger x(t) = Jwt ise, bu 
durumda 91k1$ y() = H(jw)dw1 olmahdir. Bu ifadeleri ( 4. 72) diferansiyel denkleminde 
yerine koyarak ve bir takim cebir uygulayarak, H(jw)'yi cozebiliriz. Bu bolumde aym 
sonuca ulasmak icin, Fourier dontistimiinun ( 4.31) denklemi, ti.irevleme ozelligini kul- 
lanarak, altematif bir yaklasim kullanacagiz. 

( 4. 72) denklemi ile tammh bir L TI sistem dusiinelim. Evrisim ozelliginden, 
X(jw), Y(jw) ve H(jw)'nin sirasiyla giris x(t), 91k1$ y(t) ve durtii tepkisi h(t)'nin Fourier 
doniistimleri oldugu, 

SABiT KATSAYIU LiNEER DiFERANSiYEL DENKLEMLERLE TANIMLI SiSTEMLER " 4.7 

araclanm uygularken sik sik karsilasacagiz, Tum doniisum ciftleri, tabloda sonuncu 
haric, onceki boliimlerdeki omeklerde ele alinrmstir. Son cift Problem 4.40' da ele 
almnusnr. Aynca, Tablo 4.2'deki sinyallerin bircogunun periyodik oldugunu not ede- 
lim ve bunlar icin aym zamanda karsihk gelen Fourier dizisi katsayilannm gosterildi. 
gine dikkate edelim. 
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Bu boliimde, siirekli zamanh sinyaller icin Fourier donusumu gosterimini gelistirdik 
ve bu donusurm; cok kullamsh yapan bircok ozelligini inceledik. Ozellikle, periyodu 
istege bagh olarak biiyuyen bir a-periyodik sinyali, periyodik bir sinyalin limiti olarak 
ele alarak, B6liim3 'de periyodik sinyaller icin gelistirilen Fourier dizisi gosteriminden, 
a-periyodik sinyaller icin Fourier dizisi gosterimini elde ettik. Aynca, periyodik sin- 
yaller, periyodik sinyalin harmonik frekanslannda saptanan ve uygun Fourier dizisi 
katsayilanna oranh alana sahip diirtu katarlarmdan olusan Fourier doniisumleri kulla- 
mlarak ifade edilebilir. 

Fourier donusumu, sinyallerin doniisumlerinde nasil farkh ozellikler yansitngim 
anlatan cok cesitli onemli ozelliklere sahiptir ve bu boliimde bu ozelliklerin bircogunu 
elde ettik ve inceledik. Bunlann arasmdan iki tanesi sinyaller ve sistemler cahsrnarmz 
icin belirli oneme sahiptir. Birincisi, karmasik ustel sinyallerin ozislev ozelliginin 

Yukandaki orneklerden, Fourier analizi tekniklerinin, diferansiyel denklemlerle 
tammh L TI sistemlerle ilgili problemleri nasil acik cebirsel problemlere indirgememi- 
ze olanak sagladigim goruruz. Bu onemli durum boliim sonundaki birkac problemde 
daha detayh anlatilrmsnr. Aynca, (bkz. Bolum 6) diferansiyel denklemlerle tarumh 
L TI sistemlerle ilgili rasyonel donusumlerin cebirsel yapisi, frekans-bolge ozellikleri 
analizini ve bu onemli sistem simfimn hem zaman-bolge hem de frekans-bolge ozel- 
liklerine bir anlayis saglamayi oldukca kolaylastmr. 

olur. Yine, (4.83) denklemindeki her terim icin ters Fourier doniisiimii inceleme ile elde edilebilir. 
Birinci ve ticiincil terimler, 6nceki iki ornekte karsilasngrmtza benzer bir tip iken, ikinci terimin 
ters doniisiimu Tablo 4.2'den elde edilebilir veya Ornek 4.19'da yapildigr gibi, turevleme ozelligi- 
nin ikiligini ( 4.40) denkleminde verildigi gibi 1/(iw+ 1 )' e uygulayarak elde edilebilir. Bu durumda 
( 4.83) denkleminin ters donusumu soyle bulunur: 

(4.83) 
I I I 

y(jw)=~I + (. 2 1)2 4 JW+ JW+ jw+3 

olup, boylece 

l 1 1 
A11=-, A12=-, A21=-- 

4 2 4 

Ek bolumde Ornek A.2'de bu sabitleri belirlemek icin kismi kesir acihmi y6ntemi kullamlrmsnr. 
Eide edilen degerler, 

(4.82) Y( 
. ) A11 A12 A21 JW =--+ +--. 

jw+ I (jw+ 1)2 jw+ 3 

Ek bolumde ele almdigi gibi, bu durumda kismi kesir acihrm, A 11, A 12 ve A21 'in belirlenecek sabit- 
ler oldugu su formu ahr: 
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OZET 

(4.81) 

:= (jw+l)2(jw+3) 

x(t) = e-1u(t) 

. oldugunu varsayalim. Bu durumda, (4.80) denklemini kullanarak, sunu elde ederiz: 

Y(jw) = H(jw)X(jw) = [ (jwi;;j!+ ~) JL~+ l] 
jw+2 

Ornek 4.26 
Ornek 4.25'deki sisterni ele alahm ve girisin 

0.. k 4 25'de ters Fourier donii~iimiinii elde etmek i9_in k~llamlan prosedur 
me · ' do .. .. 1 · cevirmede faydahdrr 11 ikle 'w' deki polinomlarm oranlan olan onusum en gen Y. • 

~;e~li~le '[4.76) denklemini, sabit katsayih lineer di~e:ansiyel bir_ ~~nklemle tammli 
herhangi ,bir L TI sistemin frekans tepkini belirlemek 19m _kullanab1hb~lz ve_ ?t~a ;o;: 

· · ni her terimin ters donii~iimiiniin inceleme ile saptana 1 ec~~1 . rr o 
~iyk::~::~1~~sir acihrm yontemini kullanarak durtii tepkisini hes_a~ldayka~1hrl~z. Aylnca 

· de .. .. .. v.(j ) aym zamanda JW e 1 po mom arm boy le bir sisteme giri~in Founer onu~umu Al w . d t kn' - . di 
bi · bu durumda Y(jw) = H(jw)X(jw)'de oyledir. Bu _d~r_um a, ay~1. e 1g1 1- 
f~~aC:~;~~s~~nklemi v6zmek icin; ~ani_ x~t) girisine y(t) tepkisini bulmak 19m kullana- 
biliriz. Bu asagidaki ornekte g6stenlm1~t1r. 

(4.79) 

Daha sonra, kismi kesir acihrm y6ntemini kullanarak, sunu buluruz: 

I L 

H(jw) = (jw\ 1) + (jw2+ 3) . 

A~agidaki sonucla, her terimin ters d6nii~iimli Ornek 4.24'den tanmabilir: 

1 1 -31 ( ) h(t) = -e-1 u(t) +-e u t . 2 2 

(jw)+ 2 
H(jw) (jw)2 + 4(jw) + 3 

·· ·· · · · · I k i in H(jw)'nin ters Fourier d6nii~iimii formuna ihtiyacimiz 
Uygun durtu tepk1smd1 bdehr elmel c;k , nlaiilan ve Ornek 4 19'da kullamlan kismi kesir acihrm 
vardir Bu ek boliim e etay I o ara a . I h 1 I : 
tekniii kullamlarak bulunabilir. (6zellikle, (4,79) denkle:i ts~i (~e;i) 1::i;:~nine::~ ~::r~: 
detaylannm c;6ziildiigii Omek A.1 'e bakmiz.) Ilk basama o ara , · 
daki paydayi daha kiiciik dereceli terimli earpanlarma aymnz: 

. (jw) + 2 (4.80) 
H(Jw) (jw+ l)(jw+ 3) 
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(b) 

(a) T_a~lo 4.1 ve 4.2 'nin yardimryla X(iw) icin bir kapah form ifadesini belirle 
ytmz. · - 

(a) sec;eneg_ine ~~~~~!m:m gercek kisnum almiz ve bunun x(t)'nin cift kis- 
m1~m. Founer donu~umu oldugunu dogrulaym1z. 

(c) x(t) nm tek kismmin Fourier donusumu nedir? 

x(t) == {O, /t/ > 1 
(t+l)/2 -l$t$l 

1, 

x(t) = t +f -l<r<l,! 2 - - 2. 

t>l 
2 

(a) T_abl~ 4.l'deki tiire~l~me ve_entegralleme 6zelliklerini ve Tablo 4.2'dek' 
d1~dortgensel da_r~e 19m Founer donusum ciftini X(iw) icin bir kapah form~ 
Ju ifade bulmak 19m kullammz. 

(b) g(t) = x(t) -+ 'nin Fourier dcnusurml nedir? 
A~ag1daki sinyali ele alahm: 4.9. 

4.8. 

4.7. 

4.6. 

X(jw) =/X(Jw)/ej<LK(Jw) 'nin, 

/X(Jw)/ = 2{u(w+ 3)-u(w-3)} 

tl(jw) =-lw+ Jr 
2 

~!~tuilearde, teCrs Foburier donii~ii~ii?il (4.8) Fourier donusurm; sentez denkle- 
mruz, eva mIZI x(t) = 0 rein t deg 1 .. b 1· I .. x(t)'nin xe ) F · do .. .. .. 'Y • er enm e Ir emek 19m kullammz. 

. vw ouner · onu~umune sahip oldugu verili · ~ d · 
s_myallerin Fourier d6nii~ilmlerini X(iw) bakirnmdan if. iyor; ~~~g1 a hstele~en 

(
hs)telenen Fourier donii~iimii 6zelliklerini kullamsh bulat~fir:f~f;z. Tablo 4.1 de 
a xi(t)=xp-t)+x(-1-t) (b) x2(t)=x(3t-6) · 

(c) X3(t)=4x(t-1) 
~~ag1daki f ourier donii~ilmlerinin her biri icin kar ihk elen .. . 
~:n1;:i1~~:~1 ~e~9e:, sa?al ;.~Y~ ~i9 .?i~i (ii~ cift, ~ek v~ya h1c;biri ir ;a~1!~1~;~~ 

verilen ~6nii~u1!~rii~:~e:iri~:1i~:~t::;~~~~~~~~!~n~~l) kullaruniz. Bunu 
(a) X1Uw) = u(w)- u(w- 2) · 
(b) X2(Jw) =_cos(2w)sin(f) 
(c) A(w)=(sm2w)/w ve B(w)=2w+f oldugu yerde X3(jw)=A(w)ejB(w) 
(d) X(jw) == r:=_,Jf )'klJ(w- k:) 
Asagidaki sinyali ele alahm: 

0, t<-l 
2 

4.5. 
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{

2, 0$ w:$2 
(b) X2(jw)= -2, -2$w<O 

0, iwl > 2 

4.4. Asagidakilerin ters Fourier donusumlerini belirlemek icin (4.8) Fourier domi- 
sumu sentez denklemini kullammz: 
(a) X1(jw) = 2m:5(w) + .7rJ(w-4Jr) + JrO(w+ 4Jr) 

Her Fourier doniisiimiintin buyiikliigiinu ciziniz ve isaretleyiniz, 

4.3. Asagidaki periyodik sinyallerin her birinin Fourier doniisiimunu belirleyiniz: 
(a) sin(2Jrt+f) (b) l+cos(6Jrt+f) 

4.1. Asagidakilerin Fourier doniisumlerini hesaplamak icin (4.9) Fourier donusumii 
analiz denklemini kullammz: 
(a)e-2(1-I)u(t-l) (b) e-21,-11 

Her Fourier doniisiimtinun biiyuklugunu ciziniz ve isaretleyiniz. 

4.2. Asagidakilerin Fourier donusumlerini hesaplamak icin ( 4.9) Fourier doniistimu 
analiz denklemini kullammz: 
(a) J(t+l)+J(t-1) (b) f,{-2-t)+u(t-2)} 

CEVAPLI TEMEL PROBLEMLER 

Problemlerin ilk bolumu temel gruba aittir ve cevaplan kitabm arka kismmda 
bulunmaktadir. Kalan uc bolum sirasiyla temel, ileri ve ilave bolumlerdir. 

! 
I 

BOLUM 4 PROBLEMLER 

dogrudan bir sonucu olan ve bir LTI sistemin frekans tepkisi bakmundan tamrmnan-, .c 
den olan evrisim ozelligidir, Bu tamm, ilerleyen bolumlerde karsilasmaya devam ede- 
cegimiz, L TI sissemlerin analizine frekans bolgesi yaklasimmda temel rol oynar. 
Fourier donusumunun cok onemli uygulamalan olan, omekleme ve modiilasyon sis. 
temlerinin frekans-bolgesi analizine temel saglayan ikinci ozelligi, carpma ozelligid,r. 
Bu sistemleri Bolum 7 ve 8 'de daha detayh olarak inceleyecegiz. 1 

Aynca, sabit katsayih diferansiyel denklemlerle tammh L TI sistemlerin ince. 
lenmesine ozellikle cok uygun olan Fourier analizi araclanm gorduk, Ozellikle, boyle 
bir sistem icin frekans tepkisinin inceleme ile belirlenebilecegini ve bu durumda kismi 
kesir acilnm tekniginin sistemin durtu tepkisi hesaplamalanm kolaylastirmak icin kul- 
lamlabilir. ilerleyen boliimlerde, bu sistemlerin frekans tepkilerinin uygun cebirsel ya- 
pismm, hem zaman hem de frekans bolgesindeki ozelliklerine onemli anlayis kazan- 
dirdiguu bulacagiz, 
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4.20. olsun. 
(a) x(t) periyodik midir? 
(b) x(t)*h(t) periyodik midir? . . . . . . . . '? 
(c) iki a-periyodik sinyalin evnsirm penyod1k olabilir mu 

4.19. 

(1 +t2)2 
ifadesinin Fourier doni.i~iimiinii bulmak icin kullammz. 
lpucu: bkz. Ornek 4.13. 

4.13. x(t), Fourier donii~iimii ) s:( S) X(Jw)=8(w)+8(w-JZ" +u w- 

olan bir sinyal olsun ve 
h(t) = u(t) - u(t- 2) 

4.18. 

4.12. 

x(t) =.( s:t )g(t) 

olan g(t)'yi belirleyiniz. 
(b) X(jw)'nin periyodik oldugunu savunmak icin Fourier donusumun carpma 

ozelligini kullammz. X(jw)'yi bir periyotta belirleyiniz. 
Asagidaki ifadelerin her birinin dogru veya yanhs oldugunu belirleyiniz. Cevap- 
lanmzi dogrulayimz. 
(a) Bir tek ve sanal sinyal her zaman tek ve sanal Fourier donusumune sahiptir. 
(b) Cift bir Fourier domisumu ile tek bir Fourier donusumunun evrisimi her 

zaman tektir. 
Asagidaki frekans tepkisine sahip bir sistemin durtii tepkisini bulunuz: 

H( . ) (sin2(3w))cos w 
JW 2 • w 

Asagidaki frekans tepkisine sahip bir nedensel L TI sistemi ele alahm: 

H(jw) = -. -1 - . 
JW+3 

Belirli bir x(t) girisi icin bu sistemin su 91k1~1 verdigi gorulmusttir: 
y(t) = e-3'u(t) - e-41u(t) 

x( t) 'yi belirleyiniz. 
Problem 3.20'de ele alman RLC devre ile gosterilen nedensel LTI sistemin diir- 
tu tepkisini bulunuz. Bunu devrenin frekans tepkisinin ters Fourier donusumunu 
alarak yapimz. Ters Fourier doniistimu hesaplamaya yardimci olarak Tablo 4.1 
ve 4.2'yi kullanabilirsiniz. 

4.17. 

sinyalini ele alahm. 
(a) oyle ki 

x(t)= f sin(k{)J(t-k1L) 
k=-oo (kf) 4 

4.16. 

4.11. 

4.14. X(jw) Fourier donilstimu ile x(t) sinyalini ele alahm. Asagidaki bilgilerin veril- 
digini varsayahm: 
1. x(t) gercektir ve negatif degildir. 
2. F-1 {(l + jw)X(jw)} = Ae-21u(t), A, t'den bagimsizdir. 

3. ( IX (jw)l2 dw = 2JZ" 
x(t) icin bir kapah formlu ifade belirleyiniz. 

4.15. x(t), X(jw) Fourier donusumlu bir sinyal olsun. Asagidaki bilgilerin verildigini 
varsayahm: 
1. x(t) gercektir, 
2. t 5 0 icin x(t) = O'dir, 
3. 2~ ( 9te{X(jw)}ejw,dw=ltle-ltl 

x(t) icin bir kapah fonnlu bir ifade belirleyiniz. g(t) = x(3t) * h(3t) 
illskiteri veriliyor; ve x(t)'nin X(jw)_ ~ourier ~o~ii~iimiine ve h(t)'nin H(jw) 
Fourier donii~iimiine sahip oldugu veriliyor. g(t) nm 

g(t) = Ay(Bt) 
.. k . . F rier donii~iimii ozelliklerini kullammz. 

formunda oldugunu gosterme icm, ou 
A ve B degerlerini belirleyiniz. 

2 e-l11~-- 
l+w2 

ve 

~ d ki . 1· Fourier donii~iimiinii belirlemek icin Tablo 4.1 ve 4.2'ri . (a) asagi a 1 smya m · :, 
yardimc1 olarak kullammz: 

( 
. )2 smt 

x(t)=t 7i 
(b) A~ag1daki ifadenin sayisal degerini hesaplamak icin Parseval bagmt1sm1 ve ' 

onceki sec;enegin sonucunu kullammz: 

A~ [ ,t:n4dt 

y(t) = x(t) * h(t) 

4.10. 
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ozel- Fourier donii~iim ciftini ele alahm. . .. .. .. .. 
(a) te-111,nin Fourier donii~iimiinii bulmak icin uygun Founer donu~umu 

liklerini kullammz. 
(b) ikilik ozelligi ile birlikte, (a) sec;eneginin sonucunu 

4t 



(3) eJaw X(jw) 'nin gercek oldugu gercek bir a mevcuttur. 

(4) [ X(jw)dw= 0 (5) [ wX(jw)dw= 0 

(6) X(iw) periyodik dir. 
(b) ( 1 ), ( 4) ve ( 5) ozelliklerine sahip ancak digerlerine sahip olmayan bir sinyal 

olusturunuz, 

(2) 3e{X(jw)} = 0 
yiniz: 
(1) 91e{X(jw)} = 0 

4.24. (a) Sekil P4.24'de gosterilen gercek sinyallerden eger varsa hangilerinin asagida- 
ki durumlarm her birini saglayan Fourier donusumune sahip oldugunu belirle- 

(a) (b) 

X3(t) 
X4{t) 

x,(~(t) 
u(t) 

-1 0 1 0 1 

(c) (d) ~ekil P4.23 

1 -1 0 1 
-1 

Sinyalini ele alahm. Sekil P4.23'de gosterilen her sinyalin Fourier donustimiinu 
belirleyiniz. Bunu acikca sadece x0(t) donusurnunu degerlendirerek ve Fourier 
donusilmu ozelliklerini kullanarak yapabiliyor olmahsuuz, 

~ro ~ro 
"o(~(t) 

0::::; t::::; 1 
baska yerde 

xo(t) = {e-1' 
0, 

4.23. 

(a) X( 'w) 2sin[3<w-2iri1 J (w-2,r) 

(b) X(jw) = cos(4w+ 1l' /3) 
(c) X(iw) Sekil P4.22(a)'da verilen biiyi.ikli.ik ve evre cizimi gibidir. 

· (d) X(jw) = 2[5(w-1)-5(w+ 1)] + 3[5(w-21Z') + <5(w+ 21Z')] 
(e) X(iw) $ekil P4.22(b)'deki gibidir. 
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(b) · ~ekil P4.22 

[7 1 2 3 m 
-1 

(a) 

~ XUm) niz. 

(b) 
(a} ~ekil P4.21 . . b li l . 

4.22. Asagidaki donusumlerin her birine denk gelen si.irekli zamanh smyah e Ir eyi- 

-2 

x (t) 

(e) [te-2tsin4t]u(t) 

(g) x(t) Sekil P4.2l(a)'da gosteri.ldi.~i. gi~i.di_r. 
(h) x(t) Sekil P4.2l(b,)'da g6stenld1g1 g1b1dir. 

{
l - t2 0 < t < 1 . "+oo e -J1-2nl roxw= ' w~n- 0, aksi halde 

x (t) 

.. · 1 t 1 t t t t2 f t t 1 t t t t-. 
-6 -5 -4 -3 -2 -1 O 1 2 3 4 5 6 7 8 t 

TEMEL PROBLEMLER 
Ac::ag-1daki sinyallerin her birinin Fourier donii~i.imi.inii hesaplaym1z: 

4.21. '( .,-3J1J . 2 
(a) [ e-at cos wot Ju(t), a> 0 (b) e sm t 

{
l+cosll't, \t\:s:;1 (d) I:=0ak<5(t-kT), \al<l 

(c) x(t) = 0, It\> 1 

(t) [ si:t J[ sin:(~~11;1) J 
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00 

x(t) = L x(t - kT) 
k=-oo 

ve 

-1 3 
4.27. T>O oldugu yerde, 

x(t) = u(t- 1)- 2u(t- 2) + u(t- 3) 

~ekil P4.26 

4.26. (a) Asagidaki x(t) ve h(t) sinyal ciftlerinin her birinin evrisimini, X(jw) ve 
H(jw)'yi hesaplayarak, evrisim ozelligini ve ters donusumu kullanarak he- 
saplayimz, 
(i) x(t) = te-2'u(t), h(t) = e-41u(t) 
(ii) x(t) = te-2tu(t), h(t) = te-4tu(t) 
(iii) x(t) = e-1u(t), h(t) = iu(-t) 

(b) x(t) = e-U-2>u(t - 2) oldugunu ve h(t)'nin Sekil P4.26'da gosterildigi gibi ol- 
sun. Bu sinyal ciftleri icin evrisim ozelligini y(t) = x(t)*h(t) Fourier donu- 
sumunun H(jw)X(jw)'ye esit oldugunu gostererek dogrulaymiz. l) 

~ekil P4.25 2 3 -1 0 

4.25. X(jw) Sekil P4.25'de gosterilen x(t) sinyalinin Fourier doniistimii olsun. 
(a) X(jw), :-4(iw) ve 0(jw)'nin her ikisinin de gercek degerler oldugu yerde 

A(jw)el0Gw) olarak ifade edilebilir. 0(jw)'yi bulunuz. · 
(b) X(j0)'1 bulunuz. 

(c) ( X(jw)dw 'yi bulunuz. 

(d) ( X(jw) 2s~w e12wdw 'yi hesaplaymiz, 

(e) (IX(jw)l2 dw 'yi hesaplayiruz. 

(f) 9te{X(jw)} 'nin ters Fourier donusiimunu ciziniz, 
Not: tiim bu hesaplamalan X(jw)'yi acikca hesaplamadan gerceklestirmelisiniz. 

x (t) 
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~ekil P4.24 
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(f) 

(e) 

x(t)= t2e·ltt 

(d) 

x(t) = e·t2-12 

(c) 

x t) 

{\{\(\(\{\{\a 

(b) 

x (t) 

I 

Tr 
(a) 

x (t). 
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~ekil P4.29 
(b) 

............................................. 1iJ 

<, Egim=-a -oz 

(a) 

2; ----------------- 

111 

----------------- n 2 
<X Um) 

111 

IXUm}I 

4.29. Bir gercek degerli siirekli zamanh fonksiyon x(t), biiytikliigti ve evresi Sekil 
P4.29(a)'da gosterildigi gibi olan bir X(jw) Fourier donusumiine sahiptir. 
xa(t), xb(9, xc(t) ve xd(t) fonksiyonlan buyiikliikleri X(jw) ile aym olan ancak, ev- 
re fonksiyonlan Sekil P4.29(b)-(e)'de gosterildigi gibi farkli olan Fourier donii- 
sumlenne sahiptir. Evre fonksiyonlan <r.Xa(jw) ve <IXh(jw), <r.X(jw) 'ye line- 
er bir evre ekleyerek olusturulmustur. <r.Xc(jw) fonksiyonu, <r.X(jw) w=O etra- 
fmda yansitilarak olusturulur ve <r.Xd(jw) , yansima ve lineer bir evrenin ek- 
lenmesi kombinasyonu ile elde edilir. Fourier dontistimlerinin ozelliklerini kul- 
lanarak, xa(t), xb(t), Xc(t) ve xd(t)'nin x(t) bakimmdan ifadelerini belirleyiniz. 
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~ekil P4.28 (b) 

1t 71 71 -6 6 -21t ·31t 
... J D D D ili D D D D D··· 

21t 31t 41t 51t t 

_L_ 
-1 1 m 

(a) 

denkleminin Fourier donii$iimii icin bir ifade belirleyiniz. 

(b) X(jw)'nin Sekil P4.28(a)'da gosterildi~i ~~b~ oldu~u?u varsayahm. (~4:2~-. 
1) denkleminde a$ag1daki her p(t) securn 19m y(t) nm spektrumunu cizimz: 

(i) p(t) = cos(t/2) 
(ii) p(t) = cost 
(iii) p(t) = cos2t 
(iv) p(t) = (sint)(sin2t) 
(v) p(t) = cos2t - cost 

(vi) p(t) = I:- 8(t- 1rn) 

(vii) p(t)= I:_oci-21rn) 

(viii) p(t) = I:- 8(t-41rn) 

(ix) p(t) = I::_ 8(t-21rn)-+ I:- 8(t- 1rn) · 
(x) p(t) = Sekil P4.28(b)'de gosterilen periyodik kare dalgadir. 

y(t) = x(t)p(t) (P4.28-1) 
n=-co 

+co 

( ) 
"\"' JnwOt pt = L, a-e . 

sinyallerini ele alahm. ak, · x(t) 'nin Fourier dizisi katsay1lanm ve X(jw), x(t)'nin 

Fourier donii$iimiinii gostersin. 
(a) X(Jw) icin kapah formlu bir ifade belirleyiniz. _ 
(b) Fourier katsayilan ak icin bir ifade belirleyiniz ve as = t X (J 

2;k) 
oldugunu 

~~~~- . . 
4 28 ( ) X(t), X'i(j.w) Fourier donii$iimune sahip olsun ve p(t) wo temel frekansi ile .. a 

periyodik olsun ve Fourier dizisi gosterimi soyle olsun: 
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d2 y(t) + Ji dy(t) + y(t) = 2 d2 x(t) - 2x(t) 
dt' dt dt2 

4.34. Nedensel ve kararh bir L TI sistem S §U frekans tepkisine sahiptir: 

H(jw) J1:+4 
6-w- +5jw 

d2 y(t) + 6 dy(t) + 8y(t) = 2x(t) 
dt' dt 

(a) Bu sistemin diirtil tepkisini bulunuz. 

(b) eger x(t) = te-21u(t) ise bu sistemin tepkisi nedir? 

(c) denklemi ile tarumh kararh ve nedensel LTI sistem icin (a) secenegini tek- 
rarlayrmz. 

(d) X4(t) = (si:;1)2 

4.33. Kararh ve nedensel bir LTI sistemin giris ve 91k1§1 §U diferansiyel denklem ile 
iliskilidir: 

diirtii tepkili bir S LTI sistemi ele alahm. Asagidaki her giris icin S'nin 91k1§m1 
belirleyiniz: 

(a) x,(t) = cos(6t + f) 

(b) x2(t)= I:=0(t/sin(3tt) 

(c) (t) = sin(4(1+1)) 
X3 ,r(t+I) 

h(t) = sin( 4(t- l)) 
1r(t-l) 

4.32. 

(b) cost'ye aym tepkili baska bir L TI sistemin durtu tepkisini bulunuz. 

Bu problem cos t'ye tepkinin bir L TI sistemi ozel olarak belirlemek icin 
kullamlamayacaguu gosterir. 

ve 

4.31. (a) Asagidaki diirtu tepkilerine sahip tic LTI sistemin hepsinin x(t) = cost'ye 
aym tepkiyi verdigini gosteriniz. 

h1(t) = u(t), 

h2(t) = -28(t) + 5e-2'u(t) 

345 BolOm 4 SOrekli Zamanh - Fourier DonO~OmO 

oldugunu varsayahm. 

(a) x(t)'yi belirleyiniz. . . . .. . 
. () . 1· . X (j'w) Fourier doni.i~i.imi.ini.i belirleym1z; oyle ki, (b) bir x1 t smya mm 1 

g(t)- x,(t)cos( {1) olsun. 

~ekil P4.29 devarm 

Sinyaller ve Sistemler 

4.30. g(t) = x(t) cost oldugunu ve g(t)'nin Fourier doni.i~i.imi.ini.in 
· . {1, \wl ~ 2 

G(Jw) = O, aksi halde 

(e) 

-rc/2 

- m -- -- -- --- 
---Egim=d --- -- -- 

(d) 

----------- -rc/2 

rc/2 

(c) 
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bilgisini, (a) seceneginin sonucu ile beraber kullanarak 

F {e18'} = 21ro( w- B) 

oldugunu gosteriniz, 

(b) F{o(t+B)}=eJBw 

G(jw) = 2n:x(-w) 

Oldugunu gosteriniz, 

(a) X(jw) = _E00x(t)e- jwt dt 

~~a·li·z denklemine frekans kaydirma uygulayarak, frekans kaydirma ozelli- 
gmi ispatlaymiz. 

(b) ~~~01 _'nin Fourier doniisumu ile birlikte Fourier dontisiimtinun carpma ozel- 
ligini kullanarak, frekans kaydirma ozelligini ispatlayimz, 

4.39. x(t) .sin~ali,ni? X(j~). Fourier donusiimtine sahip oldugunu varsayahm. Simdi 
sekli X(jw) nm sekli ile aym olan baska bir sinyal g(t)'yi ele alahm; yani, 

g(t) = X(jt). 

(a) g~t)'ni? ~ourie: dontisumi! G(jw)'nin 2n:x(-t) ile aym sekle sahip oldugunu 
gostenmz; yaru, 

4.38. x(t), X(jw) Fourie~. don~~ii1:.1lu ~erhangi bir sinyal olsun. Fourier dontisumiiniin 
frekans kaydirma ozelligi soyle ifade edilebilir: 

eJwo,x(t)~X(j(w-wo)). 

~ekil P4.37 +1 0 -1 

1 • 

(d) G(jw), X(jw)'den farkh oldugu halde, her k tamsayisi icin 
G(j ;k) = X(j ;k) oldugunu kamtlamaya cahsmiz. 

x (t) 

347 Solum 4 SOrekli Zamank - Fourier DonO~OmO 

ile aym olmayan baska bir g(t) bulunuz. 
k=-00 

00 

x(t) = g(t) * I: o(t -4k) 
(c) x(t) ve 

4.37. Sekil P4.37'deki x(t) sinyalini ele alahm. 
(a) x(t)'nin X(jw) Fourier donii$iimiinii bulunuz. 
(b) a$ag1daki sinyali ciziniz: 

00 

x(t) = x(t) * Li o(t -4k) 
k=-00 

iLERi PROBLEMLER 

y(t) = [2e-1 - 2e-41]u(t) 

olan bir L Tl sistemi ele alahm. 
(a) bu sistemin frekans tepkisini bulunuz. 
(c) b sistemin diirtii tepkisini belirleyiniz. . 
( d) Bu sistemin giris ve 91k1$m1 ili$kilendiren diferansiyel denklemi bulunuz. 

cos(t I J3) +cost+ cosJ3t 

oldugunda a= 1 ile (a} se9enegindeki sistemin 91k1$1m belirleyiniz. Giris 

ve cikisi kabaca 9iziniz. 
4.36. x(t) = [e-1 + e-3t]u(t) 

giri$ine tepkisi 

(b) giris 

a-jw 
H(jw)=--:- 

a+ JW 
frekans tepkili siirekli zamanh LTI sistemi ele alahm. H(jw)'nin biiyiikliigii 
nedir? <r.H(jw) nedir? Bu sistemin durtii tepkisi nedir? 

I 

I 
i 
{, 
I 

;~ 

x(t) = e-41u(y) - te-41u(t) 

oldugunda S'nin 91k1$1 nedir? 
4.35. Bu problemde, evrede lineer olmayan degi$imlerin etkilerine omekler verecegiz. 

(a) a> 0 oldugu yerde, 

(a) S'nin x(t) girisi ile y(t) 91k1$m1 ili$kilendiren diferansiyel denklemi belirle- 

yiniz. 
(b) S'nin durtii tepkisini belirleyiniz. 
(c) giris 

346 
Sinyaller ve Sistemler 



Boliirn 4.5.1 'de bir bant geciren filtreyi uygulamak icin genlik modillasyonunun 
bir karmasik ustel tasiyici ile birlikte kullarurmm tartisnk. Belirli bir sitem Sekil 
4.26'da gosterilmistir ve eger .fCt)'nin sadece gercek kisrm korunursa, esdeger 
bant geciren filtre Sekil 4.30'da gosterilendir. 
Sekil P4.46'da, bant geciren bir filtrenin sinus modillasyonu ve alcak geciren 
filtreler kullamlarak uygulanmasi gosterilmistir. Sistem c;:1k1~1 y(t)'nin, Sekil 
4.26'da sadece 9'\e{f(t)} korunarak elde edilecek olan ile aym oldugunu goste- 
riniz. 

4.46. 

H(jm) 
x(t) -8--y(t) 

-+-I 61-- ,1 -j 6 f+- 

0 0 
2m0 mo m ~ekil P4.45 

oldugunu gordiik. Bu sinyalin toplam enerjisinin tum frekanslar boyunca 
IXCJw)l2 'nin entegrallenmesi ile elde edilebilecegini soyler, Simdi, Sekil 
P4.45'de gosterilen ideal bant geciren filtre H(jw) ile islenen bir gercek degerli 
x(t) sinyalini ele alahm. y(t) cikrsmdaki enerjiyi, IXCJw)j2 frekansi boyunca bir 

entegral olarak ifade ediniz. Oyle ki, IXCJw)j yaklasik olarak ti genisliginde bir 
frekans arahgi boyunca sabit olacak sekilde yeterince kuciik ti icin, bant geciren 
filtreniny(t) cikismdaki enerjinin yaklasik olarak ti jX(Jwo)l2 ile orantthdir, 

Yukandaki sonucu temel .alarak, ti jX(Jwo)j2, ti bant genisliginde w0 frekansi 

etrafmdaki sinyal icindeki enerji ile orantihdrr. Bu nedenle, IXCJwo)l2 cogun- 
lukla x(t)'nin enerji- yogunluk spektrumu olarak adlandmhr. 

4.45. 

4.44. Nedensel bir LTI sistemin y(t) cikisi, x(t) girisi ile $U denklemle iliskilidir: 

dy(t) + IOy(t) = [x(r)z(t- r)dr- x(t) 
dt OO 

ve burada: z(t) = e-'u(t) + 3J(t). 
(a) bu sistemin H(jw) = Y(jw)IX(jw) frekans tepkisini bulunuz. 
(b) sistemin durtu tepkini belirleyiniz. 
Surekli zamanh sinyaller icin Boliim 4.3.7'de Parseval bagmnsi tartismasmda, 

C lx(t)l2 dt = -1 [IX(jw)l2 dw 2rc -co 
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olan bir L Tl sistemin oldugunu gosteriniz. 

4.43. 

~ jkl001 x(t) = 1.-J aie 

ifadesinin ger<;ek degerli periyodithlr sinyal oldugu ve h(t)'nin kararh bir sis- 

temin diirtii tepkisi oldugu yerde, 
g1(t) = {[ cos(wot)]x(t)} *h(t) ve g2(t) = {[sin(wot)]x(t)} *h(t~ ~lsun .. 

} (t)- :Sm{as} oldugundan emin olmak icm, H(iw) 
(a) g1(t) = 9{e{as ve g2 - . . · - b lirle iniz 

.. zerinde gerekli k1s1tlamalan ve wo icin bir deger e y ~ . . 
u b' h(t) "rneg1 venmz 

(b) H(iw)'nin (a) se<;enegindeki k1staslan saglad1g1 ir o . 

2 * sint 
g(t) = x(t)cos t 7t 

_ \ \ > 1 . . X(iw) = o oldugunu varsayarak, 
olsun. x(t)'nin ger<;ek oldugunu ve w - iym . 

x(t)~g(t) 

4.42. 

olugunu gosteriniz. . . . 
rmak icin birle~tmmz: (c) (a) ve (b) sonu<;lanm su sonuca va 

g(t) = x(t)y(t) 

oldugunu gosteriniz. 
·et 

_1 r+ooy(j(w-B))ejwtdw=el y(t) 
2rc .1-oo (b) 

(a) 
__ 1 [X( ·e)[-1 [Y(}(w-B))ejw,dw]de 

g(t) - 2rc J 2rc -co 

gostersin. 

(a+Jwt . . . 
.. k i . Fourier donii~iimii ozelhklenm kullam- 

oldugunu tiimevanmla gosterme icm 
mz. .. 11· - · · elde . . de .. .. miinun <;arpma oze 1g1m 
Bu pro_blemde, siirekh zamanli ~u:1:rY(j:;uJ~urier donii~iimlii iki s~~e~li -~a= 
edeceg1z. x(t) ve y(t) siras1yla X(j l {X( 'w) * Y(jw)} 'nin Fourier donu~umunu 
manli sinyal olsun. Aynca, g(t), 2,r J 

4.41. 

, t-l =at 
x(t) = -e u(t), a> 0 

(n -1)! 

ifadesinin Fourier donii~iimiiniin 
1 

4.40. 
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(I) Durtii tepkisi h(t) gercektir. 
(ii) max {lhCt)I} = h(O) . 

Oldugunu gosteriniz, 
lpucu: egerflt, w) iki degiskenin bir karmasik fonksiyonu ise, bu durumda: 

oldugunu varsayahm. 
(a) 

ise, h(t) nedir? - . . . t=O haric. tekrar elde 
)' d h(t)'nin her t degen wm, 

(c) h(t)'nin tek k1~m~ ho(~ . en - () -O'da herhangi bir tekillik [5(t), u1(t), ': 
edilebilecegim gostenmz. Egel~ h tb, :urumda frekans tepkisi . 

(t) ] irermedigini not ede im; u . ' 
U2 ,. • · Y 

H(Jw) = c h(t)e-jw'dt ~ 
. kim istege bagh smrrh bir degere 

- er h(t) tek bir t=O noktasmda ~~r ta d da H(jw)' nin aym za- .. 
eg ' . d - . e ecektir Boylece, bu urum ' 
ayarlanm1~ ise eg_1~m y belirlendigini gosteriniz- 
manda sanal kisrm Ile tamamen 

islemi Hilbert donusiimu olarak adlandmhr. Gercek ve nedensel bir h(t) 
diirtii tepkisi donusumunun gercek ve sanal kisimlannm digerinden Hilbert 
donusumu kullarularak elde edilebilecegini gordiik. 
Simdi (P4.48-3) denklemini ele alahm ve y(t)'yi x(t) girisli bir LTI sistemin 
c;1k1~1 olarak kabul edelim. Bu sistemin frekans tepkisinin soyle oldugunu 
gosterelim: 

{
-1· w>O 

H(jw)= . ' . 
J, w-c O 

(c) x(t) = cos3t sinyalinin Hilbert doniisumu nedir? 
H(jw) surekli zamanh bir LTI sistemin frekans tepkisi olsun ve H(jw)2nin ger- 
eek, cift ve pozitif oldugunu varsayahm. Aynca, 

max{H(jw)} = H(O) 
w 

4.49. 

-mo 1ilo 

.. .. kili bir si.irekli zamanh L Tl sistemin H~w) 
Gerc;ek ve ne~e~se~. h(t) ?ui::u -~eplli~i H(iw)'nin tamamen gen;ek kismi ile, 
frekans tepkismm ~nemh ~u. oze g daki roblem, genel olarak gerc;ek kisim 
ffie{H(Jw)} ile behrlenmes1d1r. S~ an·-· ~ zi u gulamalanm elde etmek ve 
yeterliligi olar~. a~landmlan, bu ozelhgm a y . . . . . 
incelemekle ilg1hd1r. .. - . .. . - . . h(t)'nin cift kisnu olan he(t) smyalm~ m- 
(a) gerc;ek kisrm yeterhhg1 ozelhg1m, . de "~umi.i nedir? h(t)'nin he(t) den 

celeyerek ispatlay1mz. he(t)'~i~ F_?un~r. onu . 
nasil tekrar elde edilebileceg1m gostenmz. 

(b) Eger nedensel sistemin frekans tepkisinin gerc;ek kisrm 

ffie{H(Jw)} = cos w 

4.47. 

(b) (P4.48-3) 
~ekil P4.46 

H1(im) 

I, 

4.48. t = O'da herhangi bir tekilligi olmayan, gercek ve nedensel h(t) diirtii tepkili bir 
sistemi ele alahm. Problem 4.47'de H(jw)'nin gercek ya da sanal kismuun ta- 
mamen H(jw)'yi belirledigini gorduk, Bu problemde, HR(jw) ile HJjw) arasmda, 
H(jw)'nin gercek ve sanal kisunlan arasmda, acik bir iliski elde edecegiz. 
(a) h(t) nedensel oldugundan, belki t=O haric, 

h( t) = h(t)u(t) (P4 .48-1) 
oldugunu not edelim. Simdi, h(t) t=O'da tekillik icermediginden (P4.48-1) 
denkleminin her iki tarafmm Fourier donusumlerinin ayru olmasi gerekir. 
Bu bilgiyi carpma ozelligi ile birlikte, 

H(jw)=~ [H(j1J)d17 (P4.48-2) 
pr w-17 

oldugunu gostermek icin kullamrnz. (P4.48-2) denklemini HiJw) icin 
HJjw) bakimindan · bir ifade elde etmek iizere ve HJjw) icin HR(jw) baki- 
mmdan ifade elde etmek iizere kullammz. 

( ) - 1 cx(r) d y t -- t 
,r 00 t-r 

y(t) 

iLAVE PROBLEMLER 
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I ( f (t, w)dwl ~ [IJ(t, w)I dw. 
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~ekif P4.49b 
(b) 

{e) (c) ve (d) sec;eneklerinin sonuc;lanm 
B t -2 . old w .. . w. r ,-:- J'C 

ugunu gostermek rein birle§tiriniz Bo 1 . . . . - (P4.49- l) 
;em de . bant geni§ligini bagrrnsiz oiara{ ~c~~ tstemI~1zm .. hem artrs siiresini 
w ~nklem.I, eger hizh bir sistem istersek kil ... e Ir ey~meyI~. Ornegin, (P4.49-l) 
gine sahip olmasi gerektigwi . I ( uc;uk tr), Sistemm buyuk bant genisli .. 1· man anr Bu birc;ok si t v I- onem I temel bir istir, . IS em tasanm1 probleminde cok 

4.50. Problem 1 45 2 67' 
. · ve · de cesitli 6zellikleri k " . 

ladik ve mceledik. Bu problemde :fi k v~. or~lasyon fonksiyonlanm tamm. 
celeyecegiz. "x(t) ve y(t) iki ger9;k :~n a:: bolgesmde bu gibi fonksiyonlan in- 
9apraz korelasyon fonksiyonu so 1 t y I olsun. Bu durumda, x(t) ve y(t)'nin 

'f 'r ammamr: 
Be~zer §ekilde, r/Jyx(t)4tcl)v: 1'}) xy; ~)y(r)dr. . .. 
nesi sirasiyla, x(t) ve y(t) sinyalt _) . yr tammlayabllmz. [bunlann son iki ta- 
<l>xy(Jw), <l>yx(}w), <I>xx(Jw) ve <I> (~n)nm oto korelasyon fonksiyonlan denir] 

nin Fo · do .. .. YY Jw srrasiyla ¢ (t) ,1, () ,1, • uner onu§umlerini g6stersin xy ,ryx t ,rxx(t) ve r/Jy_v(t) 
{a) <l>xy(Jw) ile <I> ( · ) · ... 
{b) <I> ( . ) . . . yx JW arasmdakI iliski nedir? 

xy JW 19mX(jw) ve Y(i ) b k 
{c) <I>xx(Jw) 'nin her . . w a immdan bir ifade elde ediniz 
{d) ~. . w I<;:m ger9ek oldugunu v 'f · 

yimdI ger9ek degerli diirtii t kT . e negatI olmadigim gosteriniz. 
x(t)'nin giri§ oldugunu eie 11 v(et),:fyw) frekans tepkili bir LTI sisteme 
<I> ( · ) ·1 Y nm 91kJ.;: oldu w xy Jw 1 e <I>.w(Jw) ic;in <I>xx( · ) lfl(j' · 'f gunu varsayahm. 

, JW ve . w) bakimmdan ifadeleri bulunuz. 

,-1 

S(o0) 

fr= s(oo) 
h(O) . 

s'(t) = h(t) 
oldugundan ve ayrica h(O) = max .. . w. 
simum degi$im hiz: korunurken' sh1(fit)dozelhgmden dolay1, tr, s(t)'nin mak- 
m d B . ir an s(oo)'a git k .. an Ir. u Sekil P4.49(b)'de .. t -1 . . 1 me rem gereken za- 
t .. Hi()' gos en m1§tlf 
r icrn w) bak1mmdan bir ifade bulun . 

s(t) uz. 
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Bu nedenle, daha kucuk artis siiresi, sistemin daha hizh tepki vermesi de- 
mektir. Bu problemde ele alman sistem icin, artis siiresini soyle tammlaya- 
cagiz: 

s(oo) = lims(t) 
1-->00 

~ekil P4.49a 
Bw bant genisligi icin H(jw) bakimmdan bir ifade bulunuz. 
s(t), (a) seceneginde duzenlenen sistemin basamak tepkisini gostersin. Bir 
sistemin tepki hizmm onemli bir olcutu, bant genisligi gibi nitel tanrrm 
olan, cesitli rnumkun matematiksel tammlara sebep olan kullanacaklan- 
rmzdan biri olan artis siiresidir. Sezgisel olarak, bir sistemin artis suresi, 
basamak tepkisinin sifirdan son degerine ne kadar hizh yiikseldiginin bir 
olcutudur. 

(c) 
(d) 

(a) 

H(O) 
---1 

1- Dikdortgenin alaru = 
I H(j-ro)'nin altrndaki alan 

frekans tepkili sistemin bant genisligi nedir? 
H{j-ro) 

. -{1, iwi<W? 
H(Jw)- I I . 0, w>W 

(b) Sistem analizinde onemli bir kavram, bir L TI sistemin bant genisligidir. 
Bant genisligini tammlamak icin bircok farkh matematiksel yol vardir; an- 
cak bunlar nitel ve sezgisel bir fikir olan, G(jw) frekans tepkili, temel ola- 
rak g(jw)'nin yok oldugu veya kucuk oldugu w degerleri icin eiwt formlu 
sinyalleri "durduran" ve G(jw)2nin kiicuk olmadigi frekans bandmda kar- 
masik ustelleri "geciren" bir sistemle iliskilidir, Bu bandm genisligi bant 
genisligidir. Bu fikirler Bolum 6'da daha acik anlatilacaknr; ancak simdilik 
H(jw) icin onceden belirtilen ozelliklere sahip frekans tepkili sistemler icin 
ozel bir bant genisligi tamrmru ele alacagiz. Ozellikle, boyle bir sistemin 
bant genisligi B; tamrru, H(jw) altmda kalan ile esit alanh, H(JO) yuksekli- 
gine sahip dikdortgenin genisligidir. Bu Sekil P4.49(a)'da gosterilmistir. 
H(JO)=maxw H(jw) oldugundan, sekilde bant icerisinde gosterilen frekans- 
lar, H(jw)'nin en buyuk oldugu frekanslar olduguna dikkat edelim. Sekil- 
deki kesin genislik secimi, kesinlikle istege bagh bir bittir; ancak zaman ve 
frekans arasmda cok onemli bir iliskiyi netlestirmemize ve farkli sistemleri 
karsilastirmarmza olanak saglayan bir tamm sectik. 
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durtii tepkili sistemin tersi icin diferansiyel denklemi bulunuz. 
(e) Baslangicta statik olan ve 

d2 y(t) + 6 dy(t) + 9 y(t) = d2 x(t) + 3 dx(t) + 2x(t) 
dt' dt dt' dt 

diferansiyel denklemi ile tammh L TI sistemi ele alahm, Bu sistemin tersi 
aym zamanda statik baslangic durumundadir ve bir diferansiyel denklem 
ile tammhdir. Tersini tammlayan diferansiyel denklemi bulunuz ve orijinal 
sistem ile tersinin h(t) ve g(t) diirtu tepkilerini bulunuz. 

4.52. Ters sistemler cogunlukla hatah olcme cihazlan iceren problemlerde uygulama 
bulurlar. Omegin, bir sivmm sicakhgim olcen bir alet diisunelim. Cogunlukla 
boyle bir cihazi, olcum elemanmm tepki ozelliklerinden dolayi (ornegin, ter- 
mometre icindeki civa), sicakhk degisimlerinde hemen tepki vermeyen bir L TI 
sistem gibi modellemek mannkhdrr. Ozellikle, bu. cihazm sicakhkta birim ba- 
samaga tepkisinin soyle oldugunu varsayahm: 

s(t) = (1- e-112)u(t) (P4.52-1) 

(a) Olciim cihazmm 91k1~1 saglandigmda, srvmm anhk sicakhgma esit bir 91k1$ 
veren, telafi edici bir sistem tasarlayirnz, 

(b) Ters sistemlerin olcum cihazlan icin telafi edici sistemler olarak kullam- 
mmda cogunlukla ortaya cikan bir problem, olciim cihazmm gercek 91k1~1 
cihazdaki kucuk, kararsiz fenomenden dolayi hata verirse, gosterilen sicak- 
hkta olusabilen biiyuk hatalardir. Gercek sistemlerde her zaman bu gibi ha- 
ta kaynaklan oldugundan, bunlar hesaba katilmahdir. Bunu aciklamak icin, 

. tum 91k1$1 (P4.52- l) denklemi ile tammh olcum cihazmm tepkisi ve kansan 
bir gurultu sinyali n(t) 'nin toplarm seklinde modellenebilir. Aym zamanda 
(a) seceneginin ters sistemini icerdigimiz, simdi girisi gibi olcum cihazmm 
tum cikisma sahip olan boyle bir sistem Sekil P4.52(a)'da gosterilmistir, 
n(t)= sinwt oldugunu varsayahm. Ters sistemin cikisina n(t)'nin katkisi ne- 
dir ve bu 91k1~ w arttikca nasil degi$ir? 

(c) (b) sec;eneginde ele alman konu, LTI sistemi analizinin birc;ok uygulama- 
smd!i onemli olanlardan biridir. Ozellikle, sistem tepkisinin hlZl ile siste- 
min yiiksek frekans parazitlerini azaltma yetenegi arasmdaki temel ili$ki ile 
kar$1 kar$1yay1z. (b) sec;eneginde bu ili$kinin, bir olc;iim cihazmm tepki h1- 
zm1 art1rmaya c;ah$arak (ters sistem yolu ile), aym zamanda k6tiile$tiren si- 
nus bic;imli sinyalleri c;ogaltan bir sistem iirettigimizi anlatt1gm1 goriiriiz. 

icin kullamlacak L TI sistemin frekans tepkisini gostersin. G(jw)'yi yankilat ta- 
mamen yok olacak sekilde ve sonuclanan sinyalin sahne seslerinin tamamen 
dogru bir uretimi olacak sekilde secelim, 
(d) h(t) = 25(t) + ui(t) 
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(b) 

4.51. (a) 

o 1 t 
.. .. kili iki L Tl sistem ele alahm ve bu sistem~e- 

Sirasiyla h(t) ve ~(t) du:lli tep 1 Aynca sistemlerin s1ras1yla H(Jw) 
rin birbirinin tersi oldugunu varsaya/f.. sahip oldugunu kabul edelim. 
ve G(jw) ile gosterilen frekans tep. t enne 
H(jw) ile G(jw) arasmdaki ili~ki nedir? 

{
l, 2 <\w\ <3 

H(Jw) = O, aksi halde 

T .. kli manh L TI sistemi ele alahm. . 
frekans tepk11 sure 1 za c kl P4 50'de gosterildigi gibi oldugu bir x(t) ~1- 
(i) Bu sisteme 91~~~1m.~ ye .. 1a·· 

?. Ev er miimkiinse, x(t)'yi bulunuz. Deg1l- 
risi bulmak mumkun mu ur. g 
se, nedenini a91klayimz. . . . . ? bimzi a iklaym1z. 

(ii) Bu sistem geri don?~tiiriileb1hr m1f1r. Cev:ie alah~. Problem 2.64'de 
( c) y anki problemi olan bir konferans sa akusti v. ni katardaki k. diirti.isii k. 

tart1c::.1ld1g1 gibi, konferans salonunudn a 1 s 1agn1 du'.·,+;; tep k1·11· bir LTI sistem 
'f bi diirtii katann an O US lLU yankrya denk gel en rr u -kt c. ktc ·· u·· n k yankmm zayif- T . B .. 1 durumda e ia orun . 

gibi modelleyeb1 _I_?.Z· .. u_.oze ki . . ~gv idaki gibi oldugunu varsayahm: 
lamasun ifade ettigi, diirtii tep ismm as . 

h(t) = f e-kT O(t -kT) · 

k=O • k . . anki etkisi kayit cihazi ile 
Sahneden yuksek kaliteli bir kayit ya~abllmel wm,ky k edil~elidir Problem 

k l b s islemleri uygu anara yo . 
alg1lanan yan 1 ar azi .5~ ·b. ··megini ele almak icin evrisimsel tek- 
2.64'de, boyle bir i~lemc~nm tr .tasanm o. . Bu roblemde, frekans bolgesi 
nikler kullandtk (farkl~ bir0.~ku151!k1k1 m~d(J~l )W~g\ana~ akustik sinyalleri islemek 
ozelliklerini kullanacag1z. ze 1 e, w ' 

~ekil P4.50 

x(t) 

. .. . . v. ibi olsun ve h(t)=e-a'u(t), a >O L TI sistem 
(e) x(t) Sekil P4.50'de goster~ldigi gi . ) <1> ( ·w) 'yi (a)-(d) sec;enekleri- 

diirti.i tepkisi O}SUil. <Pxx(jW), <Pxy(JW Ve yy j 
nin sonuc;lanm kullanarak hesaplaym1z. 

. d" ·· ·· ·· iin verildigini varsayahm: 
(f) </J(t) fonksiyonunun a~ag1da Founer onu~umun 

w2 + 100 
<t>(Jw) == w2 + 25 

k . ahip iki nedensel kararh L TI 
<p(t) 'Y_e e~~t ~to kok~e!a~ybonl fo:z Sl~:z~~:n hangisinin ned~nsel, kararh 
sistemm diirtii tep isim u un . 
tersi vardir? 
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X( . . ) 21r 
}Wl,)W2 = . O(W2 -2w1). 

4+ jw. 

(e) x~:1:~2) ve_ h(t,,t2).sir~s:yl~tY(iw1Jw2) ve H(iw1Jw2) iki boyutlu Fourier do- 
nu~um!erme sahip 1k1 smyal olsun. Asagidaki sinyallerin X(jw1 Jw2) ve 
H(Jw1 ,iw2) bakrmindan donusumlerini belirleyiniz: 

(i) x(t1 -T1, t1 - T2) 

(ii) x(at1,bt2) 

(iii) y(t1,t2) = c r x(,1, rz)h(t1 -TI,{2 - rz)dndrz. 

. . ~ekil P4.53 
(d) I~1 boyutlu Fourier donilstimii asagidaki gibi olan x(t1.tz) sinyalini belirle- 

yiruz. 

-1 

-1 

x (t1, t2) = 1 tarah alanda 
ve O drsrnda 

(i) x(t1.t2) = e-,i+z,2u(t1 - l)u(2 - t2) 

{ 
-J11J-jtil 

(ii) x(t,,tz)= e , -r-u s t ve-Ls u s I ise 
0, aksi halde 

{ 
-J11J-J12J O . 

(iii) x(t,,tz) = e , <t: $ l veya O :$ t2 $ l ise (veya herikisi) 
0, aksi halde 

(iv) x(t1, t2), Sekil P4.53 'de gosterildigi gibidir. 
(v) e -J11+12J-J11-12J 
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(a) Bu cift entegralin iki ardisik bir boyutlu Fourier donusumii olarak, ilk once 
sabit kabul edilen t: ile t1 'de ve daha sonra ti'de gerceklestirilebilecegini 
gosteriniz. 

(b) (a) seceneginin sonucunu ters donusumu elde etmek icin; yani x(t1, t2) icin 
X(jw1 Jw2) bakimmdan bir ifade elde etmek icin kullammz. 

(c) Asagidaki sinyallerin iki boyutlu Fourier donusumlerini belirleyiniz: 

X( · · ) I I ( ) - j(w111+w212)d d }Wl,}W2 = J-oo J-oo X ti.ti e [1 (2. 

h(t) = ae-01u(t). 
a'y1, Sekil P4.52(b)'deki tum sistem, n(t)=sin6t parazitinden dolayi cikis kisrm- 
nm genligi ~'den biiyuk olmayan kisitlamaya bagh sicaklik degisiminde bir ba- 
samak degisime miimkun oldugu kadar hizh tepki verecek sekilde secelirn. 

4.53. Metinde aciklandigi gibi, Fourier analizi teknikleri, iki bagimsiz degiskenli sin- 
yallere genisletilebilir, Bir boyutlu eslerinin bazi uygulamalarda yaptigi gibi, bu 
teknikler imaj isleme gibi diger uygulamalarda da onemli rol oynar. Bu prob- 
lemde, iki boyutlu Fourier analizinin temel fikirlerini anlatacagiz, 
x(ti, t2), iki bagimsiz degisken t1 ve t/ye bagh bir sinyal olsun. x(t1,t2)'nin iki 
boyutlu Fourier donusiimu soyle tarumlanrrustir: 

Bu kavrami daha iyi aciklamak icin, sicakliktaki degisimlere amnda tepki veren 
ancak, parazit ile zarar goren bir olcum cihazirn ele alahm. Boyle bir sistemin 
tepkisi, Sekil P4.52(b )' de gosterildigi gibi, parazit bir sinyal n(t) ile kesin olcum 
cihazmm tepkisinin toplami seklinde modellenebilir. Gercek sicakhk degisim- 
lerine tepkiyi yavaslatacak, ama aym zamanda n(t) parazitini zayiflatacak, telafi 
edici bir sistem tasarlamak istedigimizi varsayahm. Bu sistemin diirtii tepkisi 
soyle olsun: 

Kompanse 
sistemi 

~ekil P4.52 

r---------------------1 
I ~(t)I 
I Mukemmel olcurn I 

~ clhazi ~ + 
I s(t) = u(t) I I I ....._ __, 

I_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J 
(b) 

i Esas olcum cihazi . [L(t) ] 
I I .-------. l Olcme clhazmm l L Tl model 

......_ L Tl modeli + . oli;:um ~ihaz,~m __... 
I s(t) = (1- 0-v2) u(t) I ters ststerm 
I I 1 . J 

(a) 

Sinyaller ve Sistemler 356 



358 

~ 11Jlilf r1.. .... rf f lrrf 11Jf f II .. ~.Jlf Irrrlf If flt... 
--N1 Nz N n 

~ekil 5.1 (a) smrrh sOreli sinyal x[n]; (b) bir periyotta x[n]'e eslt olacak ~ekilde olusturulmus periyodik sinyal x[n]. 

(a) 

x[n] 

n 

(5.2) Gk=_!_ I x[n]e-jk(2,r/N)11. 
N n=(N) 

x[n] 

......... rrfr1rir1Jllrr . 

(5.1) x[n] = 'I mejk(2,r/N)n ' 
k={N). 

·5.1 APERiYODiK SiNYALLERiN GOSTERiMi: 
AYRIK ZAMANLI FOURIER DONU$UM0 

5.1.1 Ayr1k Zamanh Fourier Donu§umu Geli§imi 
. Bo~ii~. 4.1 'de [ denkle~ ( 4.2) ve Seki! 4.2], bir siirekli zamanh kare dalga icin 

Founer dizisi kats~y1lanmn bir zarf fonksiyonu omekleri olarak ele almabilecegini ve 
~are _dal~anm p_eny~du_ arttikca, bu omeklerin daha iyi orneklendigini gordiik. Bu 
o~ell~k bir ~-penyod1k smy~l x(y)'yi, il~ ?.nee_ bir periyotta x(t)'ye esit olan bir periyo- 
dik smyal x(t) olusturarak ifade etmeyi onenr. Daha sonra, bu periyot sonsuza yakla- 
sirken, x(t) daha genis zaman arahklarmda x(t)'ye esittir ve x(t) icin Fourier dizisi 
gosterimi, x_(t) i?in ~ourier ~o.nii~iim~ gosterimine yakmsar. Bu boliimde, aynk za- 
manh a-p_enyod1k smyaller icm Founer donii~iimii gosterimi gelistirmek icin aynk 
zamanh smyallere benzer bir yontem uygulayacagiz. 
. . Sirurh siireli bir x[~] genel dizisini dtisiinelim. Yani, bazi N1 ve N2 tamsayilan 
191~, -_N_i:::;; n s: N2 _aral~gm.m dismda rjuj=O'dir. Bu tip bir sinyal Sekil 5.l(a)'da gos- 
tenlm1~t1,:. Bu a-pe~1~od1~ s1~yalden, Sekil 5 .1 (b)' de gosterildigi gibi, x[ n] 'in bir peri- 
yot oldugu durum 19m bir x[n] periyodik dizisi olusturabiliriz, N periyodunu daha 
buyuk sectigiz siirece, i[ n] daha uzun bir arahkta x[ n ]' e esittir ve N -t a: iken, her 
smirh n degeri icin, i[ n] = x[ n] olur. 

Sim~i x[n] 'in Fourier dizisi gosterimini inceleyelim. Ozellikle, (3.94) ve (3.95) 
denklemlennden sunlara sahibiz: 
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Bolum 4'de siirekli zamanh Fourier donusiimimii anlattik ve siirekli zamanh 
sinyaller ve sistemler ozelliklerinin anlasilmasmda ve analizinde Fourier analizi yon- 
temlerini cok onemli yapan bu dontistimun ozelliklerinin bircogunu gelistirdik. Bu bo- 
lumde, aynk zamanh Fourier donusumunu tamsnrarak ve inceleyerek, Fourier analizi 
temel araclan gelisimini tamamlayacagiz. 

Boliim 3 'de Fourier dizisi tartismarmzda, surekli zamanh sinyaller ile aynk za- 
manh sinyallerin analizi arasmda bircok benzerlik ve guclu baglantilar oldugunu gor- 
diik. Ancak, aym zamanda onemli farkhhklarda bulunmaktadir. Ornegin, Boliim 
3.6'da gordiigiimiiz gibi, aynk zamanh bir periyodik sinyalin gosterimi, siirekli za- 
manh periyodik sinyallerin gosterimi icin sonsuz dizi gerekmesinin aksine, bir sonlu - 
dizidir. Bu bolumde gorecegimiz gibi, siirekli zamanh ve aynk zamanh Fourier donii- 
stimlerinde tekabiil eden farkhhklar mevcuttur. 

Bu boliimun geri kalamnda, temel olarak boliim 4'de kullamlan ile aym strateji- 
yi izleyerek, siirekli zamanh ve aynk zamanh Fourier analizi arasmdaki benzerlikler- 
den yararlanacagiz. Ozellikle, aynk zamanh a-periyodik sinyaller icin bir Fourier do- 
niisiimi] gosterimi gelistirmek icin Fourier dizisi tarnrmm geni~letmekle haslayacagiz 
ve aynk zamanh Fourier dontisumu ozelliklerinin boliim 4' de verilene paralel olan 
analizi ile devam edecegiz, Bunu yaparak, sadece aynk ve siirekli zamanlmm her iki- 
sinde ortak olan Fourier analizi temel kavramlan anlayisuruzi artirmakla kalmayip, 
aym zamanda her ikisinin belirgin ozelliklcrini anlayisumzi derinlestirmek iizere fark- 
lanm karsrlasuracagiz. 

GiRi$ 

5 
AYRIK ZAMANLI - FOURIER 
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DONU~UMU 
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i[n] =-1-. L X(eJkwo)eJkwonwo. (5.7) 
2Jr k=(N) 

(4.7) denklemi ile oldugu gibi, N artarken we azahr ~e -!in,: 00 .iken,, (5.7~ ~e~~ 
lemi bir entegrale gecer. Bunu daha a91kg6rmek icin, X(e' )e' 1 Sekil 5.2 de cizildigi 
gibi ele alahm. 

~ekil 5.2 (5.7) denkleminin 
grafiksel yorumu. 

. (5.8) ve (5.9) denklemleri, (4.8) ve (4.9) denklemlerinin aynk zamanli esleridir, 
X(e'w) fonksiyonu aynk zamanh Fourier doniisiimu olarak ve denklem cifti aynk za- 
manh Fourier donusiirmi cifti olarak adlandmhr. (5:8) denklemi sentez denklemi, (5.9). 
denklemi analiz denklemidir. Bu denklemleri elde edisimiz, bir a-periyodik dizinin, 
karmasik iistellerin bir lineer kombinasyonu olarak dtisumilebilecegini isaret eder. 
Ozellikle, sentez denklemi x[ n ]' in frekans olarak cok kucuk derecede yakm ve 
X(e'"')(dw!2Jr) genlikli karmasik ustellerin lineer bir kombinasyonu olarak gosterimi 
etkisindedir. Bu nedenle, siirekli zamanhda oldugu gibi, X(e'w) Fourier doniisumu 90- 
gunlukla x[n] spektrumu olarak adlandmlacaktir; cunku, bize x[n]'in farkh frekanslar- 
da karmasik iistellerden nasil olustuguna dair bilgi verir. 

Aynca, siirekli zamanhda oldugu gibi, aynk zamanh Fourier donusumunu tii- 
retmemizin, aynk zamanh Fourier dizisi ile donusumleri arasmda onemli bir iliski sag- 
Iadigim not edelim. Ozellikle, bir periyodik sinyal i[ n] 'in ak Fourier katsayilan, bir 
periyotta i[n] 'e aksi halde sifira esit olan smirli siireli, a-periyodik sinyal x[n]'in 
Fourier doniisiimtin esit arahkla yerlestirilmis omekleri baknmndan ifade edilebilir. 
Bu bilgi uygulamah sinyal isleme ve Fourier analizinde oldukca onemlidir ve Problem 
5.41 'de daha detayh ele alacagiz. 

Bizim tiiretmemizin isaret ettigi gibi, aynk zamanh Fourier doniistunii siirekli 
zamanh durum ile bircok benzerlik paylasir. Ikisi arasmdaki ana fark, siirekli zamanh 
doniisum X(e'w)'nin periyodisitesi ve sentez denklemindeki smirh entegralleme arah- 
grdir. Bunlann her ikisi de daha once birkac kez not ettigimiz $U bilgiden kaynaklamr: 
2.n'nin bir kan ile frekans olarak birbirinden farkhlasan aynk zamanli karmasik iistel- 
ler ozdestir. Bolum 3.6'da periyodik aynk zamanh sinyaller icin bu ifadenin anlarru- 
nm, Fourier dizisi katsayilanmn periyodik oldugu ve Fourier dizisi gosteriminin _smtrh 
bir toplam oldugunu gordiik. a-periyodik sinyaller icin benzer cikanmlar, X(e'"')'nin 
periyodik olmasi (2Jrperiyodu ile) ve sentez denkleminin sadece bir frekans arahgmda 
(yani, 2Jr uzunlugunda herhangi bir arahk). farkh karmasik iisteller iireten bir 
entegralleme icerdigidir. Boliim l.3.3'de, e'w"'nin periyodisitesi nin w:w=O ve 

(5.5) 1 X( Jkwo) ak=- e . 
N 

( 5 .1) ve ( 5 .5) denklemlerinin birle$tirilmesi sunu verir: 

x[ n] = I: _.!... x c ejkwo )ejkwon . 
k=(N)N 

wo=2J"dN oldugundan veya esit sekilde 1/N = w0/2Jroldugundan (5.6) denklemi soyle 

yazilabilir: 

(5.8) 

n=-co 

(5.9) - X(e1w) = L x[n]e-jwn . 

Bu nedenle, asagidaki denklem <;iftini elde ederiz: 

x[n] =-1- f X(e1w)e1w"dw, 
2Jr 11r 

fonksiyonunu tammlayarak, ak katsay1larmm X(e'°"') ?meklerine oranh_ oldugu- 
.. .. .. ani w -2Jr!Nin frekans bolgesinde ormeklerin arahklan oldugu yerde nu goruruz; y , o- 

sunu gori.iri.iz: 

olur. 

(5.3) N2 1 -1-«> 1 """' _ jk(2tr.! N)n """' [ ] - Jk(2,rl N)n tu =- L..i x[n]e =- L..i x n e , 
N n=-NI N n=--oo 

-Ni '5:, n '5:, Ni arahgim iceren bir periyotta x[n] = x[n] oldugu icin, (5.2~. denk; 
leminde toplamm arahgmi bu arahgi icerecek sekilde secmek uygu~ olu~; boylece, , .. 
x[n] toplamada x[n] ile yer degistirilebilir, Bu nedenle, (5.:! ~enklem1~de ikinci esrt- , 
likte x[n)'in -Ni '5:, n '5:, N: arahgi dismda sifir oldugu ger9egm1 kulland1g1m1z, 

(5.4) denkleminden X(e'°w), w'de 2Jr periyodu ile periyodik goriilur ve d"'n'de 
aym sekildedir. Boylece, X(eiw)eiwn carpirmda aym zamanda periyodik olur. Sekilde 
gos~erild_i~i gibi, (5.7) denklemindeki toplamm her terimi, w0 genisliginde ve 
X(e'kw0)e'w n yiiksekligindeki dikdortgenin alamm gosterir. wo--) oo iken, toplama bir 
entegral olur. Aynca, toplama w0=2Jr!N genisligindeki N ardisik arahk iizerinden ya- 
pildigi icin, toplam entegralleme arahgi her zaman 2Jr genisligine sahip olacaktir. Bu 
nedenle N -)oo iken, x[n]= x[n] olur ve (5.7) denklemi, X(djdwn 2Jrperiyodu ile 
periyodik oldugu icin, entegralleme arahgmm 2n uzunlugunda herhangi bir arahk ola- 
rak almabilecegi yerde, $U hale gelir: 

x[ n] = _I_ f X ( e1w )e1w" dw . 
2Jr .h1r (5.4) - X(e1w) = L x[n]e-Jwn 
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(b~·tan·1 (la!/ ~ 

~ekil 5 4 (a) a o · · (b) · · .. . > ic1n ve a< O icm Ornek 5.1'in Fourier donu"c:u"mu" bu"yu"kl..... . 
· y ugu ve evres1. 

7t 0 

IX(ei"')l 

(a) 

1D 

21t 1D 7t 0 ·it -27t 

= f:cae·jw)" .. 
. . n~o I - ae - }W 

X(e'w)'mn biiyiiklilk ve evresi a> 0 icin Seki! 5 4(a)'d . . . 
Tiim bu fonksiyonlarm w'de 21l'periyodu .1 ·. d'ka ve ~ < O I9m Sekil 5.4(b)'de g6sterilmi~tir. 

1 e penyo t o!dugunu not edelim. 
IX(ellD)I 

Bu durumda, 
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jai <I. 

Su sinyali dusunelim: 

x[n] = a"u[n], 

I[ 

5.1.2 Ayr1k Zamanh Fourier Donu,umleri Ornekleri 
Aynk zamanh Fourier donusumunu gostermek icin, birkac ornek ele alahm. 

Ornek 5.1 

~ekil 5.3 (a) aynk zamanlt sinyal x1[n]. (b) x1[n]'in Fourier donu~Gmu. X1(eiW}'nin W=O, ±2.n; ±41l', ... etrafmda 
yogunla~t1gma dikkate edelim. (c) aynk zamanh sinyal x2[n]. (d) x2[n]'in Fourier donu~Gmu. X2(eiW}'nin W=O, ±1l', 
±31l', ... etrafmda yogunla~t,gma dikkat edelim. 

(d) 

m -21t -rt O 1t 21t 

(b) 

m -21t -n O 1t 21t n 
I 

(c) 

0 

(a) 

w=27r'nin bir fonksiyonu olarak aym sinyali vermesinin daha aynntih sonuclanni in- 
celedik. Bu degerlerin etrafmdaki frekanslarda veya herhangi bir diger rc'nin kati olan 
frekanslarda sinyaller yavasca degisirler ve bu nedenle hepsi uygun olarak alcak fre, 
kans sinyalleri olarak dusunulurler. Benzer sekilde, aynk zamanhda yiiksek frekanslar 
Jinin tek katlan yakmmdaki w degerleridir, Bu nedenle, Sekil 5.3(a)'da gosterilen 
x1[n], Sekil 5.3(b)'de gosterilenFourier donusumu ile, donusiimu Sekil 5.3(d)'de gos- 
terilen Seki! 5.3(c)'deki x2[n] sinyalinden daha yavas degisir, 

X1(eim) 
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(b) 

$ekil 5.6 (a) M=2 i~in Ornek 5.3'deki dikdortgensel darbe sinyali ve {b) Fourier donu~umu. 

m 

x[n] 

.................. 11t11 . 
-N1 0 N1 n 

(a) 

(5.11) 
N1 

X(ej"',), = L e-jwn . 
11=-N1 

Bu durumda, 

(5.10) {
I, inj~N1 

x[n] = . 
0, jnl>N1 

Ornek 5.3 
N1=2 icin Seki! 5.6(a)'da gosterilen su dikdortgensel darbeyi ele alahm: 

Bu durumda, X(dj gercektir ve yine O <a< I icin, Seki! 5.S(b)'de gosterilmistir. 

1-2acosw+a2 • 

I-a2 

I jw 
X( jw) ae e =I -jw+-I iw -ae -ae 

Bu toplamalarm her ikisi de kapali formda degerlendirebilecegimiz sonsuz geometrik dizilerdir ve 
sunu verir: 

X(ej"') = :i)ae-j"')" + f (aej"'r . 
t1=0 m=I 

Ikinci toplamada m = -n degiskenlerinin degisimi yapilarak, sunu elde ederiz: 
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(b) 

$ekil 5.5 (a) ornek 5.2'deki sinyal x[n] = a!nl ve (b) Fourier donO~OmO ( 0< a <1). 

X(ei'") 
(1+a)/(1-a) 

(a) 

n 

x[n] 

n:::.-oo 

( jw) · ~ \nl -jwn Xe =L,a e 

olsun. Sekil 5.S(a)'da sinyal O < a < 1 icin 9izilmi~tir. Fourier donii~iimii denklem (5.9)'dan elde 

edilir: 

!al <1 

Ornek 5.2 
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(5.18) 
+ao 

X(ejw) = L 2,rJ(w-wo-2,r/). 
1=-oo 

Siirekli zamanhda, ejwor 'nin Fourier donusumunun w = w0'da bir diirtu olarak 
yorumlanabildigini gordiik. Bu nedenle, (5.17) denkleminin aynk zamanh sinyali icin 
aym tip donusumu sonuc olarak bekleyebiliriz. Ancak, aynk zamanh Fourier doniisii- 
mu w'de 2,r periyodu ile periyodik olmahdir. Bu durumda bu, (5.17) denkleminde 
x[n]'in Fourier doniisiimtintin w0, w0±21r, w0±41r, ... 'de diirtiileri olmasi gerektigini 
onerir. Aslmda, x[n]'in Fourier donusiimt; Sekil 5.8'de gosterilen $U diirtu katandir: 

(5.17) x[n] = ejwon. 

PERiYODiK SiNYALLER i~iN FOURIER DONU$0M0 
Siirekli zamanh durumda oldugu gibi, aynk zamanh periyodik sinyaller aynk zamanh 
Fourier d6nii$iimii sistemine, periyodik bir sinyalin doniistimtinii frekans bolgesinde 
bir diirtu katan olarak yorumlayarak birlestirilebilir, Bu formda gosterimi elde etmek 
icin, $U sinyali ele alahm: 

Bu cesitli W degerleri icin Sekil 5. 7' de cizilmistir, Gorulebildigi gibi, siirekli zamanh durumda 
gozledigimize benzer sekilde, W artmhrken, yaklasmadaki sahrumlann frekansi artar. Diger yan- 
dan, siirekli zamanh duruma karsilik olarak, bu salmmilarm genligi, W artmlirken .x[O] 'm biiyiik- 
liigiine bagh olarak azahr ve W = ;r icin sahmmlar tamamen kaybolur. 

(5.16) 

Diger bir deyisle, ayni siirekli zamanhda oldugu gibi, birim diirtii biitiin frekanslarda ozdes katki- 
lardan olusan bir Fourier doniisumu gosterimine sahiptir. 
Bu durumda eger bu ornege ( 5 .15) denklemini uygularsak, sunu elde ederiz: 

'[ ] 1 iv j"'"d sin Wn xn =- e w=--. 
2;r w stn 

olsun. Bu durumda (5.9) analiz denklemi degerlendirilir ve sunu verir: 

X(dj = 1. 

x[n] = o[n] 

x[n] birim diirtii olsun, yani, 

Ornek 5.4 

Bu durumda, W = 1r icin x[n] = x[n] olur. Boylece, Sekil 3.18'dekine ragmen, aynk 
zamanh Fourier donusiimt; sentez denklemi degerlendirilmesinde Gibbs fenomeni gibi 
herhangi bir davrams gormeyi beklemeyiz. Bu asagidaki omekte gosterilmistir, 
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(5.15) 

5.2 (5.14) 

(5.13) 

· · bk A V Oppenheim . . . . . ama oblemleri ile ilgili tartismalar i~m, z. . . 
I Aynk zamanh Fourier donii~~mii ii~ iliskili yak1~s p lewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc., 1989), ~nd L. R. 
and R. W. Schafer, Discrete Time Sign~! ~rocessm? ~E~t I Processing (Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall, 
R b. d B Gold Theory and Application of D1g1ta igna . a mer an . , 
Inc.,1975). 

1 L X( jw) jwnd x[n]=- e e w 
2;r w 

ise yakmsar. . . . 1 enellikle (5.8) sentez denklemi ile ilis- 
(5.9) analiz denklemi icm olan ~-~~::~:~kl!mdeki entegral smirh bir _e?t~g!alleme 
kili yakmsama sorunu yoktur, c;~ u . ve sonuc olarak onunla iliskili yakm- 
arahgi iizerindedir. Bu, smirh bir to~am ic;e~e~ urier dizisi sentez denklemi icin olan 
sama sorunu da olm~yan, (3.94) aY.n ~aman ~ \ir a- eriyodik sinyal x[n]'i \w\ s W 
ile oldukca ozdes bir durumdur. Ozelt1~le{ ~~;rn bir e~tegrali ile yakla$1k olarak ahr- 
arahgmda alman frekanslarla karmasi us e 
sak, yani, 

n=-OO 

veya dizi smirh enerjiye sahip ise, yani, 
+ao 2 L \x[n]\ < co , 

n=-oo 

+ao L \x[n]\ < oo , 

Avr1k Zamanh Fourier Donu~u.mu lle 5.1.3 ., bl I ili~kili Yakmsama Pro em err 
. d .. .. iimiinii elde etmek icin kullamlan 

Boliim 5.1. l 'de aynk zamanh Fou~.er . 0~~$ ~ (5 8) ve (5.9) denklemlerinin 
goriis, x[n]'in istege bagh a~ca~ simrh s;~el.1 ( b!~k 5_'1 ve 5.2'deki sinyaller gibi) 
sonsuz siireli oldukc;a gems bir smyal sim 1 icm k bu durumda yine (5.9) analiz denk- 
aym kald1g1 kabul edilerek olu$turulmu$tu, Anca , le almam1z gerekir. Bu toplamm 

t l nm yakmsamasi sorusunu e . do .. leminde sonsuz op ama .. . d ki b kosullar siirekli zamanh Founer onu- tileyen x[n] uzerm e 1 u '{ , . [ ] yakmsamasm1 garan . . 1 0 ll 'kl ( 5 9) denklemi ya x n tamamen 
$iimii icin ko$ullan~ dogrudan e$lend1r. ze 1 e, . 
toplanabilir ise, yam, 

(5.12) . sinw{N1+·fl 
X(e1w) sin(w/2) . 

. . . 'd .. 1 . tir. (5.12)'deki fonksiyon, siirekli zaman- 
Bu Fourier donii~iimii Ni= 2 1?m ~~k~.1 ~-6~b) e i:1:1~ bkz Ornek 4.4) sine fonksiyonunun aynk 
h dikdortgensel darbenin Founer donu~um~~de gr bi f: ( khlik sine fonksiyonu a-periyodik iken, 
zamanh esidir. Bu iki fonksiyon arasmdaki onem 1 ir_ ar . ' dir 
(5.12) denklemindeki fonksiyonun 2;rperiyodu ile penyod1k olmasi . 

6mek 3.12'de (3.104) denk.lemini elde etmek icin kullamlanlara benzer hesaplamalar kullanarak, 

sunu yazabiliriz: 
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(5.21) 
X[ n] =GO+ GJej(2:rl N)n + aie'?'?" N)ll 

+ ... + GN - Jej(N-1)(2:r! N)n 

olur; boylece periyodik bir sinyalin Fourier donii~iimii dogrudan Fourier katsaydarm- 
dan olu~turulabilir. 

(5.20) denkleminin aslmda dogru oldugunn dogrulamak icin, (5.19) denklemin- 
deki x[n]'in sinyallerin (5.17) denklemindeki formda lineer bir kombinasyonu oldugu- 
nu, ve boylecex[n]'in Fourier donii~iimiiniin (5.18) denklemi formunda donii~iimlerin 
lineer bir kombinasyonu olmadi gerektigini not edelim. Ozeilikle, (5.19) denkleminde 
toplama arahgim k= 0, 1, ... , N-1 olarak se9tigimizi varsayahm; boylece: 

(5.20) 

Bu durumda, Fourier donii~iimii, 

(5.19) 
x[n] = I Gkejk(2:r!N)n . 

k=(N) 

Simdi Nperiyotlu x[n] periyodik dizisini, a~ag1daki Fourier dizisi gosterimi ile ele ala- hm: 

2n uzunlugunda herhangi bir araligm (5.18) denkleminde verilen toplamada tam ola- 
rak bir diirtu icerdigins dikkat edelim. Bu nedenle, eger secilen entegralleme arahgi 
wo+ 2trr'ye yerlestirilmk diirtiileri icerirse, bu durumda, · 

t t r t 1 m $ekil 5.8 x[n] = ejw,,, 'in (m0- 41t) (m0 - 21t) mo (m0 + 21t) (m0 + 4n) Fourier dono~omo. 

Bu ifadenin ge9erliligini kontrol etmek icin ters donii~iimiinii degerlendirmemiz gere- 
kir. (5.18) denklemini (5.8) sentez denkleminde yerine koyarak, sunu buluruz: 

-1- f X(ejw)ej"'"dw=-1- f 21l<5(w-wo-21ll)ejwndw. 
21[ .b:r 21[ .b:r 
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:s-------1 .x 

c 

c''.--e-------.1 .x 

c 

c 

c 
c 
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(5.26) 
I 

llk=-. 
N 

Bu sinyal icin Fourier dizisi katsay1lan dogrudan (3.95) denkleminden hesaplanabilir: 

Gk=_!_ .L x[n]e-jk(2,r/N)n, 
N n={N) 

Toplama arahgmi 0 $ n $ N - I secerek, suna sahip oluruz: 

(5.25) 
x[n] = f: b'[n -kN]. 

k==-oo 

Ornek 5.6 
~m .. e~ 4.8'in periyodik durtu katarmm aynk zamanh esi Seki! 5.1 l(a)'da cizildig] gibi - d ki dizidir: Y 1 1 asagi a 1 

$ekil 5.10 x[nJ = coswon'in aynk zamanl1 Fourier d6nO~OmO. 

t 2n t 
(2n-wo) (21t+m0) 

t I t 
X(eim) 

t I t t I t7t 
f -2n t -mo 0 mo 

(-2n-w0) (-2n+m0) 

olur ve X(e'°") Seki! 5. IO'da gosterildig] gibi kendini 27iperiyodu ile tekrarlar. 

(5.24) 

Yani, 
(5.23) 

periyodik sinyalini ele alalrm. (5.18) denkleminden hemen sunu yazabiliriz: 

X(ejw) = f: -t- 21i 
- 27il) + f m5(w+ 21i + 27il). 

/:.-«. 5 l=-oo 5 

(5.22) 
27i 

WO=- ile 
5 

[ ] I . I 
X n = CQS WOn = -eJWOII + -e-jwon 

. 2 2 ' 

Ornek 5.5 

~enz.er ~ek.ild~, $e.kil 5:9(c) so~ te~~igosterir. Son olarak, Sekil 5.9(d) X(eiw) icin 
~m 1fa~ey1 gostenr. ak nm penyodisitesi yuzunden, tam olarak (5.20) denkleminde 
ifade edilen, ,V:=2nk!N'de 2nak olarakyerle~tirilmi~ durtunun alam ile, X(eiw) temel 
frekans 2Tc!N m katlarmda olusan dtirtu katan olarak yorumlanabilir. ' 
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~ .. 

211:cl-N - 1 211:cl-1 211:cl N -1 
(d) .. 

$ekil 5.9 Bir aynk zamanh periyodik sinyalin Fourier donO~OmO: (a) (5.21) denkleminin sag tar~finda_ki ilk ter~m~n 
Fourier d6nO~OmO; (b) (5.21) denklemindeki ikinci terimin Fourier donu~OmO; (c) (5.21) denklemindek, son tenmin 
Fourier d6nO~OmO; (d) (5.21) denklemindeki x[n]'in Fourier donO~OmO. 

(c) 

+ 
((N -1) ~ ) (- t11) ((-N-1) 2N11) 

((N + 1) ~11) (C-N + 1) ~11) 

t t 
2naa 

t 
0 

(a) 

211a1 

t 
(~11) 

(b) 

Boylece, (5.17) denkleminde oldugu gibi, w0=0,2TC!N,41r!N, ... (N-1)21r!N ile x[n] sin.. -: 
yallerin lineer bir kombinasyonudur. Sonuclanan Fourier donusumu Sekil 5.9'da gos- 
terilmistir. Sekil 5.9(a)'da, (5.21) denkleminin sag tarafmdaki ilk terimin Fourier do- 
niisiimii gosterilmistir: a0 = a0~o.n sabit sinyalinin Fourier donusiimu ( 5 .18) denk.Ie- 
minde oldugu gibi w0=0 ile ve durtulerin her birinin uzerinde 2TCao olceklemesi ile pe- 
riyodik bir durtu katandrr, Aynca, Bolum 4 'den ak Fourier dizisi katsayilanmn N pe- 
riyodu ile periyodik oldugunu ve boylece, 2TCa0 = 2TCaN = 2TCa_N oldugunu biliyoruz. 
Sekil 5.9(b)'de, bu durumda a1~(2mN)n ve 2Jra1=2JraN+1=2TCa_N+1 bilgisi icin yine (5.18) . 
denklemini kullandignmz, ( 5 .21) denklemindeki ikinci terimin Fourier doniisumu gos- 
terdik. 
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ve 
(5.30) 

ise, bu durumda, 

Eger 

5.3.3 Zaman Kayd1rma ve Frekans Kayd1rma 

(5.29) 
olur. 

ise, bu durumda 

ve 

x1[n]~X1(ejw) 

5.3.2 Fourier DoniiJiimiiniin Dogrusalhg1 
Eger 

Bu genel olarak periyodik olmayan si.irekli zamanh Fourier donusumunu ile farkltdir. 

(5.28) 

Boliim 5.1 'de _tart1~tt~1m1z gibi, aynk zamanh Fourier donusumfl w'de 2.1rperiyodu ile 
her zaman periyodiktir; yani $6yledir: 

I X(ej(w+2tr)) = X(ejw). 

5.3.1 Ayr1k Zamanh Fourier Donii1iimiiniin Periyodisitesi 

olur. 

X(ejw) = F{x[n]}, 

x[n] = p-l {X(ejw)}, 

x[n]~X(ejw), 
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Siirekli zamanh Fourier doniisumu ile oldugu gibi, aynk zamanh Fourier donusiimu- 
nun cesitli ozellikleri doniisume daha fazla anlayis saglar ve ek olarak cogunlukla do- 
nusumlerin ve ters doniistimlerin degerlendirilmesinde karmasikhgm indirgenmesinde 
faydahdir. Bu ve bundan sonraki iki bolumde bu ozellikleri ele alacagiz ve Table 
5.1 'de bunlarm net bir ozetini verecegiz. Bu tabloyu Tablo 4.1 ile karsilastirarak, sii- 
rekli zamanh ve aynk zamanh Fourier donusumu ozellikleri arasmdaki bazi benzerlik 
ve farkhhklann net bir tarifini elde edebiliriz. Bir aynk zamanli Fourier domisumii 
ozelliginin tiiretimi veya yorumu temel olarak siirekli zamanh esi ile ozdes oldugunda, 
ozelligi kolayca ifade edecegiz, Aynca, Fourier dizisi ve Fourier donusiimu arasmdaki 
yakm iliskiden dolayi, doniisiim ozelliklerinin bircogu, dogrudan Tablo 3.2'de ozetle- 
nen ve Boliim 3.7'de ele alman, aynk zamanh Fourier dizileri icin uygun ozelliklere 
donusiir. 

Asagidaki tartismalarda, sinyalin eslesmesini ve donustimtinti gostermek icin, 
Boltim 4.3'de kullamlana benzer bir notasyon kabul etmek uygun olacaktir. Yani, 

AYRIK ZAMANLI FOURIER DONU~UMUNUN OZELLiKLERi 

(b) 

~ekil 5.11 (a) aynk zamanlr dOrtO katan; (b) onun Fourier donO~OmO. 

21t 
N 

2ir/N 

x[n] 

··· r .l r r .. · ....•........ ·········-········· . -N O N 2N n 
(a) 

(5.27) 
+<X> 

X(ejw) = 2; Lo( w- 2;k). 
k=-oo 

(5.26) ve (5.20) denklemlerini kullanarak, sinyalin Sekil 5.1 l(b)'de gosterilen Fourier doniisiimu- 
nu su sekilde ifade edebiliriz: 
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(5.37) x[n]-x[n-l]~(I-e~Jw)X(eJw). 

Bu alt bolumde, entegrallernenin aynk zamanli esini; yani toplamayi, ve tersini, ilk 
farki ele alacagiz. x[n], X(~w) F-~~rier domisumlii bir sinyal olsun. Daha sonra, dogru- 
s~;ll~~ ve_ z~ma~ kay~mna ozelliginden, x[ n] - x[ n - l] ilk fark sinyali icin Fourier do- 
nusum 91ft1 $U ifade ile verilmistir: 

5.3.5 Fark ve Toplama 

Od{x[n]}~ j3m{X(e1w)} 

o~ur ve burada, zv v~ ~d x[n]'in sirasiyla cift ve tek kisimlanm gosterir. Ornegin, 
eger x[n] gercek ve cift ise, Fourier doniisiimu de gercek ve cifttir. Ornek 5.2 bu si- 
metriyi x[ n] = alnl icin gosterir. 

ve 

Buradan, 9te{X(e1w)} 'nin w'nin cift bir fonksiyonu oldugu ve 3m{X(eJw)} 'nin 
~'nin te~ fonksiyonu oldugu sonucu cikar. Benzer sekilde, X(dw)'nin buyuklugii cift 
bir fonksiyondur ve evre a91s1 tek fonksiyondur. Aynca, 

cv{x[n]}'~We{X(eJw)} 

(5.36) 

(5.35) 

(5.33) 

(5.34) 
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[x[n] gercek] . , 

ise, bu durumda 

x[n]~X(eiw) 

Eger 

5.3.4 E,leme ve E§lenik Simetri 

=(-l)"h,P[n]. 

BolOrn 5 Aynk Zarnanh - Fourier DonO~OrnO 

olur .. ~_Ynca: eger x[ n] gercek degerli ise, onun X( d1 donusumu eslenik simetriktir. 
Yam soyledir: 

I X(e1w)=X*(e-Jw) 

Alcak geciren ve yiiksek geciren filtreler Seki! 5.12'de ve daha sonra (5.32) denkleminde ve fre- 
kans kaydirma ozelligi sunu anlanr: 

~ekil 5.12 (a) bir alcak ge9iren filtrenin frekans tepkisi; (b) (a)'daki frekans tepkisini 1 ,5 periyoda kar~1hk 
gelen w::1rkayd1rarak elde edilen yOksek gei;:iren filtrenin frekans tepkisi. 

0 
r:fi H,,(el") 

0 
-21t -1t ·me me 1t 21t 'ID 

(a) 

H1p(ei(m-1tl) 

I 
q +1 f? I 

-21t - 21t \ 21t m 

-(1t-1llc) (1t·tilc) 

(b) 

(3.122) denkleminden gorebildigimiz gibi ve Bolum 5.4'de tekrar ele alacagirmz gibi, bir 
L TI sistemin frekans tepkisi, sistemin diirtii tepkisinin Fourier doniistimudiir. Bu nedenle, eger 
h1p[n] ve h1,p[n] sirasiyla sunlann diirtil tepkilerini gosterir: 

(5.32) 

Sekil 5.12(b)'de H1p(<f<w-tiJ); yani bir bucuk periyot, ornegin 1<, kaydmlmis H1p(d") frekans tepkisi 
gosterilirken, Seki I 5 .12( a)' da w c kesim frekansh bir alcak geciren filtrenin H1p( dj frekans tepkisi 
gosterilmi~tir. Aynk zarnanhda yiiksek frekanslar ,r etrafmda ( ve JT'nin diger katlan etrafmda) 
yogunla~tlgmdan dolayi, Seki! 5.12(b)'deki filtre it> We kesim frekansh bir ideal yiiksek geciren 

filtredir. Y ani, 

Ornek 5.7 

olur. (5.31) denklemi X(eJ<w-wo)) 'm (5.8) sentez denkleminde yerine koyularak elde 
edilirken, (5.30) denklemi x[n - n0]'m (5.9) analiz denkleminde dogrudan yerine ko- 
yularak elde edilebilir. 

Aynk zamanh Fourier dontisumiiniin periyodisite ve frekans kaydirma ozellik- 
lerinin bir sonucu olarak, ideal alcak geciren ve ideal yuksek geciren aynk zamanh 
:filtreler arasmda ozel bir iliski mevcuttur. 

e- Jwno X[ n] ~~ X ( ei<w-wo)) (5.31) 

Sinyaller ve Sisternler 374 



n -6-3 0 3 6 

~ekil 5.13 Orijinal sinyalin iki ardi- 
~1k degeri arasma iki s1f1r yerlesnre- 
rek x[n]'den elde edilen X(3l[n] 
sinyali. 

l r ~,,lnJ l 
.I .... l .. r .. 1 .... 1 .. r .. l .... I. 

n -2 0 2 
1 

ile verildigini goriiriiz. 
x[n] 

r=-o:::i n=-oo 

+oo +oo 

X(k)(e1w) = L X(k)[n]e-jwn = L X(k)[rk]e-jwrk 

Aynk zamanh sinyaller icin zaman dizininin aynk zamanh dogasmdan dolayi, aynk 
z~manhda za~an ~e frekans olcekleme arasmdaki iliski, siirekli zamanh esinden farkh 
bir form ahr. Ozelhkle, Bohim 4.3.5'de su siirekli zamanh ozelligi elde ettik: 

x(at)~ 1:(e: )- (5.43) 

Ancak, eger x[an] sinyalini tammlamaya cahsirsak, a bir tamsayi degilse giicltiklerle 
kar~1}a~mz. Bu ~ed~nle, a < 1 secerek sinyali yavaslatamayiz. Diger taraftan, eger 
a ±.1 den farkh bir smyal_ olsun dersek; ornegin x[2n]'i ele ahrsak, sadece orijinal sin- 
yah ,~1zl~n~~rmay1z .. Yam, n sadece tamsayi degerler aldrgi icin, x[2n J sinyali sadece 
x[n] m cift omeklermden olusur. 
Yine de, (5.43) denklemine yakmdan paralel olan bir sonuc vardir, k pozitif bir tam 
sayi olsun ve sinyali soyle tammlayahm: 

[ ] {
x[n I k ], n eger k'nm kati ise 

X(k) n = (5 44) 
0, n eger k'nm kan degilse. . · 

k=~ icin Sekil 5.13'de gosterildigi gibi, X(k)[n], x[n]'den, orijinal sinyalin ardisik deger- 
len arasma ~-1 s1fi:lar yerlestirilerek elde edilir. Sezgisel olarak, X(ki[n]'i x[n]'in ya- 
va~latilm:~ bir vers1y?nu olarak dii~i.inebiliriz. n, k'mn bir kati olmadigi siirece X(k)[n] 
sifir oldugundan; yam n = rk olmadigi siirece, xck)[ n] 'nm Fourier donusumuniin 

(5.42) I x[-n]~X(e-jw).1 

5.3.7 Zaman Genle§tirmesi 

Yani, 
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(5.41) 

(5.40) 

+oo 
Y(ejw) == L y[m]e-j(-w)m == X(e-jw). 

(5.40) denkleminde m = -n yerine koyarak, sunu elde ederiz: 

n=-oo. n=-oo 

+oo +oo 

Y(ejw) = L y[n]e-jwn = L x[-n]e-jwn. 

x[n], X(dj spektrumlu bir sinyal olsun ve y[n] = x[-n]'in Y(dj dontisiirniinii ele ala- 
hm. (5.9) denkleminden, 

5.3.6 Zaman Tersinmesi 

X(ej"') = l -jw G(ejw) + ,rG(ej0) f o(w-2,rk) 
(1- e ) k=-«> 

1 "' 
=--. +1r"I, o(w-2,rk). 

1-e-JW k=-O> 

Her iki tarafmda Fourier donii~iimiini.i almak ve toplamayi kullanmak sunu verir: 
m.::-c.o 

x[n] = f g[m]. 

g[n] = o[n]~G(ejw) = 1 

bilgisinden ve toplama ozelliginden faydalanarak x[n] = u[n] birim basamagmm X(d") Fourier 
donii~i.imi.inii elde edelim. Boliim 1.4.1 'den birim basamagm, birim diirti.iniin hareketli toplami 
oldugunu biliyoruz. Yani; 

Ornek 5.8 

(5.39) denkleminin sag tarafmdaki diirtu katan, toplamadan sonuclanabilecek de veya 
ortalama degeri ifade eder. 

n 1 +oo L x[m]~ -Jw X(e1w) + nX(e10) L 8(w-2trk). 
m=-<O 1- e k=-<0 

(5.39) 

y[n] - y[n - 1] = x[n] oldugu icin, y[n] doniisumuniin x[n] doniisiimiine, (1 - e-jj'e 
boliim ile iliskili oldugu sonucuna varabiliriz. Bu kismen dogrudur, ancak, ( 4.32) 
denkleminde verilen siirekli zamanh entegralleme ozelligi ile oldugu gibi, daha ilgili- 
dir. Dogru iliski ~oyledir: 

m=-oo 

(5.38) 
n 

y[n] = L x[m]. 

Daha sonra, su sinyali dusiinelim: 
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[ J F -j4w Sin(5w) y{2) n f-'--; e --- , 
sin(w) 

Zaman genlesrnes] ozelligini kullanarak, daha sonra sunu elde ederiz: 

~ekil 5.15 (a) 6rnek 5.9'daki x[n) sinyali; (b) yfn] sinyali; (c) J,{n]'in ard1~1k degerleri arasma O koyarak elde 
edilen Y(2J[n) sinyali ve (d) 2Y(21[n-1J sinyali. 

Y(ejw) = e-jiw sin(Sw/2) . 
sin(w/2) 

'I 1 l l l rl x[n] 

• I I I • • 0 2 3 4 5 6 7 8 9 n 
(a) 

ve Yc2if n-1] 'in bir birim saga kaydmlmis Yc2if n]' i gosterdigi yerde 

x[n] = Y<21[n] + 2Yc2ifn - I] 

olur. Y(2)[n] ve 2y(2)[n - I J sinyalleri srrasiyla Seki! 5.15(c) ve (d)'de gosterilmi~tir. 

Daha sonra, g[n]'in Seki! 5.6(a)'da gosterildigi gibi ve Ornek 5.3'de ele almdrg, gibi dik- 
dortgensel darbe oldugu yerde, (N1=2 ile) y[n] = g[n -2] olduguna dikkat edelim. Sonne olarak, 
Ornek 5.3'den ve zaman kaydirma 6zelliginden, sunu goniruz: 

Ornek 5.9 
Fourier donii~iimlerini elde etmede zaman-geni~lemesi ozelliginin kullam~hhgma ornek olarak, 
Seki! 5.15(a)'da gosterilen x[n] dizisini ele alahm. Bu dizi Seki! 5.15(b)'de gosterilen daha basit 
olan y[n J dizisi ile ili~kilendirilebilir. Ozellikle 

{
y[n/2], n cift ise 

y(2)[n J = . 
0, n tek ise 
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-zt - t t 
. k [ l yihr ancak donO~OmO s1k1~tinhr. ~ekil 5.14 Zaman ve frekans bolgeleri arasmda ters ili~k1: k artar en, X(k) n ya , 

tIJ 

X(2)[n] X<21(ei"') = X(ei2"') 

1I I 
y[n] 

I I I • • • • • • • • 0 2 3 4 5 6 7 8 9 n 
(b) 

1I Yc2i[nJ 

• • I • I • I • I • • • 
n t 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n 
-x .2L 

2 
(c) 

- 2 

2y(2)[n-1] Xc31[nJ Xc3>(ei"') = X(ei3"') 

2l 
l l l l • • • • • • • • 0 2 3 4 5 6 7 8 9 n 

(d) 

in al k > 1 almarak zamanda yavaslanhp, yay1hr~en, Fo.urie~ doni.i~~m~n~~ 
Si ~ . ·· -· X(dw) 21[ periyodu ile periyodik oldugu rein; 

srkistmldiguu not edel~m. O~egdi~k . B ' .. llik dikdortgensel bir darbe icin Sekil X(d~, 21C!k periyodu Ile penyo I tir. u oze 
5 .14' de gosterilmistir. 

(5.45) 

r=-oo 

Yani, 

Aynca, X(k)[rk] = x[r] oldugundan, sunu buluruz: 

+<X) 'kw X(k)(ejw)= L x[r]e-j(kw)r =X(el ). 
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(b) 

~ekil 5.16 Ornek 5.1 O i9in Fourier donO~OmO bOyOklOk ve evresi. 

(a) 
1t 1l 

2 
-n 

Fourier donil~ilmil -tc ~ w ~ tc icin Sekil 5.16'da gosterilen x[n] dizisini ele alahm. x[n]'in zaman 
bolgesinde periyodik, gercek, cift ve/veya simrh enerjili olup olmadigim belirlemek istiyoruz. 

IX(ei111)I 

~;__..___:1 ---+----"---~ ffl 

Ornek 5.10 

elde edilebilir. Siirekli zamanh durum ile benzer olarak IX(ejw)l2, x[n]'in enerji- 

yogunluk spektrumu olarak adlandmhr, Aynca, bir periyodik sinyaldeki ortalama gii- 
cu bireysel harmonik bilesenlerinin ortalama guciine esitleyen, (5.47) denklemi peri- 
yodik sinyaller icin Parseval bagintrsmm a-periyodik sinyalleri icin, (3 .110) denklemi, 
benzerdir. 

Bir dizinin Fourier doniisumii veriliyor, Fourier doniisumt; ozelliklerini belirli 
bir dizinin bircok farkh ozelligi olup olmadigim belirlemek icin kullanmak mumkiin- 
diir. Bu diisunceyi aciklamak icin, asagidaki ornegi sunahm. 
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olur Bunun ( 4.43) denklemine benzer oldugunu ve tiirevin_ ben~er ~e~ilde i~l:~;;~~ 
not ~delim. (5.47) denkleminin sol tarafmdaki miktar, x[n] smy~mdek1 ~o~a:ansla;m 
dir ve Parseval bagmtisi bu enerjinin aym zamanda farkh. a~n zaman 1 e. A' 
tam bir 2tr arahgmda, birim frekans daki enerjinin, \X(e1w)\ /2;r' entegrah almarak,t 

Eger x[n] ve X(e'°J bir Fourier d6nii~iim 9ifti ise, bu durumda 

. f \x[n]\2 = 21tr L\X(ejw)\2 dw 
n=-«J 

5.3. 9 Parseval Bag1nt1s1 

F • dX(ejw) 
nx[n]~J dw · 

Bu 6zelligin faydalrhgt Bolum 5.4'de Ornek 5.13'de gosterilecektir. 

dX(ejw) = f- jnx[n]e-jwn . 
dw n=--«> 

Bu denklemin sag tarafi -jnx[ n]' in Fourier donii~iimiidiir. Bu nedenle, her iki tarafi j 
ile 9arparak, sunu goriiriiz: 

x[n]~X(ejw) 

olsun. Eger X(dw) tamrrum (5.9) denkleminde kullamrsak ve her iki tarafm tiirevini 

ahrsak, sunu elde ederiz: 

Yine, 

5.3.8 f rekansta Turevleme 

Bu iki sonucu birlestirerek, suna sahip oluruz: 

. _ .,., (sin(Sw)) 
X(ej"') == e-14"'(1 + 2e' ) -.-- · sm(w) 

ve dogrusalhk ve zaman kayd1rma ozelliklerini kullanarak sunu elde ederiz: 

F -jSw sin(Sw) 
2ycz>[n-1]~2e -. (-) · sm w 
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Bu omek is;in y[ n] = x[ n - n0] ve ( 5 .49) denkleminin zaman kayd1rma ozelligi ile tutarh olduguna 
dikkat edelim. Aynca salt bir zaman kayd1rmanm H(e1w) = e-Jwno frekans tepkisinin tiim frekans- 
larda birim biiyiikliige sahip oldugunu ve frekans ile dogrusal bir -wn0 evre ozelligine sahip oldu- 
gunu not edelim. 

(5.49) 

Ornek 5.12 
Boliim 3.9.2'de anlatilan aynk zamanh ideal al9ak ge9iren filtreyi ele alahm. Bu sistem ~ekil 
5. l 7(a)'da gosterilen H(ij frekans tepkisine sahiptir. Bir L TI sistemin diirtii tepkisi ve frekans 

(5.48) 

Boylece, X(ij Fourier donusumlu herhangi bir x[n] girisi icin 91k1~m Fourier doniisiimu soyledir: 

diirtii tepkili bir L TI sistemi ele alahm. Frekans tepkisi sudur: 

h[n] =o[n-no] 

Ornek 5.11 

5.4. 1 Ornekler 
Bir kac diger ozellikle beraber, , evrisim ozelligini anlatmak icin bu bolumde cesitli 
ornekleri ele alahm: 

(5.48) denkleminin elde edilmesi tam olarak Bolum 4.4'de gerceklestirilen ile 
aymdir, Ozellikle, siirekli zamanhda oldugu gibi, x[n] icin (5.8) Fourier sentezi denk- 
lemi, x[ n] 'in X( e1·w) ile orantih cok kticiik genlikli karmasik iistellerin lineer kombinas- 
yonuna aynsnm olarak yorumlanabilir. Bu iistellerin her biri, sistemin bir ozislevidir. 
Bolum 3 'de bu bilgiyi, bir L TI sistemin periyodik bir girise tepkisinin Fourier dizisi 
katsayilannm basit olarak uygun harmonik frekanslarda hesaplanrms sistem frekans 
tepkisi ile carpilmis Fourier katsayilan oldugunu gostermek icin kullandik, Evrisim 
ozelligi (5.48) bu sonucun, Fourier dizisi yerine Fourier donusiimu kullanarak a- 
periyodik giris ve cikislara genislemeyi ifade eder. 

Siirekli zamanhda oldugu gibi, (5.48) denklemi iki sinyalin evrisiminin, Fourier 
doniisiimlerinin cebirsel carpma islemi ile olan haritasirn verir ve bu hem sinyaller ve 
sistemler analizini kolaylastmr hem de bir L TI sistemin uygulanan giris sinyallerine 
nasil tepki verdigini anlamamiza oldukca katkida bulunur. Ozellikle, (5.48) denkle- 
minden, H(dw) frekans tepkisinin her w frekansmda girisin Fourier donusumunun 
karmasik genligindeki degisimi yakaladigiru g6riiriiz. Bu nedenle, frekans secici filtre- 
lemede, ornegin, istenilen gecirrne bandma karsihk gelen frekans arahgi boyunca 
H(ejw) ~ 1 olmasuu ve belirgin sekilde azaltilmasi gereken veya elenmesi gereken 

frekans bandi boyunca H(e1w) ~ 0 olmasim isteriz. 
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olur A nca (3 122) ve (5.9) denklemlerini kar~1la~tirarak, bir ~y.nk. zam~nh .~ ~~ sis- 
temin ireka~s t~pkisinin ilk olarak Boliim 3.8'de tarumlandigi gibi, sistermn diirtu tep- 
kisinin Fourier donii~iimi.i oldugunu goruruz. 

· .. .. .. .. .. .. mini evrisim islemi iizerin- B'T 4 4'de siirekli zamanh Founer donu~umunun one , 'f .. 

d;k~:ki~i ve siirekli zamanh L Tl sistemlerle ilgili kullamrru ~akmdai~ tart1~:~k. Oz~e~ 
bir bag- inti aynk zamanhda etkilidir ve bu aynk zamanh LT!. s~~te~lennl. anla iz ve gots: 

· de .. .. .. .. b kadar buyuk onem 1 o mas mm e teriminde a nk zamanh Founer onu~umunun u . . . 
mel nedenl:rinden biridir. Ozellikle, eger bir LTI sistermn x[n], h[n] ve y[n] srrasiyla 
giris, diirtii tepsi ve c;1k1~1 ise, boylece 

y[n] = x[n] * h[n] 

olur, bu durumda X(dj, H(dw) ve Y(dw)'nin sirasiyla x[n], h[n] ve y[n]'in Fourier do- 
niisiimleri oldugu yerde 

EVRi~iM OZELLiGi 

izleyen birkac boliimde bircok ekstra ozellik ele ~laca.g1z .. B~nl~n~ il~ ~~~~c:~l~~ 
4 4 4 5'de tartrsilana benzer evrisirn ve carpma ozelhklendir. Uc;unc~'. y 
z~m::h .bolgede degil aym zamanda si.irekli zamanh ve ~y:1~ ~~ma~!~ ~olgeler arasm- 
da var olan ikiligi ele aldigirmz Boliim 5.7'de incelenen ikilik ozell1g1d1r. 

f lx[n]\2 = 21,r tix(ejw)l2dw. 
,i:-«) 

Sekil 5.16'dan !X(ei"')l2 'yi -.ir'den rr'ye entegrallemenin smirh bir miktar verecegi aciktir. 

x[n]'in simrh enerjili oldugu sonucuna varmz. 

. imkf dahilinde cesitli tamsayt katlanna yerle~tirilmi~ 
Bu nedenle, on~ehkle tem:l fr~kansm ~ ;.\ nin Fourier donii~iimiiniin sifir oldugunu anlatti- 
diirtiiler icin haric, zaman bol~e.smde_ per~y~ .1:.1 e B durumda x[ »J' in periyodik olmadigi sonucu- 
gma dikkat edelim. Bu X(e'j 19m dogru egi tr. u , 
na vannz. . 

Daha sonra Fourier donii~iimleri icin simetri ozelliklerinden? gercek degerkli -~i.r ?ibz_il~in cift 
' · do .. .. iine sahip olmasi gere tigmi 11yoruz. bii iikliige sahip ve tek evre fonksiyonu Founer onusumu _ B: verilen !X(efw)I ve <Ll'(ei"') icin dogrudur. Boylece, x[n]'in ger9ek oldugu sonucuna vannz. 

U9iincii olarak, eger x[n] cift bir fonksiyon ise, bu durumda gercek sinyall~r i9in sime~:i 
· · A k X( Jw)-\X(e'w)1e-,2,, oldugundan, X(e' ) ozellikleri ile X(e'") gercek ve cift olmalidir. nca , e - 

gercek degerli bir fonksiyon degildir. Sonuc olarak, x[n] cift degildir. ... 

l .. .. lligini test etmek iizere Parseval bagmtisim kullanabiliriz. Son olarak, smir 1 enerji oze 1 , 

Sinyaller ve Sistemler 
382 

5.4 

i: 
j'' 



(5.55) 

y[n] =-a-a"u[n]-_f!_/J"u[n] 
a-/3 a-/3 
l 

= a-/3[a"+'u[n]-/3"+1u[n]]. 

a=/3i9in, (5.54) denklemindeki kismi kesir acilrmi gecerli degildir. Ancak, bu durumda, 

Y(ej"') =( l . )2 
1-ae-iw 

A=-a- B=-_f!_ 
a-j]' a-/3 

Bu nedenle, Ornek 5.1 'den ve dogrusalhk .. ' 1r·· . . 
~iimiinii elde edebiliriz: oze igmden, denetim ile (5.54) denkleminin ters donu- 

(5.54) 

.Orne~ 4.19 ile oldugu gibi, Y(e'j'nin ters d" .. .. .. .. 
kism] kesir yontemi ile geni"letil k · 1 onl!:~um~nu elde _etmek _en kolay sekilde Y(eij 
Pol' 1 bi .,. ere yapi Ir. Ozellikle Yi(e'j -;w, · ku mom arm Ir orarndir ve bunu bu ti · d h b . . . • e nm vvetleri olan 
~er t.:r_imin ters d.onii~iimiinii denetle:: i:e abu~=~i:::mlen ~~kli~.d: ifade et?:1ek__isteriz; boylece 
ozelligi kullamm1 Ile birlikte), Rasyonel do .. .. I . . (belki, B~Ium 5.3.8 m frekans aynsim 
Bu ornek icin, eger C#/Jise Yi(ei")' . k ~uk~u?1 er 19m gene! cebirsel yontem ekte anlatilm1~t1r 

'. nm rsnu esir aciIum su formdad1r: . 

Y(ei")= A . + B 
I + ae"!" 1- pe-1"' 

(5.53) ve (5.54) denklemlerini e~itleyerek sunu buluruz: 

(5.53) 
Y(ei"') = H(ei"')X(e;w) - . l 

(I - ae1"')(1- /Je-fw) · 

(5.52) 
olur ve boylece 

ve 
(5.51) 

H(ei"') = I . 
1-ae-,w 

h[n] = /J"u[n]. 

h[n] ve x[n] Fourier donii~iimlerini hesaplarsak, 

. h[n] = anu[n] 

diirtii tepkili, /a/ < I ile bir LTI sistem d.. .. 1 · • 
usune rm ve bu sisteme girisi I/JI I ·1 .. varsayahm: sin, < 1 e, soyle oldugunu 

Ornek 5.13 
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Sekil 5.17'de, Omek 4.18'deki siirekli zamanh ideal alcak geciren filtre ile su 
yiiziine cikanlan benzer noktalann cogu ile karsilasmz. ilk olarak, h[n] n<O icin sifir 
olmadigi icin, ideal alcak geciren filtre nedensel degildir. Ikinci olarak, nedensellik 
onemli bir konu olmasa bile, uygulama kolayhgi ve tercih edilen zaman bolgesi ozel- 
likleri dahil olmak iizere, ideal olmayan filtreler genellikle frekans secici filtreleme 
icin kullamhr. Ozellikle, Sekil 5 .17 (b )' deki ideal alcak geciren filtrenin diirtu tepkisi 
sahrumhdir ve bu bazi uygulamalarda istenmeyen bir ozelliktir. Bu gibi durumlarda 
frekans secicicilik gibi frekans bolgesi nesneleri ile salmimsiz davrarus gibi zaman 
bolgesi ozellikleri arasmda takas yapilmahdir. Bohim 6'da bunlan ve ilgili fikirleri 
daha detayh olarak tarnsacagiz. 

Asagidaki ornekte anlatildrgr gibi, evrisim ozelligi aym zamanda evrisim top- 
lamalanm hesabim kolaylastiran bir deger olabilir. 

(b) 

~ekil 5.17 (a) aynk zamanh bir ideal alcak ge~iren filtrenin frekans tepkisi; (b) ideal alcak ge~iren filtrenin 
dOrtO tepkisi. 

h(n] 

................ ,.,tit,., , 

H(ei'") 

' I I, ,I I 
-27! 21t 2m0 0 mo 1t 21t ID 

(a) 

sin wen 
(5.50) 

h[ n] = __!_ [ H ( ej"')ej"'" dw = __!_ i" «: dw 
21l It 21C lw, 

tepkisi Fourier donii~iimii cifti oldugu icin, ideal alcak geciren filtrenin diirtii tepkisini frekans 
tepkisinden, (5.8) Fourier donii~iimii sentez denklemini kullanarak belirleyebiliriz. Ozellikle, 
-1t::;; w::;; 1t 'yi bu denklemde entegral arahgi olarak kullanarak, Sekil 5. l 7(a)'dan Sekil 5. l 7(b)'de 
gosterilen su ifadeyi goniniz: 
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Siirekliv zamanlida oldugu gibi, __ her aynk zamanh LTI sistemin bir frekans tepkisinin 
clmadigmi not etmek gerekir. Ornegin h[n] = 2nu[n] durtu t kili LTI · · · ·· bi · r . . , au ep I I sistemm smus 

I<;Im I girislere snurh bir t~pkisi yoktur ve bu h[n] icin Fourier donil~iimii analiz 

H(eij = [Hip(d(w-n)) + Hip(dj] 
Ornek 5. l 8(b )' de go d .. - .. ·· ib · Hi (ei<w-n> . . .. ki idi B d . r. ugumuz gr r, Ip ) ideal bir yuksek geciren filtrenin frekans tep- 

1s1 tr. u ne enle,. sistemin tamami hem alcak hem de yi.iksek frekanslan gecirir ve bu iki gecir- 
me band1. arasmdaki frekanslan durdurur. Yani, sonum bandinm fl/4 < H < 3rr14 oldugu bolge- 
de, filtre ideal soniim bandi ozelligi olarak adlandmlana sahiptir. . 

Fourier doni.i~i.imi.ini.in dogrusalhk ozelliginden sunu elde ederiz: 

Y( eiw) = WJ( eij + W4( eij 

= (Hjp(d(w-0)) + Hjp(eij]. 

;~~~~ir~larak, Seki! 5.18(a)'da ki turn sistem Sekil 5.18(b)'de·gosterilen su frekans tepkisine 

Aynk zamanh Fourier doni.i~i.iml~ri her zaman 217periyodu ile periyodik olduklan icin: 

. W:i(eij = Hip(ei<"~m)X(ei"') 

olur. Alttaki yola evrisim ozelligin, uygularsak, sunu eide ederiz: 

W4(eij = Hip(eijX(eij. 

(b) 

~ekil 5.18 (a) 6rnek 5.14 icin sistem ara baglant1s1; (b) bu sistem icin toplam frekans tepkisi. 

-rt - 3.zt - .:!... .:!... .3iL 1t 
4 4 4 4 

(a) 

H(eiw) 

I I 111 I I I 

y(n] 
x[n] 
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WJ(cij = W2(ei<w--n>) 

= H1p(J<w-n) X(d(w-2n)). 

Wz(eij = H1p(eijX(ei<w-m). 

w3[n] = einnwi[n] oldugundan, yine frekans kaydirma ozelligini sunu elde etmek icin kullanabili- 
riz: 

Evrisim ozelligi sunu verir: 

Bir sonraki ornekte gosterildigi gibi, evrisim ozelligi, diger Fourier donusum ozellikle- 
ri ile birlikte, sistem ara baglantilan analizinde cogunlukla faydahdir. 

Ornek 5.14 
Seki! 5.18(a)'da x[n] girisi ve y[n] 91k1~1 ile gosterilen sistemi ele alahm. H1p(ej") frekans tepkili 
LTI sistemler, gecirme bandmda birimlik kazanch ve ll/4 kesim frekansh ideal alcak geciren 
filtreler olsun. 

ilk olarak Seki! 5 .l 8(a)' da ki ust yolu inceleyelim. w1 [ n] sinyalinin Fourier donusum sinyali 
(-lf=dn,, oldugu not edilerek elde edilebilir, boylece w1[n]=einnx[n] olur. Bu durumda frekans 
kaydrrma ozelligini kullanarak, sunu elde ederiz: 

W1(eij = X(eirw--m). 

Sag taraf n=-1 'den baslayan bir basamakla carpildigi halde, n=-1 'de n+ 1 faktoru sifir oldugundan, 
(n + l)a"u[n + 1] dizisinin n=O'dan once hala sifir oldugunu belirtmek onemlidir. Bu nedenle, 

y[n]'i altematif olarak soyle ifade edebiliriz: 
y[n]=(n+l)a"u[n]. (5.58) 

(5.57) y[n] = (n + l)a"u[n + 1]. 

ifadesini elde etmek icin zaman kaydirma ozelligini kullanmz ve son olarak, l/o; faktoriinii acik- 
lamak uzere, (5.56) denkleminde, sunu elde ederiz: 

sonucuna varmak icin kullanabiliriz. eiw faktorurni aciklamak i.izere, 

na"u[n]~ j.!!-__( 1 . ) 
dw I-ae-1" 

Fourier donusum cifti ile birlikte, 

1 a"u[n]~ . 
1-ae-]l• 

seklinde ifade edilebilir. 

Ornek 4. l 9'da oldugu gibi frekans aynsnrma ozelligini, (5.46) denklemini, 

(5.56) 

olur ve 
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Bu nedenle X(ei"'), her ikisi de Sekil 5.19'da gosterilmis olan dikdortgensel darbe Xi(ej"') 'nin 

ve periyodik kare dalga X2(ei"') 'nin l/2Il kati a-periyodik evrisimidir, Bu evrisimin sonucu 
$ekil 5.20'de gosterilen X(eiw) 'tir. 

X(ej'") = ...!.... [ Xi(ej11)X 2(ej(w-ll))d(} 
2,r " . 

=...!.... [ X,(e10)X2(ej(w-O))d(} . 
2,r x 

Bu durumda, (5.64) denkleminde Xi(ej0) 'yi Xi(ej0) ile degistirerek ve !Bl> ;r icin X,(ei11) 'nin 
sifir oldugu gercegini kullanarak sunu goruruz: 

-.;r < w s; ;r icin 

degilse 

(5.64) denklemi entegralin -Fl < 9 < n arahgi ile snurlanrms oldugu gerceginin haricinde a- 
periyodik evrisime benzer, Ancak, su tammi yaparak denklemi siradan bir evrisime c;:evirebiliriz: 

(5.64) 

(5.63) denkleminde verilen c;:arpma ozelliginden, (5.63) denkleminde entegralin Zl'I uzunlugundaki 
herhangi bir arahkta almabildigi yerde, X(i"')'nin X1(ij ile X2(i")'nin periyodik evrisimi oldu- 
gunu biliyoruz. Arahgi -Fl < 9 < n sec;:erek, sunu elde ederiz: 

X(ejw) :!:=·__!_,_ [x1(e10)X2(ej(w-O))dB, 
2;r " 

[ ] sin(1rn/2) 'd' 
X2 n Ir. 

nn 

ve 

sin(3;r I 4) xi[n] 

olur ve burada 

x[n] =x1[n]x2[n], 

Diger iki sinyalin carpimi olan x[n] sinyalinin X(ij Fourier donusumum; bulma problemini ele 
alahm; yani, 

Ornek 5.15 

(5.63) denklemi X1(dw) ve X2(dw)'nin periyodik bir evrisimine karsilik gelir ve 
bu denklemdeki entegral 2IT uzunlugundaki herhangi bir arahkta hesaplanabilir. 
Evrisimin her zamanki formu (entegralin -oo'den +oo'ye degistigi) cogunlukla periyo- 
dik evrisimden ayirmak amaci ile a-periyodik evrisim olarak adlandmhr. Periyodik 
evrisimin mekanigi en iyi bir ornek ile anlatihr. 
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(5.63) 

Koseli parantezdeki toplam X 2(eJ<w-e)) 'dir ve sonuc olarak (5.62) denklemi su hale 
gelir: 

. (5.62) 

Toplamamn ve entegralin sirasim degistirerek sunu elde ederiz: 

Y(e1w) =-1 - L X1(e18)[ f x2[n]e-J<w-O)"]d(). 
27r n=-«> 

(5.61) 

oldugundan, sunun bir sonucudur: 

Y(e1w) = f x2[n]{-1-t X1(e1e)e18ndB}e-Jwn. 
II=-«> 2Jr 

veya, 
n=-oo n=-oo 

+oo +oo 

Y(e1w) = L y[n]e-jwn = L x1[n]x2[n]e-jwn 

<;ARMA OZELLiGi 
Bolum 4.5'de siirekli zamanh sinyaller icin carpma ozelligini anlattik ve 9e~itl~ ornek- 
ler yoluyla bazi uygulamalanm gosterdik. Benzer bir oz~llik aynk zamanh smyaller 
icin mevcuttur ve uygulamalarda benzer bir rol oynar. Bu bolumde, dogrudan bu so- 
nuca ulasacagiz ve kullammi ile ilgili bir ornek verecegiz, Bolum 7 ve 8 'de carpma 
ozelligini omekleme ve iletisim tartismalan baglammda kulla°:aca~~z·.. .. . . .. 

x1[n] ile x2[n]'in carpunma esit olan y[n] ile uygun Founer donusiimlerini goste- 
ren Y(dw), X1(dw) ve X2(dw)'yi ele alahm. Bu durumda, 

n = -oo 
Bu nedenle, frekans tepkisi kararh sistemler icin her zaman yakmsar. Fourier yontem- 
lerini kullamrken, iyi tammh Fourier donusumlerine sahip durtii tepkili sistemlerle s1- 
rurh olacagiz, Bolum IO'da, frekans tepkisinin yakmsamadigi LTI sistemler icin donii- 
sum tekniklerini kullanmarmza olanak veren, z-donusumu olarak adlandirdigirmz 
Fourier donusumunun bir uzantisim anlatacagiz, 

(5.59) 
+oo 
I ih[nJI < cc . 

denklemlerinin aynsugi gerceginde yansmlrmsnr. Ancak, eger bir L TI sistem kararh 
ise, bu durumda, boliim 2.3.7'den diirtii tepkisi kesinlikle toplanabilirdir; yani, 
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5.7.1 Ayr1k Zamanh Fourier Serilerinde ikilik 

Bir ,:[nJ.~eriyod~k.s~n?'al.inin ak.Fou:i~r.dizisi katsayilanrun kendisi bir periyodik dizi 
ol~~g_u ~c;~~· ~~ d1z.1s!m bir Founer dizisine genisletebiliriz, Aynk zamanh Fourier dizi 
len rein ikilik ozelligi, ak periyodik dizisi icin Fourier dizisi katsayilanrun (I!N)x[-n] 

file {X( iw)} 
J~{X(iw)} 

X( iw) tamamen sanal ve tek 

Gercek, cift sinyaller x[ n] gercek ve cift 
icin simetri 
Gercek, tek sinyaller x[n] gercek ve tek 
icin simetri 
gercek sinayllerin Xe[n]=BV{x[n]} [x[n] gercek] 
tek-cift acihmr x0[n]=Od{x[n]} [x[n] gercek] 

Aperiyodik sinyaller icin Parseval baginnsi 

f jx[n]/2 =-1 LJX(e1"')/2 dw 
11=-<XJ 2,r 

X(ej'") = x· (e"Jw) 

me{X(ejw)} = me{X(e·jw)} 

3m{X(e1w)} = -3m{X(e-J'")} 

/x(e1"')/ = /xce-1"')/ 

4:X(ejw) =-4:X(e"jw) 

X(ij gercek ve cift 

x[n] gercek 
gercek sinyaller icin 
eslenik simetri 

5.3.4 

nx[n] Frekansta tilrevleme 

Toplama 

x[ n] - x[ n - I] 

i: x[k] 
k=-a, 

Zamanda tilrevleme 

Carpma 

Evri~im 

Zaman Genlestirmesi 

x[n] 
y[n] 
X(ejw)} 2,r periyodu ile 
Y(ej"') periyodik 

ax[n] + by[n] aX(iw) + bY(ij 
x[n - no] e-JwnOX(ij 
iwO"x[ n] X( d(»'-wO)) 

x*[n] X(e-Jw) 
x[-n] X(e-Jw) 

[ ] {
x[n/ k], eger n=krun kati ise .kw-. 

X(k) n = X(e' J 
0, eger n * k'mn kati ise 

x[n]*y[n] X(eiw)Y(eiw) 

x[n]y[n] _I_ r X(eiB)Y(ej(w-B))dB 
21Z' ,h,r 

(1 -e-1'')X( ij 

-1-. X(e1"') 
1-e-JW 

. dX(e1w) 
1 

dw 

Dogrusalhk 
Zaman Kaydmna 
Frekans Kaydmna 
E~leme 
Zaman tersinmesi 

Fourier Donusumu 

·TABLO 5.1 AYRIK ZAMANLI FOURIER DON0$0M0 OZELLiKLERI 
Boliim Ozellik Aperiyodik Sinyal 
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5.3.9 

5.3.4 

Siirekli zamanh Fourier donusumiinun ele almismda, (4.9) analiz denkletni ile (4.8) 
sentez denklemi arasmda bir simetri veya ikilik gozledik, Aynk zamanh Fourier do- 
nusumu icin (5.8) sentez denklemi ve (5.9) analiz denklemi arasmda uygun ikilik yok- 
tur. Ancak, bolum 5.7.1 'de gelistirdigimiz, (3.94) ve (3.95) aynk zamanh Fourier dizi- 
si denklemlerinde bir ikilik bulunur. Ek olarak, aynk zamanh Fourier donusumii ile 
surekli zamanh Fourier dizileri arasmda bir ikilik iliskisi mevcuttur. Bu iliski boliim 
5. 7 .2 'de tarnsilnusnr. 

Tablo 5.1 'de, aynk zamanh Fourier donusumlerinin birkac onemli ozelligi ozetlenmis- 
tir ve her birinin ele almdigi kisim gosterilmistir. Tablo 5.2'de bazi temel ve en onemli 
aynk zamanh Fourier donusum ciftleri ozetlenmistir. Bunlann bircogu boliimdeki or- 
neklerde elde edilmistir. 

iKiLiK 

FOURIER DONU$MU OZELLiKLERi TABLOLARI VE 
TEMEL FOURIER DO~U$UM <;iFTLERi 

m .11. k 11 2 4 ·7t k .1L • .1L4 .1L - 4 • 2 4 

~ekil 5.20 i:irnek 5.15'deki periyodik evri~imin sonucu. 

, 
2 

~ekil 5.19 Xi(ej"') ve Xz(ejw) 'nin bir periyodunu gi:isteren X,(ejw). X,(ej"') ve Xz(ej"') 'nin periyo- 
dik evrisimine kar~11tk gelen X,(ejw) ve X 2(ej") 'nin lineer evri~imi. 

X(eim) 

21t 

/1. 
X1 (ei"') 

1, 
I 

2n 7t 7t 1t . 2 2 

X2 (ei"') 

!21t 11 I 1t 
I 

311 311 
I 

"4 4 

I 

-Zn 
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(5.71) x[n]y[n]~ L aib«:«, 
l=(N) 

ve 

ejm(L,rlN)nX[n]~ak - m (5.69) 

ozelliklerinin cift oldugunu goriiruz, Benzer sekilde, aym tablodan, bir baska ikili 
ozellik cifti elde edebiliriz: 

L x[r]y[n-r]~Nakbk (5.70) 
r=(N) 

ve 
(5.68) X[n-no]~ake-Jk(2,r/N)no 

Siirekli zamanhda oldugu gibi, bu ikilik aynk zamanh Fourier dizilerinin her ozelligi- 
nin bir cifti oldugunu anlatir. Ornegin, Tablo 3.2'ye bakarak, 

(5.67) 
1 f[n]~-g[-k]. 
N 

(5.66) g[n]~f[k]. 

Alternatif olarak, eger m=n ve r=-k olsun dersek, (5.65) denklemi su hale gelir: 

f[ n] = L. _!__ g[-k ]ejk(2,r/ N)n 
k=(N)N 

Bunu (3.94) denklemi ile karsilastmrsak, (1/N)g[-k]'mn.f[n]'in Fourier dizisi katsayr- 
lan dizisine karsihk gelir. Y ani, 

x[n]~~ak 

notasyonunu uyarlarsak (5.65) denklemi ile iliskili iki periyodik dizi sunu saglar: 

(5.65) f[m]=J_ L g[r]e-Jr(2lr!N)m. 
N r=(N} 

Eger m=k ve r=n olsun dersek, (5.65) denklemi soyle olur: 

f[m] = _!__ L g[n]e-Jk(2,r!N)n . 
N n=(N} 

(3.95) denklemi ile karsilastmrsak.j'[z] dizisinin g[n] sinyalinin Fourier dizisi katsayi- 
lanna karsihk geldigini goruruz. Y ani, eger bir periyodik aynk zamanh sinyal ve onun 
Fourier katsayilan kiimesi icin bolum 3 'de anlatilan 

degerleri oldugunu anlanr (yarn, zamanda tersinmis orijinal sinyal degerleri ile orannhdir). 
Bunu daha detayh gormek icin, asagidaki bagmti ile iliskili N periyotlu iki periyodik 
diziyi ele alahm: 
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i' 

Sinyal Fourier Donii~iimii Fourier Dizisi Katsayilarr (periyodik ise) 

-eeo Zstk L mejk(2n/N)n 21r I mb'( w - -) ak 
k={N) ,=_.,, N 

(a) wo=ljf 

2,r f b'( W- WO - 27f/) r k=m,m±N,m±2N, ... e}W0t1 Qk = 
l=--oo 0, degilse 

(b) f; irrasyonel => sin ya! aperiyodik 

(a) WO-'",;" 

;r f {b'(w- wo- 21rl) + b'(w+ wo - 2,r/)} 
{t, k=±m,±m±N,±m±2N, ... 

COSWon a« = 
/=--<£ 0, degilse 

(b) WO irrasyonel => sin ya! aperiyodik 2" 

(a) wo-lf- !*' k~,,dN,,±2N,. .. 
7r +oo 

ai= -"h, k=-r,-r±N,-r±2N, ... sinwon - I {b'(w-wO- 2,r/) + b'(w+ w0-2,r/)} 
j l = -00 0, degilse 

(b) f; irrasyonel => sin ya/ aperiyodik 

2,r f b'(w-2,r/) r k=O,±N,±2N, ... x[n]=I Qk = ,_...., 0, degilse 
periyodik kare dalga 

sin[(2trk/ N)(N1+f)] r jnj$N1 a« 
N sin[2trk I 2N] ' k cf. 0,±N,±2N, ... x[n]= +oo Lnk. 

0, N1<jnj$N/2 2,r I akb'(w--) 
2N,+I + k=-oo N a1 = --, k = 0,±N,_2N, ... ve N 

x[n+N]-x[n] 

f b'[n-kN] 2,r f b'(w- 2trk) a, = ..!_ her k icin 
N 1_...., N N k--oo 

laJ<l 
I a"u[n], -- - I ae?" r lnl$ N1 sin[w(N1 + t)] x[n]= 

sin(w/ 2) - 0, lnj>N1 

r 0$Jwl$W si::11 =~sin(~) X(w)= 
W <lwJ$ tr 0, - O<W<tr 

X(w) 2,r periyodu ile periyodik 
b'[n] I - 

I +oo 
u[n] --. + I 1rb'(w-21rk) - I e" k=-oo 

b'[n-no] «»: 

iaj<l 
1 (n+1)a"u[n], 

(l-ae-1"')2 - 

(n+r-1)! n [ ] lal<l 
1 au n, (1-ae-1"')' - n!(r-1)! 

TABLO 5 2 TEMEL AYRIK ZAMANLI FOURIER DON0$0M CiFTLERi 
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x[n] sin(1rn/2) 
ll"n 

dizisinin aynk zamanh Fourier donii~iimiinii belirlemek icin kullamlabilir. Ikiligi kullanmak icin, 
once T=21r periyotlu bir g(t) siirekli zamanh sinyal ve ak=x[k] Fourier katsayilanni belirlememiz 
gerekir. Ornek 3.5'den g(t), 21t periyotlu (veya esdeger sekilde, w0=1 temel frekansh) ve 

{
1, !tis T1 

g(t) = 
0, T1 <It! s 1r 

ile periyodik kare dalga ise, bu durumda g(t)'nin Fourier dizisi katsayilannm 
sin(kT1) ak=--- 

k1r 
oldugunu biliyoruz. Sonuc olarak, T1=td2 ahrsak, ak=x[k] olur. Bu durumda g(t) icin analiz denk- 

. lemi soyledir: 

Aynk zamanli Fourier donii~iimii sentez denklemi ile surekli zamanh Fourier dizisi analiz denkle- 
mi arasmdaki ikilik, 

Ornek 5.17 

(5.73) ve (5.76) denklemlerinin (5.74) ve (5.75) denklemlerinde oldugu gibi cok 
benzer oldugunu ve ashnda, (5.73) ve (5.74) denklemlerini periyodik frekans tepkisi 
X(dw)'nin bir Fourier dizisi gosterimi gibi yorumlayabilecegimizi not edelim. Ozellik- 
le, X(d1 2n periyotlu w'nin periyodik bir fonksiyonu oldugundan, tiimii ortak 21t pe- 
riyotlu, w'nin harmonik iliskili periyodik ustel fonksiyonlanmn agirhkh toplarru sek- 
linde gosterime sahiptir. Yani, X(dw) bir Fourier dizisinde Jwn, n= 0, ± 1, ±2, ... sinyal- 
lerinin agirhkh toplarm gibi ifade edilebilir. (5.74) denkleminden,: bu uzantida n. 
Fourier katsayismin; yani Jwn,i cogaltan katsayi, x[-n]'dir. Aynca, X(d1'nin periyodu 
27Z" oldugundan, (5.73) denklemi x[n] Fourier dizisi katsayisi icin; yani (5.74) denkle- 
minde e-jwn,i cogaltan katsayi icin, Fourier dizisi analiz denklemi olarak yorumlanabi- 
lir. Bu ikilik iliskisinin faydasi en iyi bir ornekle anlatilabilir. 

[denkl. (5.9)) X(ejw) = f x[n]e-jwn' (5.74) 

[denkl. (3.38)) x(t) = f akejkwot ' (5.75) 
k=-oo 

[denkl. (3.39)) as =i £x(t)e-jkwo1dt. (5.76) 

5.7.2 Ayr1k Zamanh Fourier Donu~umu ve Surekli Zamanh Fourier 
Dizileri Arasmda ikilik 

Aynk.zamanh Fourier dizileri icin ikilige ek olarak, aynk zamanh Fourier donusiimu ile 
siirekli zamanh Fourier dizileri arasmda bir ikilik vardir. Ozellikle, siirekli zamanh 
Fourier dizisi denklemleri (3.38) ve (3.39) ile aynk zamanh Fourier donusum denklem- 
leri (5.8) ve (5.9)'u karsilastrrahm, Rahathk acismdan bu denklemleri tekrar edelim: 

[denkl. (5.8)) x[n] =-1 f X(e1w)efwndw, (5.73) 
2JZ" "21r 
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g[n] icin bk Fourier dizileri Ornek 3.12'den soyle belirlenebilir: 

{

l sin(5Jrk /9), k * 9'un kati 
9 sin(.irk I 9) 

bk= 
~ k = 9'un kati 9' 

g[n] icin (3.95) Fourier dizisi analiz denklemi simdi su sekilde yazilabilir: 

bk=.!_ :t (l)e-j2,rnk/9 . 
9 n=-2 

k ve n degi~kenlerinin isimlerini degi~tirerek ve x[n] = b; olduguna dikkat ederek, sunu buluruz: 

[ ] 1 ~ (l) + j21rnk"/9 xn=-.t..., e . 
9 k'=-2 

S I ak toplamdaki 1/9 faktorunu oynatarak, bu denklemin sag tarafmm x[n] icin (3.94) sentez 
on o ar , [ ]'. F · k t J m denklemi formunda oldugunu goriirtiz. Bu nedenle, x n m ouner a sayi arm 

{
1, lnl s 2 

g[n]= O, 2<lnls4 

(5.72) 

ile verildigi ve tabi ki N=9 ile periyodik oldugu sonucuna vannz. 

Ornek 5.16 
Asagidaki N=9 periyotlu periyodik sinyali ele alalrm: 

{

1 sin(51rn/9), n * 9,un kati 
9 sin(1rn/9) 

x[n] = 
~ n = 9'un kau 9' 

Boliim 3'te dikdortgensel kare dalgamn daha cok (5.72) denklemindeki gibi Fourier katsayilan 
oldugunu buluruz. Bu durumda ikilik, x[ n] icin katsayllann dikdort~ensel ~are_ da~ga formunda 
olmasi gerektigini one surer. Bunu daha net gormek icin, g[n] N=9 penyotlu bir d1kdortgensel kare 

dalga olsun, oyle ki, 

Aynk zamanh Fourier dizileri icin son~9larma ek olarak, ikilik 9~gunlukla' 
Fourier dizisi gosterimlerini elde etmede ge~ekl_1 besaptaroalann karmasikligtm azalt- 
mada faydaudir. Bu asagidaki ornekte g6stenlm1~tir. 
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Bunun gibi fark denklemleri ile tammh sistemler suufi oldukca onemli ve kullamsh- 
dir, Bu boliimde, boyle bir denklemle tammh bir LTI sistem icin H(e'°w) frekans tepki- 
sini belirlemek iizere cesitli aynk zamanh Fourier doniistimti ozelliklerinden faydala- 
nacagiz, Izleyecegimiz yol bolum 4.7'deki lineer sabit katsayih diferansiyel denklem- 
lerle tammh siirekli zamanli L TI sistemler tarnsmasma yakmdir. 

H(e'°w)'yi belirleyecegimiz iki yol vardir. Bunlardan bircok basit fark denklemi 
icin Bolum 3 .11 'de gosterdigimiz ilki, acikca karmasik iistellerin L TI sistemlerin oz 
islevleri oldugu gercegini kullamr. Ozellikle, eger x[n]=e'°w11 bir LTI sisteme giris ise, 
bu durumda 91k1~ H(e'°w)e'°w11 formunda olmalidir. Bu ifadeleri (578) denkleminde yeri- 
ne koyarak ve bir takim cebirsel islem uygulayarak H(e'°;'yi cozebiliriz, Bu boliimde, 
aynk zamanh Fourier donusumiinun evrisim, dogrusallik ve zaman kaydirma ozellik- 
lerini kullanarak ikinci bir yol izleyecegiz, X(e'°w), Y(e'°"') ve H(e'°; sirasiyla giris x[n], 
91k1~ y[n] ve durtu tepkisi h[n]'in Fourier donusumlerini gostersin, Aynk zamanli 
Fourier donusumunun evrisim ozelligi, (5.48) denklemi, bu durumda sunu anlatir: 

H(e1w) = ·Y(eJw) . (5.79) 
X(e1w) 

(5.78) denkleminin her iki tarafma Fourier donusiimu uygulayarak ve dogrusal- 
hk ve zaman kaydirma ozelliklerini kullanarak su ifadeyi elde ederiz: 

N M 

Lake-Jih"Y(e1w) = Lbke-JkwX(e1w), 
k=O k=O 

veya esdeger olarak, 
Y( jw) ""M bke-jkw 

H(e1w) = e . - L.Jk=O • (5.80) 
x c ej\V) I ;=0 me - jkw 

Siirekli zamanhda oldugu gibi, (5.80) ve denklemini (4.76) denklemi ile karsilastira- 
rak, H(e'°w) polinom oramdrr, ancak, aynk zamanlida polinomlar e-jw degiskenindedir. 
Pay polinomunun katsayilan (5.78) denkleminin sag tarafmda goriinen katsayilar ile 
ayrndir; ve polinomun payda katsayilan denklemin sol tarafmda goriinenler ile ayru- 
dir. Bu nedenle, (5.78) denklemi ile tammh LTI sistemin frekans tepkisi gozlem yolu 
ile yazilabilir. 

y[n] cikismda N zaman basamagina kadar gecikmeler icerdiginden, (5.78) fark 
denklemi genel olarak N. dereceden fark denklemi olarak adlandmhr. Aynca, (5.80) 
denkleminde H(e'°w) paydasi e-:iw'de N. dereceden bir polinomdur. 

(5.78) 
N M 
Laky[ n - k] = L bkX[ n - k] . 
k=O k=O 

DOGRUSAL SABiT KATSAYILI FARK DENKLEMLERi 
iLE TANIMLI SiSTEMLER 

x[n] girisli ve y[n] 91k1~h bir L TI sistem icin genel bir lineer sabit katsayih fark denk- 
lemi su formdadir: 
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si.irekli frekans 
frekansta periyodik aynkzamanh 

zamanda a eri odik 

x(t) = X(jw) = 

___!__ [ X(jw)ej"''dw ! [ x(t)e-jw'dt 

21Z" ~ 

si.irekli zamanl~rekli frekan~ . 
zamanda a eri odik : frekansta apenyod1k 

Fourier 
D6ni.i~i.imi.i 

si.irekli zamanh 
zamanda periyodik 

aynk frekans 
frekansta aperiyodik 

.l. r x(t)e-jkwol 
To Jr, 

x[n] = , 
"" jk(2,r/N)n : ...!_"" x[n]e-jk(2,r/N)n 
~k=(N)Gke. ~k=(N) 

~. 
: aynk frekans 
\ frekansta periyodik 
' 

Gk= x(t) = 
Gk= 

Frekans Bolgesi Zaman Bolgesi 

Fourier 
Dizisi aynk zamanh 

zamanda periyodik 

Frekans Bolgesi Zaman Bolgesi 

Si.irekli Zamanh yr 

. {1 Hs1r12 x JW 
(e ) = O 7r I 2 < lwl S 7r 

oldugu yerde, Fourier doni.i~i.im sentez denklemi formuna sahiptir. 

Bu denklemin sag tarafi, 

sin(JZ"k/2) - 1 [ g(t)e-jk'dt =__!__['2 (l)e-jk'dt. 
xk 27' " 2;r ,r/2 

k' i n olarak ve t'yi ise w olarak yeniden adlandmrsak sunu elde ederiz: 
sin(;rn/2) ___!__ ['2 (l)e-j''"'dw . (5.77) 

;rn 2;r "12 • • 

(5_77) denkleminin her iki tarafmda n'i -n ile degi~tirerek ve sine fonksiyonunun cift oldugunu not 

ederek ~unu elde ederiz: · 
sin(;rn/2) 1 ['2 (l)ejnwdw. 

ttn 2;r "12 
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Bu boliimde, aynk zamanh sinyaller icin Fourier doniisumunu gelistirirken ve onun 
bircok onemli ozelligini incelerken Bolum 4 ile paralel ilerledik. Boliim boyunca, ay- 
nk zamanh ve surekli zamanh Fourier analizi arasmda oldukca cok benzerlik gordiik 
ve aym zamanda bazi onemli farklar gorduk, Ornegin, aynk zamanhda Fourier dizisi 
ile Fourier dontisiimti arasmdaki iliski tam olarak siirekli zamanhdaki ile ayrudir, 
Ozellikle, aynk zamanh Fourier dizisi gosteriminden a-periyodik sinyaller icin aynk 
zamanh Fourier doniisumu elde edisimiz, ona karsihk gelen stirekli zamanh elde edis 
ile oldukca benzerdir. Aynca, surekli zamanh donusumlerin bircogu tam aynk zaman- 
h ese sahiptir. Diger taraftan, siirekli zamanh durumun aksine, a-periyodik bir sinyalin 
aynk zamanh Fourier dontisumu her zaman 21t periyodu ile periyodiktir. Bunun gibi 
benzerlik ve farkhhklara ek olarak, surekli zamanh ve aynk zamanh sinyallerin 
Fourier gosterimleri arasmda ikilik iliskilerini tarif ettik. 

Siirekli ve aynk zamanh Fourier analizi arasmda en onemli benzerlikler, bunla- 
rm sinyaller ve L TI sistemlerin analizi ve gosterimindeki kullammlanndadir. Ozellik- 
le, evrisim ozelligi L TI sistemlerin frekans-bolge analizine temel saglar. Bu yaklasi- 
mm bazi faydalanm Boliim 3-5 'de filtreleme konusunda ve lineer sabit katsayih dife- 
ransiyel veya fark denklemleri ile tammh sistemler cahsmamizda zazen gormustuk ve 
bunun faydasi icin, filtreleme ve zamana karsi frekans konulanm daha detayh incele- 

(5.92) 

Birinci ve ucuncu terimler Ornek 5.19'dakilerle aym tip iken, ikinci terim Ornek 5.13'de gorulen 
ile aym formdadir. Bu formlarm herhangi birinden veya Tablo 5.2'den (5.91) denklemindeki her 
terimi ters doniisiimii elde etmek icin cevirebiliriz: 

(5.91) 
4 2 8 

1-}e-jw (1-fe-)"')2 + 1-te-jw. 

boylece, 

Bu ozel genisleme Ornek A.4 'de detayli olarak yozillmi.i~tiir ve elde edilen degerler sunlardir: 

(5.90) 

Ekte anlanldrgi gibi, bu durumda kismi kesir genlesmesinin formu, B11, B12 ve B21 'in ekte tarif 
edilen teknikler kullamlarak elde edilebilecegi soyledir: 

Y( jw) Bi I Biz B21 
e 1 I -Jw + (1 I -Jw)2 + 1 I -Jw ' -4e -4e -"'ie 

(5.89) Y( jw) - H( jw)X( jw) -[ 2 ][ 1 l 
e - e e ~ (1-te-j"')(l-}e-Jw) 1-}e-i"') 

2 

Daha sonra (5.80) denklemini ve Ornek 5.1 veya 5.18'i kullanarak sunu elde ederiz: 
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OZET 

x[n] = (~ J u[ n] . 

Ornek 5.20 
Ornek 5.19'daki LTI sistemi ele alahm ve bu sisteme giris soyle olsun: 

H(ejw) 
1 i - jw I - 1. e- jw -2e 4 

Her terimin ters donil~umil gozlem yoluyla belirlenebilir ve sonuc soyle olur: 

h[n]=4(ir u[n]-2(~r u[n] · . <5·88) 

Omek 5.19'da izlenen yontem stil ol.a~ak sii:ekli _zamanhda k~llamla:1~\:h~~dt~~ 
o llikl H(dw)'i kismi kesir y6ntem1 ile gem~lett1kten sonra, gozle~ ~ . y . 1 k 

. z~ 1 e, do .. .. imii bulabiliriz Aym yaklasrm sistem diirtu tepkisini b~hr. eme 
nmm ters onusumu · . . 1 d kl ·1 tammh herhangi bir LTI 
a~ac1 _ile, lineer sabit. katsayih bir d1~~rans~~ca e~ a ~~a~f 6mekte gosterildigi gibi, 
sistemm frekans tep~1~me u~,gulana?ih~ ... A_~ .. :. tw~ deki polinomlann bir oram ise, 

t~~~:c~ir Y(~~)~: ~~;~;}r~} :u:~:a, ~(~rir~f ne y[ n] tepkisini bulmak icin ayru 

yontemi kullanabiliriz. 

4 (5.87) 2 

H(ej"') 
(1-1.e-jw)(l--41 e jw) 

2 • . 

Ekte Omek A.3'te oldugu gibi H(dj kismi kesir yontemi ile geni~letebilir. Bu gem~letmemn 

sonucu ~oyledir: 

(5.86) 2 

3 1 ] (5.84) 
y[n]-4y(n-1]+8y[n-2]=2x[n .. 

. . 1 1 1 (5 80) denkleminden frekans tepkisi: 
fark denklemi ile tammh nedensel bir L Tl sistemi e e a a rm. . 

. 2 (5.85) 
H(e1w) = 1 3 -jw I -j2w -4e +8e 

. . . . 1 k (5 85) denkleminin paydasm1 yarpanlarma 
Diirtii tepkisinin elde edilisinde ilk basamak o ara , · 
ayrnnz: 

Ornek 5.19 

(5.83) 
h[n]=a"u[n]. 

Bunu ornek 5.1 ile kar~1la~t1rarak, onu a"u[n] dizisinin Fourier donil~ilmil olarak goriiriiz. Boy- 

lece, sistemin diirtii tepkisi su olur: 

(5.82) 

(5.81) 

Ornek 5.18 · 
. \a\ < l ile asagidaki fark denklemi ile tanimh nedensel L TI sistemi ele alahm: 

y[n]-ay[n -1] = x[n] . 

(5.80) denkleminden bu sistemin frekans tepkisi ~oyledir: 
. l 

H(e1w) l -jw ·· -ae 
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5.12. 

oo ( l)n A=In - 
n=O 2 

sa{1sal bil~isini belirlemek icin kullammz. 
fCe') Fd~~r!.e~. d?.nii~iimlli bir g[n] sinyalini ele alahm. x[n] sinyalinin X(dj 

ouner onusumu oldugu yerde 
.. . g[n] = X(2)[n] 

~~:~n. Oyle bir a gercek sayisi belirleyin ki, O <a< 2n ve G(dw) = G(e"(w-a)) ol- 

* 'nm evrisimi gosterdig] ve /we/ s ff oldugu yerde 

y[n] =( si:!n )' •( si::,n) 

5.11. 

n=-«> 

bilgisi ile birlikte, 

X(ej0) = f x[n] 

x[n ]'i belirleyiniz. 
5.10. Tabla 5.1 ve 5.2'yi 

:Jm{X(ejw)} = sin w-sin2w. 

2~ [/x(ejw)j2dw=3. 4. 

5.9. 

5.8. 

A$ag1daki Fourier donii$iimlerinin her biri icin Fourier donii$iim 6 Ilikl .. 
(!ablo_~.l~ karsihk gelen zaman-bolgesi sinyali~in (i) gercek sanal v:e a1htr~~1 r ve .. cig ?.1ft, t~k v~ya ~~y _biri oldugunu belirlemek iizere kuliammz. B~nu ierI~ 
en donu~umlerm h19 birinin tersini hesaplamadan yapimz. 

(a) X1(ejw) = e-jwr::/sinkw) 

(b) X2(ejw) = jsin(w)cos(5w) 

(c) X2(ej"') = jsin(w)cos(5w) 

A<w> ={l, 0 sjw/ sf 
ve B(w)=-3i"'+ff 

0, f < lw/ s ff 
oldugu yerde. 
Tablo 5.1 ve 5.2'yi x[n]'iFourier donii$iimii 

X(ejw) = 1 _ ·w (si~ t WJ + 5ffo(w) 1 - e J sm .!!'. , -ff < w s ff 
2 

oldugu anda belirleyiniz. 

t/agidaki dort bilgi X(dj Fourier donii~iimlu gercek sinyal x[n] icin verilmis. 

1. x[n] = 0 n>O icin. 
2. x[O] > 0. 
3. 

5.7. 
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oldugu yerde, X(ejw) = IX(ejw)lej<X(ej"') 'nin ters Fourier donusumunu (5.8) 

Fourier domisiimti sentez denklemini kullanarak elde ediniz. 
Cevabmizi x[ n ]=O icin n degerlerini belirlemek icin kullammz. 
x[n]'in X(dw) Fourier donusumune sahip oldugu veriliyor, asagidaki sinyallerin 
Fourier donusumlerini X( dw) bakimindan belirleyiniz. Tablo 5 .1 'de listelenen 
Fourier donusumu ozelliklerini kullanabilirsiniz. 

(a) x1[n] =x[l -n] +x[-l -n] (b) x2[n]= x*[-n]+x[n] 
2 

(c) x3[n] =(n - 1)2x[n] 

5.6. 

5.5. 

CEVAPLI TEMEL PROBLEMLER 
5.1. Asagidakilerin Fourier donusiimlerini elde etmek icin (5.9) Fourier donusumu 

analiz denklemini kullammz: 

(a) (tr1u[n-l] (b) (+t-'' 
Her Fourier donusumiinun biiyiikliigiinii bir periyot icin cizerek isaretleyiniz. 

5.2. Asagidakilerin Fourier donusumlerini elde etmek icin (5.9) Fourier donusumu 
analiz denklemini kullammz: 
(a) o[ n - 1] + o[ n + 1] (b) o[ n + 2] - o[ n - 2] 
Her Fourier doniisumuniin bilyiikliigtinu bir periyot icin cizerek isaretleyiniz, 

5.3. Asagidaki periyodik sinyallerin her birinde -ff s w < ff icin Fourier doniisumii- 
nu belirleyiniz: 

(a) sin(fn+f) (b) 2+cos(~n+~) 

5.4. Asagidakilerin ters Fourier donusumlerini elde etmek icin (5.8) Fourier donu- 
sumu analiz denklemini kullammz: 

(a) X1(ejw) = I:=- { 2ffO(w-2ffk) + ff()( w-f-2ffk) + ffO(w+f-2ffk)} 

(b) X2(ejw) ={2},. 0 < WS ff 
-2J, -ff<w s O 

{
1 0 s lwl < s: 3 

IX(ejw)I = ' 4 ve tl(ejw) = -~ 
0, f s jwl s ff 2 

Problemlerin ilk bolumu temel kategoridir ve cevaplar kitabm arkasmda verilmistir, 
Kalan uc bolum sirasiyla temel, ileri ve ilave kategorilerinde problemlerinden olusur. 

BOLUM 5 PROBLEMLER 

yecegimiz Bolum 6'da daha fazla fikir kazanacagiz. Aynca, siirekli ve aynk zamanh- 
da carpma ozellikleri Bolum 7'de orneklemenin ve Boliim 8'de iletisimin gelistirilme- 
sinde onemlidir, 
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5.22. Asagidakiler aynk zamanh sinyallerin Fourier donusumleridir. Her doniisume 
karsihk gelen sinyali belirleyiniz. 

(a) X(eJw) = {l, f s lwl S 3; 
0, 3:slwls;r,Oslwl<f 

(b) X(e1w) = 1 + 3e-jw + 2e-12w -4e-j)w + e-j\Ow 

(c) X(e1w)=e-Jw/2, -JrSWSJZ' icin 

(d) X(e1"') = cos' w+ sin? 3w 

5.21. Asagidaki sinyallerin her birinin Fourier doniisilmunu belirleyiniz: 
(a) x[n]=u[n-2]-u[n-6] (b) x[n]=(tf u[-n-1]- 

(c) x[n]=(±t'1u[-n-2] (d) x[n]=2nsin(fn)u[-n] 

(e) x[n]=(+tlcos(f(n-1)) (f) x[n]={n, -3sn:n 
0, aksi halde 

(g) x[nJ = sin( f n) + cos(n) (h) x[nJ = sin(5; n) + cosCn 

(i) x[n] = x[n - 6] ve x[n] = u[n] - u[n - 5], Os n s5 icin. 

(j) x[n]=(n..:..l)(tt'1 (k) x[n]=Cin<;;;15l)cos(1;n) 

TEMEL PROBLEMLER 

Asagidaki T=l periyotlu siirekli zamanh sinyalin Fourier dizisi katsayilanrn be- 
lirlemek uzere ikiligi kullammz: · 

x(t) 1 
5 - 4cos(2;rt) 

5.19. Girisi x[n] ve 91k1~1y[n] asagidaki ikinci dereceden fark denklemi ile iliskili ne- 
densel ve kararh bir LTI sistem S'i ele alahm: 

1 1 
y[n]-6 y[n-I]-6 y[n-2] = x[n]. 

(a) S sistemi icin H(d1") frekans tepkisini belirleyiniz. 
(b) S sistemi icin h[ n] durtu tepkisini belirleyiniz. 

5.20. Bir nedensel ve kararh L TI sistem S su ozellige sahiptir: 

(H u[n]-c> n(H u[n]. 

(a) S sistemi icin H(dw) frekans tepkisini belirleyiniz. 
(b) Herhangi bir x[ n] girisi ile ona karsihk gel en y[ n] 91k1~m1 iliskilendiren 

fark denklemini belirleyiniz. 
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oldugu gosterilebilir. . . . . . 
5.17. x[n] = (-ll sinyali 2 temel periyoduna ve ona uygun a« Founer dizisi katsayila- 

nna sahiptir. 2 temel periyotlu g[n] = an sinyalinin bk Fourier dizisi katsayilanm 
belirlemek icin ikiligi kullammz. 

5.18. Su bilgi veriliyor: 

alnl~ l-a2 2' lal<l, 
1-2acosw+a 

jw _ 3 (1/2/ 
X(e ) - L1 I -J(w-,r/2k) . 

k=O - 4e 

q[n]'in N periyodu ile periyodik oldugu ve g[n]'iri anu[n] formlu oldugu yerde 
x[n] = g[n]q[n] 

Y(e1") = .!_ . 2 
oldugunu garantileyen we degerini belirleyiniz. 

5.16. Belirli bir sinyalin Fourier donii~iimii sudur: 

olsun. 

• ! 

jw -12+5e-jw 
H(e ) . ·2 • 12-7e-;w + e-1 w 

h2[ n ]' i belirleyiniz. . 
5.14. h[n] durtii tepkili ve H(dj frekans tepkili bir S LTI sistemi hakkmda asagidaki 

bilgilerin verildigini varsayahm: 
1. ( t )" u[ n] ~ g[ n ], n 2 2 ve n < 0 icin g[ n] = 0' dir . 

2. H(e1"12) = 1. 
3. H(e1w) = H(eJ(w-,r)). 

h[n]'i belirleyiniz. 
5.15. Y(dw)'nin ters Fourier donusumu O <We< ;roldugu yerde 

y[n] = ( si::,n )' 

olsun. We iizerinde 

y[n] =( si:!n J 
oldugunu garantileyen kesin bir simrlama belirleyiniz. 

5.13. hi[ n] = ( t )" u[n] durtii tepkili bir L TI sistem h2[ n] durtu tepkili diger bir neden- 

sel L TI sistemle paralel baglanm1~tir. Sonucta olusan paralel ara baglanti su fre- 
kans tepkisine sahiptir: 
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Asagidaki doniisiime karsihk gelen zaman fonksiyonunu ciziniz: 
Y(e1w) = [B( w) + A(w)e1w]. 

(d) 

~ekil PS.24 

5.25. S:kil P5.25'de gosterilen sinyali ele alahm. Bu sinyalin Fourier donii~iimii dik- 
dortgensel formda soyle yazilsm: 

X(e1w) = A(w) + JB(w). 

-1 

n 0 

x[n] 
2 

(c) 

'· -1 

n 0 

x[n] 

. I . . I. .'I. 1 • I . . I . . I . I 1-2 -1 ~1 I 2 I I I n 

(b) 

x[n] 
2 

n -1 0 1 2 3 4 5 6 

(a) 

• •••• •••• 

x[n] 
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n 

~ekil PS.23 
5.24. Eger varsa asagidaki sinyallerden hangilerinin su kosullan saglayan Fourier do- 

niisiimleri oldugunu belirleyiniz: 
1. 91e{X(e1w)} = 0. 2 . .3m{X(e1w)} = 0. 
3. eJaw X(e1w) 'nin gercek oldugu bir a tamsayisi vardir, 
4. f X ( e1w )dw = 0. 5. X( d1 periyodiktir. 
6. X(~0) = 0. . 
(a) x[n], Sekil P5.24(a)'daki gibi. 
(b) x[n], Sekil P5.24(b)'daki gibi. 
(c) x[n] = (tr u[n] 
( d) x[ n] = ( t t' 
(e) x[n] = b'[n -1] + b'[n + 2] 
(f) x[n] = b'[n -1] + b'[n + 3] 
(g) x[n], Sekil P5.24(c)'deki gibi. 
(h) x[n], Sekil P5.24(d)'deki gibi. 
(i) x[ n] = b'[ n - 1] - b'[ n + 1] 

0123456 

7 -3 

8 

-1 

2 
x[n] 

1 I - JW I ( I )6 - j6w 
(g) X(e1w) = -3e (h) X(eJw)- - 3 e. 

I-le-pv -le-2JW I-le-JW 
4 8 3 

5.23. X(d1 Sekil P5.23'de gosterilen x[n] sinyalinin Fourier donusumunu gostersin. 
X(dw)'yi acik olarak hesaplamadan asagidaki islemleri yapuuz: 
(a) X(d0)'1 hesaplayrmz. (b) <L¥(e1w) 'i bulunuz. 

(c) [ X(e1,.,)dw 'i bulunuz. (d) X(cfn),yi bulunuz. 

(e) Fourier doniisurmi iRe{x(w)} olan sinyali belirleyip ciziniz, 
(f) Hesaplayimz: 

(i) [Jx(e1w)l2 dw 

(ii) r.1dXrf1w 
I ii 
! 

i, 
!i 

-Jw I 

(f) X(eJw) = e -s 
1- le-jw 

5 

]' 

I. 
I 
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~ekil PS.27 

k=-oo 

00 

<v> p[nJ = I o[n-4kJ 

k=-oo 

(d) 

(c) 

~ekil P5.26b,c 

h[ n] = sin( nn I 6) 
sin 

oldugu yerde, X4[n] = xi[n]*h[n] sinyalini ele alahm. X4(e'°,'yi ciziniz, 

5.27. (a) x[n] Sekil P5.27'de gosterilen X(e'°li) Fourier donusumlu aynk zamanh sinyal 
olsun. Asagidaki p[n] sinyallerinin her biri icin w[n] = x[n]p[n] sinyalini ciziniz: 
(i) p[ n] = cosstn 
(ii) p[n] = cos(mi/2) 
(iii) p[ n] = sin( mi/2) 

00 

(iv) p[nJ= I o[n-2k1 
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rt m 1t 
3 

(a) 
~ekil P5.26a 

-1t 1t tlJ 7t 7t 7t 7t ·rs s3 -rt 

olsun. x1[n]'in agirlik merkezi olan bu miktar genellikle x1[n]'in gecikme 
siiresi olarak adlandmhr, (bunu x1[n]'i acik olarak belirlemeden yapabilir- 
siniz.) 

n=-oo 

a n=-00 
00 L x1[n] 

00 L nx1[n] 

(c) 

5.26. x1[n] Fourier donusumu X1(e'°, $ekilP5.26(a)'da gosterilen aynk zamanh sinyal 
olsun. 
(a) Sekil P5.26'da gosterildigi gibi, Fourier donusumu X2(e'°w) olan x2[n] sinya- 

lini ele alahm, x2[n]'i x1[n] bakirmndan ifade ediniz. [ipucu: ilk once 
X1(eiw)'i Xi(e'°, bakirmndan ifade ediniz ve daha sonra Fourier donusum 
ozelliklerini kullarumz.] 

(b) (a) secenegini X3(e'°w) Fourier doniisumlii x3[n] icin, Sekil P5.26'da goste- 
rildigi gibi tekrarlayimz, 
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5.33. Asagidaki fark denklemi ile tammh bir nedensel L TI sistemi ele alahm: 
1 . 

y[ n] + - y[ n - 1] = x[ n] . 
2 

(a) Bu sistemin H(dw) frekans tepkisini belirleyiniz. 
(b) Asagidaki girislere sistem tepkisi nedir? 

5.32. h1[n] ve h2[n] nedensel LTI sistemlerin durtu tepkileri olsun ve H1(dj ve 
H2(dj karsihk gelen frekans tepkileri olsun. Bu kosullar altmda asagidaki 
denklem genel olarak dogru mudur, degil midir? Cevabmizi degerlendiriniz. 

5.31. h[n] diirtu tepkili ve H(d"') frekans tepkili bir S LTI sisteminin $U ozellige sahip 
oldugu biliniyor: 

-1r ~ wo ~ 1r oldugunda cos wOn ~ wOcos wOn. 
(c) H(dw)'yi belirleyiniz. 
(d) h[n]'i belirleyiniz. 

III ... IIIII .. ~IIIII ... IIIII ... IIIII ... II 
-8 O 8 16 n 

~ekil PS.30 

x[n] 

(iii) 

(ii) h[n] = sin(1rn/6) + sin(1rn/2) 
nn stn 

(iv) h[n]= sin(1rn/6)sin(1rn/3) 
stn 

h[ n] = sin(1rn I 6) 
sn 

h[ n] = sin( 1rn I 6) sin( 1rn I 3) 
1r2n2 

(i) 

h[n]= W sinc(Wn)= sinWn 
7r 7r nn 

dilrtii tepkili aynk zamanh L TI sistem icin dogrudur. 
(a) h[n} impuls tepkisi icin frekans tepkisini belirleyin ve cizin. 
(b) Signali goz oniine al 

x[n] = sin( ~n )-2cos( :") 

Sinyalin L TI sistemine girdi oldugunu varsayarsak asagidaki durumda 91kt1y1 
bulun. 
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W . (Wt) sinWt h(t)=-smc - =-- 
1r 1( 1rt 

diirtii tepkili siirekli zamanh L TI sistemin L TI sistem analizinde onemli rol oy- 
nadigim soylemistik. Aymsi, 

y[n] = x[n] * h[n]'i belirleyiniz. 

5.30. Boliim 4'de, 

X(e1w) = 3e1w + 1-e-Jw + u> 
H(ejw) = -ejw + 2e-21w + eJ4w 

5.28. 

(b) (a) seceneginin w[n] sinyalinin asagidaki birim ornek tepkili bir LTI siste. 
me giris olarak uyguland1g1m varsayahm: 

sin(1rn/2) 
h[n] . 

itn 

(a) secenegindeki her p[n] secimi i<;~~y[n] 91k.~m1 be~irle~~n~~-.. . . . 
x[n] ve g[n] sinyalleri sirasiylaX(e' ) ve G(e' ) ~ou~1e: donu~umlenne sahiptir, 
Aynca, X(dw) ve G(d"') asagidaki gibi ili~kilendinlm1~tir: 

_1_ rn X(ejB)G(ej(w-B))dB = 1 + e-jw (P5.28-1) ' 
21r n · kl . 

(a) eger x[n] = (-lf ise, Fourier donii~iim~ ?Ce'w)'nin .. C~?-28-1) den e~mi 
sagladigi bir g[ n] dizisi belirleyiniz. g[ n] icm baska coziimler var mrdiri 

(b) Onceki bolumii x[n] = (t)" u[n] icin tekrarlaym1z. 

S.29. (a) h[ n] = GJ u[ n] diirtii tepkili bir aynk zamanh L TI sistern belirleyiniz. 

asagidaki giris sinyallerinin her birine tepkiyi belirlemek icin Fourier do- 
nusiimlerini kullammz: 

(i) x[ n] = (tr u[ n] 

(ii) x[ n] = ( n + 1) (+ )" u[ n] 

(iii) x[ n] = ( -1 r 
(b) h[ n J = [ ( ± J cos ( "2n ) }[ n] o lsun. A~ag1daki giris sinyallerinin her birine 

tepkiyi belirlemek icin Fourier donii~iimlerini kullammz: 

(i) x[ n] = (tr u[ n] 

(ii) x[n]=cos(1rn/2) 
(c) x[n] ve h[n] asagidaki Fourier donii$iimlerine sahip sinyaller olsun: 
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5.37. X(dw), x[n]'in Fourier dontistimii olsun. Asagidaki sinyallerin Fourier donilsiim- 
leri icin X(dw) bakurnndan ifadeleri bulunuz. (x[n]'in gercek oldugunu varsay- 
mayimz.) 
(a) 9'e{x[n]} 

(b) x*[-n] 
(c) &v{x[n]} 

iLERi PROBLEMLER 

~ekil PS.36 

w(n] 

P5.36'daki wf nl, x[n-I]'e esit olsun. 
(PS.36-1) y[n] Nedensel - denklemi ile - , 

belirlenen L Tl 
. LTI - 

sistemi Sistemi 
x[n] 

Bu sistemin tersi nedir? Tersinin nedensel olmadignu gosteriniz. (P5.36-1) 
denklemi ile tammh bir sistemin "gecikme ile ters" olan bir baska L TI sis- 
ten bulunuz. Ozellikle, oyle bir nedensel L TI sistem bulunuz ki, Sekil 

(P536-1) 
. 1 1 

y[ n] + y[ n - 1] + - y[ n - 2] = x[ n - I] - - x[ n - 2] . 4 2 

( 1 I ' x[n] = 2 u[n] 

oldugunda, bu sistemin cikisim bulunuz ve ciziniz. 
Bu omekten, evredeki dogrusal olmayan degisim bir sinyal iizerinde lineer 
bir evreden sonuclanan zaman kaydirmadan daha farkh bir etkiye sahip ol- 
dugunu gortiriiz. 

5.36. (a) h[n] ve g[n] birbirinin tersi olan iki kararh aynk zamanh LTI sistemin diir- 
tii tepkileri olsun. Bu iki sistemin frekans tepkileri arasmdaki iliski nedir? 

(b) Asagidaki fark denklemleri ile tammh nedensel L TI sistemleri ele alahm. 
Her durumda, ters sistemin durtii tepkisini ve tersi tammlayan fark denk- 
lemini belirleyiniz. 
(i) y[n] = x[n]-f x[n -1] 
(ii) y[n] +t y[n-1] = x[n] 

(iii) y[ n] + f y[ n - 1] = x[ n] - t x[ n - 1] 
(iv) y[n] +f y[n-1]-i y[n-2] = x[n]-f x[n-I]-ix[n-2] 

(v) y[n] +f y[n-1]-f y[n-2] = x[n]-f x[n-1] 

(vi) y[n] +f y[n-1]-t y[n-2] = x[n] 
(c) Asagidaki fark denklemi ile tarumh nedensel, aynk zamanh LTI sistemi ele 

alalim: 

(d) giris 
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( jw)- 1 . 
H2e -1 I -jw l -j2w' -Ie +4e 

(a) Tum sistemi tammlayan fark denklemini bulunuz. 
(b) Ti.im sistemin diirtii tepkisini belirleyiniz. 

5.35. Nedensel bir LTI sistem a'nm gercek ve buyukluk olarak l'den kiiciik oldugu 
yerde §U fark denklemi ile tammlanmrsnr: 

y[n]-ay[n -1] = bx[n] + x[n-1]. 

(a) oyle bir b degeri bulunuz ki, sistemin frekans tepkisi asagidaki ifadeyi sag- . 
lasm: 

IH(e1w)\ = 1, her w icin. . 
Bu tip sistem tiim-geciren sistem olarak adl~ndm~ir, ciinkii ewn giri§i?i her- 
hangi bir w degeri icin azaltmaz. Problemm gen kalamnda bulacagimz b 
degerini kullammz. 

(b) a=tirin,O~w~Jr, <tH(e1w)'yi kabaca ciziniz, 
(c) a= -tirin,O ~ w ~ Jr, <tH(e1w)' yi kabaca ciziniz: 

ve 

2 -jw 
( jw)- -e H1 e - I -jw 1+2e ' ' 

I· 

5.34. asagidaki frekans tepkilerine sahip iki L TI sistemin seri baglant1smdan olusan , 
bir sistem dusimelim: 

. 1 + 1-e-jw 
(ii) X( JW) - _::....2 - e ~ 1- 1-e-jw 

4 

. 1 
(iii) X( JW) e = (1-ie-jw)(l+te-jw) 

(iv) X(e1w) = 1 + 2e-31w 

(i) 

(i) x[ n] = (tr u[ n] 

(ii) x[n]=(-+ru[n] 

(iii) x[ n] = 8[ n] + t 8[ n - 1] 
(iv) x[n]=8[n]-to[n-1] 

(c) Asagidaki Fourier doniisiimlu girislere tepkiyi bulunuz: 
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(i) X2(ejw) = X1(ejw)ejw, /wl < J'C 

(ii) XJ(ejw) = X1(ejw)e-j3w12, jwl < J'C 

5.43. x[n], X(dw) Fourier donusumlt; bir sinyal olsun ve 

g[n] = x[2n] 

Fourier donii§iimii G(d") olan bir sinyal olsun. Bu problemde, X(dj ile G(dj 
arasmdaki iliskiyi elde ederiz. 

(a) v[n] (e-:rx[n]) + x[n] olsun. v[n]'in Fourier donii~iimii V(dj'yi X(d") 
.2 

bakrmindan ifade ediniz. 
(b) n'in tek oldugu durum icin v[n] = 0 oldugunu hattrlayarak, v[2n]'in Fourier 

donii§iimiiniin V(ejf:) 'ye esit oldugunu gosteriniz. 
(c) x[2n] = v[2n] oldugunu ve sunu izledigini gostcriniz: 

G(Jw) = V(e'°w/2) 

Simdi (a) seceneginin sonucunu G(dj'yi X(dj bakimmdan ifade etmek 
icin kullammz. 

5.44. (a) x,[ n J = cos ( ~ n) + sin ( ~n) bir sinyal olsun ve X, ( .!'), x 1 [ n ]"in Fourier 

donii~iimii olsun. x1[n]'i asagidaki Fourier donii§iimlii sinyaller ile birlikte 
ciziniz: 

G(ejw) =-1- f X(ejB)P(ej(w-B))d() 
2J'C ~2Jr) 

oldugunu soyler. Bu entegrali 

G(ejw) = X(ej<w-wo>) 

oldugunu gostermek iizere hesaplayimz. 

oldugundan, 

5.42. Bu problemde, carpma ozelliginin ozel bir durumu olarak aynk zamanh Fourier 
donusumunun frekans kaydirma ozelligini elde ederiz. x[n], X(d") Fourier do- 
niisilmhi herhangi bir aynk zamanli sinyal olsun ve 

g[n] = ejwon x[n] 
olsun. 
(a) asagidaki ifadenin Fourier donusumu belirleyiniz ve ciziniz: 

p[n] = ejwon 
(b) Fourier ddnilsilmiiniln carprna ozelligi, 

g[n] = p[n]x[n] 
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(1J 

x[ n] = L x[ n - kN] . 
k=-«> 

ak, .x[n] 'in Fourier dizisi katsayilanrn ve X(dj, x[n]'in Fourier ddniisii- 
miinii gostersin. 
(i) X( dw) icin bir kapah formlu ifade elde ediniz. . . . . . . 
(ii) (i) seceneginin sonucunu kullanarak, ak Founer dizisi katsayilan icm 

bir ifade belirleyiniz. 

x[n] = u[n]-u[n -5] 

oldugunu gosteriniz, 
(b) N'in pozitif tamsayi oldugu yerde, §U iki sinyali ele almiz: 

5.41. x[n], N periyotlu periyodik bir sinyal olsun. Bir simrh siireli sinyal x[n], i[n] 
ile belirli n0 tamsayisi icin soyle iliskilendirilmistir: 

{
x[n], no<5:n<5:no+N-1 

x[ n] = 0, degilse . 

Yani x[n], .x[n] 'e bir periyotta esittir ve diger yerlerde sifirdir. . 
(a) eger .x[n], ak Fourier dizisi katsayilanna sahipse ve x[n] X(e'j Fourier do- 

niisiimiine sahipse, n0 degerinden bagrmsiz olarak 

1 X( ""'") ak=- e 
N 

5.38. x[n] gercek sinyalinin Fourier doniistimii X(dj olsun. B_(w) ~~ ~(~) icinifadg, 
leri X(dw) bakimmdan bularak x[n]'in §U sekilde yazilabilecegini gostenmz: 

x[n] = r {B(w)cos w+ C(w)sin w}dw. 

5.39. x[n] * h[n]~X(ejw)H(ejw) evrisim ozelligini elde ediniz. 

5.40. x[n] ve h[n] iki sinyal olsun ve y[n] = x[n]*h[n] ol~~n. Biri_ (dog_~~a~ evri_§i~ 
toplarmm kullanarak) x[n] ve h[!7] bakimmdan, biri (Founer d~nu§umler~n~n 
evrisim ozelligini kullanarak) X(e'w) ve H(e'w) bak~m~n.dan oh:1~ uzer~ y[O] tern 
iki ifade yazmiz. Daha sonra, mantikh bir h[n] secrrm Ile, bu iki ifadeyi Parseval 
bagmnsiru elde etmek icin kullammz; yani, 

f jx[n]i2 =-1 [IX(ejw)j2 dw. 
n=-«> 2,c 

Benze sekilde, Parseval bagmtisuun asagidaki genellemesini elde ediniz: 

f x[n]z*[n] = _l [ X(ejw)z• (ejw)dw. 
11=-<XJ 2,c 1r 
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oldugunu gosteriniz. 
5.47. Asagidaki ifadelerin her birinin dogru veya yanhs oldugunu belirleyiniz. Cevap- 

lanmzi dogrulayiruz. Her ifadede, x[n]'in Fourier donusiimi; X(e'°w) ile gosteril- 
mistir, 
(a) In!> 0 icin X(e'°j = X(d(w-I)) ise, x[n] = 0 

(b) jnj > 0 icin X(e'°w) = X(e'°(w-,r))ise, x[n] = 0 

(c) jnj > 0 i9inX(dj = X(e'°w12) ise, x[n] = 0 

(d) jnj > 0 icin X(e'°j = X(e'°2w) ise, x[n] = 0 

5.48. girisi x[n] ve 91k1~1 y[n] ile gosterilen nedensel, zamanda degismez, lineer, aynk 
zamanh bir sistem veriliyor. Bu sistem orta boy sinyal w[ n] dahil olmak iizere, 
asagidaki far denklemi ciftleriyle belirleniyor: 

1 1 2 
y[ n] + 4 y[ n - 1] + w[ n] + 2 w[ n - 1] = 3 x[ n] , 

5 5 y[n]-4 y[n-1] + 2w[n]-2w[n -1] = -3x[n]. 

(a) Sistemin frekans tepkisini ve birim ornek tepkisini bulunuz. 
(b) Sistem icin x[n] ve y[n]'i iliskilendiren tek fark denklemini bulunuz. 

5.49. (a) Belirli bir aynk zamanh sistem x[n] girisine ve y[n] cikisma sahiptir. Bu 
sinyallerin Fourier doniistimleri su denklemle iliskilendirilmistir: 

Y(eJw) = 2X(eJw) + e-Jw X(eJw) dX(eJw) 
dw 

(i) Sistem lineer mi? A91k olarak cevabimzi dogrulayimz. 
(ii) Sistem zamanda degismez midir? A91k olarak cevabmizi dogrulayimz. 
(iii) eger x[ n] = bl n] ise y[ n] nedir? 

X(eJw)- 1 
(1- ae-Jwy 

ifadesinin ters Fourier donusumunun 

[ ] (n+r-1)! 11 [ ] x n au n 
n!(r-1)! 

1 
(a) (n + l)a"u[n]~ . 

(1-ae-;w) 

oldugunu gostermek icin Fourier doniistimti ozelliklerini kullammz. 
(b) Tumevanm ile 

oldugunu gosterdik, 

5.46. Omek 5 .1 'de jaj < 1 icin , 
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-27t 
tn 

1t 7t 
-1t - 2 2 

~ekil P5.45 

-27t 7t 21t 

(a) 

(b) 

"oo [ ] j{2,r/JO)nt xi(t)= L,,.:--oox n e "oo [ ] J(2,r/8)nl x2(t) = L..,,.:--00 x -n e '°'"' Od{ [ ]} J<21r1s)111 (c) X3(t) = L..,,.:--00 x n e 
""' m { [ ]} J{2,r/6)nt (d) X4(t)= L,n:--oo:.,ie X n e 

, .. . . d .... iimlii bir aynk zamanh x[n] sinyalini ele" 
5.45. ~:i;~~~;g~~J~~~;:~~ !~;~;[i sf ;;:nerin ol9illii 9izimlerini saglayimz: . 

X3[n] = w(nT- /3) 
.. · · ~ dew erlerini belirleyiniz. Bu sonuctan x2[ n] ve 

oldug~nu gostenmzdve a(,)' . ~.;:it arahkh omekleri oldugu sonucuna ula- 
X3[ n ]' m aym zaman aw t nm " 
~abiliriz. 

ve 

(b) w(t) = cos(;;} sin(;;) 
. 1 bi . 1 lsun x [n]'in w(t)'nin dilzenli arahklarla ornek- siirekli zaman 1 tr smya o · 1 • 

lenmis omekleri oldugunu hat1rlayaltm; yam, 

x1[n] = w(n1). 

x2[n] = w(nT-a) 
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(PS.53-1) denklemi ile tammh katsayi kiimesi x[n]2in DFT' ini kapsar. Ozellik- 
le, x[n]2e ait DFT genellikle X[k] ile gosterilir ve 

(P5.53-1) 
1 N-1 

ae =- Ix[n]e-Jk(2,r/N)n. 
N n=O 

x[n] =x[n], O:s:;n:s:;N1-l. 

x[n] icin Fourier dizisi katsayilan soyle veriliyor: 

a« = __!__ Ix[n]e-Jk(2,r/N)n. 
N (N} 

Toplam arahgim x[n] =x[n] iken secerek, sunu elde ederiz: 

5.53. Sinyaller ve sistemler icin aynk zamanh yontemlerin kullammmdaki biiytik ar- 
nsm nedenlerinden biri, aynk zamanh dizilerin Fourier analizini gerceklestir- 
mek icin fazlasiyla etkili araclann gelisimiydi. Bu yontemlerin merkezinde, ay- 
nk zamanh Fourier analizi ile oldukca aym olan ve dijital bilgisayarda kullamm 
icin veya dijital donammda uygulamaya uygun olan bir teknik bulunur. Bu tek- 
nik sirurh siireli sinyaller icin aynk zamanh Fourier donusumu (DFT)'dir. 

x[n] sirnrh siireli bir sinyal olsun; yani, oyle bir N1 tamsayisi var ki, 

x[n] = 0, 0 :s:; n :s:; N,-1 arahgmm dismda, 
Ayn ca, X( dw) ise x[ n ]' in Fourier donusumunu gostersin, Bir periyotta x[ n ]' e esit 
olan bir i[n] periyodik sinyali olusturabiliriz. Ozellikle, N ~ N1 verilen bir 
tarnsayi olsun ve i[ n] N periyodu ile periyodik olsun, oyle ki, 

iLAVE PROBLEMLER 

5.52. (a) h[n] gercek, nedensel, aynk zamanh bir LTI sistemin diirti.i tepkisi olsun. 
Sistemin tamamen frekans tepkisinin gercek kisrm ile belirlendigini goste- 
riniz. (ipucu: h[n]'in &v{h[n]} 'den nasil cevrilebilecegini gosterin, 
&v{h[n]} 'in Fourier donii~iimii nedir?) Bu Problem 4.47'de siirekli zaman- 
h sistemler icin ele alman nedensel L TI sistemlerin gercek kisim yeterlilik 
ozelligidir. 

(b) h[n] gercek ve nedensel olsun. Eger, 

91e{H(e1w)} = 1 +acos2w(a gerr;ek) 

ise h[n] ve H(dw)'i belirleyiniz. 
(c) h[n]'in tamamen ~m{H(e1w)} ve h[O] bilgisinden yeniden elde edilebilece- 

gini gosteriniz, 
(d) sanal kismi sinw' e esit frekans tepkilerine sahip iki gercek, nedensel LTI 

sistem bulunuz. 
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~ekil PS.51 

x[n]--~ 

(b) 

A~ag1daki birim ornek tepkili bir aynk zamanh sistemi ele alahrn: 

n (1 )" h[n]=m u[n]+i 4 u[n] 

sistemin giris ve cikisrm iliskilendiren lineer bir sabit katsay1h fark denk- 

lemi belirleyiniz. l 1 gosterir 
Sekil 5 ;51 nedensel bir L TI siste~.i~ b~ok ~~mas~ .u~gu/::~mi bulu~uz. 
(i) Bu sistem icin x[n] il~ ~[n]'~ ~1~k1lendiren ir ar e 
(ii) sistemin frekans te~k.1s~ ne~ir · . . 
(iii) sistemin diirtu tepkisini behrleym1z. 

1 y[n] ~---t,-1~ 

5.51. (a) 

(b) 

y[n]=m u[n] 
. L TI . t m tasarlamak istedigimizi varsayahm. 

oldugu aynk zamanh bir sis e · · d ·· rtu tepkisini 
(i) yukandaki ozellige sahip aynk zamanh L TI sistemm u 

(ii) :::::t:a:~:~;:1 :~]~~\[n]'i ili~kilendiren fark denklemini bulu- 

nuz. k. · · (l/4)"u[n] otdugunu varsa- 
Bir sistemin (n+2)(1/2)"u[n] giri~ine tep ismm . . . . 
yahm. Eger bu sistemin c;1k1~1 8[ n ]- (-1 I 2f u[ n] ise gins nedir? 

oldugunda cikism 

l 
I, 

\ 

I 
\, 
I 
! 

,I 

h 1· 

x[n]=(H u[n]-±Uf u[n-'l] 
5.50. (a) Giri~ 

Y( d, c;1k1~ donii~iimilniin giris donii~iimilne 
r+,r/4 jw)d Y(ejw) = .),. X(e W 
v-,r/4 . · 1 l 1 m y[n] icin x[n] ba- 

·1 ·1· kili bir aynk zamanh sisterm e e a a 1 . y bagmt1s1 1 e 1 1~ 1 1 
krmmdan bir ifade bulunuz. 

(b) 
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_ 2 (N/2)-1 

G[k]=- "°' g[n]W"k N ~ N/2 • 
n=O 

_ 2 (N/2)-1 

F[ k] = - "°' f[n]W"k N z: N/2, 
n=O 

nerede: 

- 1 (N /2)-1 1 (N /2)-1 

X[k]= N L f[n]W;~2 +-w; I g[n]W"\ 
. n=O N n=O NI. 

1 - 1 - =2F[k]+2W;G[k], k =0,1, ... N-1, (P5.54-3) 

_ 1 N-1 

X[k]=-Ix[n]w;k (P5.54-2) 
N k=O 

olarak yazmak uygun olur. , 
(a) X[k] 'yi hesaplamanm bir yolu (P5.54-2) denkleminin d v d h 

lanmasidir Boyle b · h b k ogru an esap- k k . If esa m armasikhgmm faydah bir olc;iitii erekli 
armasi . ~esaplamalann toplam sayisidir. (P5.54-2) denklemin/ f-=o 

i/o~--;,1"~~~ hesaplamak il~ere gerekli karmasik hesaplamalann ~ayis;ru~ 
. . .. g gostenmz. x[n] m karmasik oldugunu ve gerekli W"k d v 1 

rmm onceden hesaplanmis old v bl . N eger e- 
Kolayhk icin, belirli n-ve k deg~~: i~f n ta W~kd~u h!~lendig~.i, vars~yahm. f ~ve bu nedenle tiim karmasik carpma g~ektirrn:ctigi ';{;Jin~ :J~~!i~: 

(b) N in cift oldugunu kabul edelim j[ n] = [2 ] [ ] , . . . . 
rini ve g[n] = x[2n+ l] ise tek-indi k 1· .. x knl '_x _n .. in c;1~t-mdeksh omekle- O o < . e s 1 ome enm gostersm 
I terin~z~ (N /2)-1 arahgmm dismda r[»] ve g[n]'in s1f1r oldugunu gos- 

(ii) x[n]'in N-noktah X[k] 'smm soyle ifade edilebilecegini gosteriniz: 

oldugu yerde, 

bilgisayarh tekniklerin kullammmdaki belir i . . . . 
siireli dizilere ait DFT hesaplama . . h gl nFart1~m n~denlermden biri, smirh sr rem iz 1 ouner don ii~·· ·· (FFT) 1 · 
masi olarak bilinen cok etkili bir teknigin 1 · . . di B umu a gont- 
iizerine kuruldugu prensibi gelistirecegiz. ge 1~1m1 ir, u problemde, FFT' nin 

x[n], 0 ~ n ~ N,l-:--l __ arahgi dismda O olan bir sinyal olsun. 
N-noktah DFT 81 soyle verilsin: N c. N1 icin, x[n]'in 

_ 1 N-1 
X[k] = N ~x[n]e-jk(21r1N>n, k= 0, 1, ... , N - 1. (P5.54-1) 

(P5.54-l) denklemini 
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5.54. Problem 5.53'de isaret edildigi gibi, aynk zamanh sinyallerin aynk Fourier do- 
nil~iimiinii (DFT) hesaplamak isteyen biri icin pratik oneme sahip bircok prob- 
lem vardir. Cogunlukla, bu sinyaller cok uzun siirelidir ve bu gibi dunimlarda · 
hesap olarak etkili yontemler kullanmak cok onemlidir.. Sinyallerin analizinde 

~ekil PS.53 

X2 [n] 

. ... ; .i1I:~I ... 
_1 1111 2 3 41 7 . n 

oldugunu gosteriniz. 

X1 [n] 

...... :11.1: . 
O 2 3 n 

-1 

X1( e;<21rkt4l) =Xi( ej(21rkl4)) 

X[k] = at. =_!_ I:x[n]e-jk(21r!N)n, k = 0, 1, ... , N -1 (P5.53-2) 
N n=O 

olarak tammlamr. 
DFT' in onemi cesitli bilgilerden kaynaklamr. ilk olarak orijinal simrh siireli 
sinyalin DFT' sinden yeniden elde dilebilecegini not edelim. Ozellikle, 

_ 1 N - l - . jk(2tr I N)n _ x[n]-- L X[k]e , n= 0, 1, ... , N -1 (P5.53-3) 
N n=O 

Bu nedenle, sirnrlt siireli sinyal kabul ettigi simrh sayih sifrrdan farkh degerler- 
le tammh veya DFT' sindeki X[k] degerlerinin smirh kiimesi ile tammh olarak 
dii~iiniilebilir. DFT' nin ikinci onemli ozelligi hesaplanmas1 icin ( oldukca 
onemli bu teknik icin bkz. Problem 5.54) hizh Fourier donii~iimil (FFT) olarak 
adlandmlan oldukca hizh bir algoritma olmasidrr. Aynca, aynk zamanh Fourier 
dizisi ve donii~iimii ile olan yakm iliskisinden dolayi DFT bunlarm bazi onemli 

ozelliklerine sahiptir. 
(a) Ne. N1 varsayahm. X[k] 'nmx[n]2in DFT'si oldugu yerde 

X[k]= ~x(ej(2,rk/N)) 

oldugunu gosteriniz. Yani, DFT, X(dw)'nin her 2rc/N de almrms omegine 
tekabiil eder. (P5.53-3) denklemi x[n]'in tek basin bu X(dw) omekleriyle \· 
ifade edilebilecegi sonucuna varmamlZl saglar. 

(b) M < N1 oldugu yerde, her 2,r/M de almrms X(d, omeklerini ele alahm, 
Bu omekler · birden fazla N1 siireli diziye karsihk gelir. Bunu ac;1klamak 
icin, Sekil P5.53'de gosterilen iki x1[n] ve x2[n] sinyalini ele alahm. Eger 
M=4 olarak sec;ersek, tiim k degerleri icin 
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X(eJw) = {1, lwl <Jr/ 4 
0, Jr/4<jwisn- · 

w[n]'in (PS.55-1) denkleminin dikdortgensel penceresi oldugu yerde 
p[n] = x[n]w[n] olsun. M= 4, 8 ve 16 icin kabaca P(dw)'i ciziniz. 

(c) Dikdortgensel pencerenin kullamrm ile ortaya cikan problemlerden biri 
P(e'J donusumunde dalgacik ortaya cikarmasidir. (Bu ashnda dogrudan 
Gibbs fenomeni ile ilgilidir.) Bundan dolayi, diger cesitli pencere sinyalleri 
gelistirilmistir. Bu sinyaller inceltilmistir; yani, dikdortgensel pencerenin 
ters donusumunden, O'dan 1 'e daha asamah giderler. Sonuc, X(dw)'i daha 
eek duzlestirmek bakimmdan bir bit bozulma ekleme pahasma P(dw)'deki 
kabarciklann genliginde azalmadir. 
Anlatilan noktalan aciklamak icin, (b) seceneginde anlatilan x[ n] sinyalini 
ele alahm ve w[n]'in ucgensel veya Barlett penceresi oldugu yerde; yani, 

{ 1 In! M < <M w[n]= - M+I' - _n_ ' 
0, degilse 

p[n] = x[n]w[n] olsun. Kabaca M= 4, 8 ve 16 icin p[n]=x[n]w[n] donusu- 
1:1unii ?i~in_iz. [ipucu: ucgensel sinyalin kendisiyle bir dikdortgensel sinya- 
lm evnsmu olarak elde edilebilecegine dikkat edelim. Bu bilgi W(e'w) icin 
uygun bir ifadeye neden olur.] 

(d) w[n]'in Hanning penceresi olarak bilinen yiikseltilmis kosiniis sinyali ol- 
dugu yerde p[n] = x[n]w[n] olsun; yani, 

w[n] = {1[1 + cos(Jrn/ M) ], =u « n s M 
0, degilse 

M= 4, 8 ve 16 icin P(dw)'i kabaca ciziniz. 

(i) X( dw) nedir? 
(ii) M= 1 iken p[ n] = x[ n ]w[ n] donilsumuni; ciziniz. 
(iii) aymsim M= 10 icin tekrarlayimz, 

(b) Daha sonra, Fourier donusiimii asagidaki sekilde belirlenen x[n] sinyalini 
ele ahruz: 

k=--oo 

00 

x[n] = L b'[n-k] 

sinin olusturulmasidir. g[n]'in secimi icin genel bir yaklasirn, h[n]w[n] donusu- 
munun G( e'") icin gerekli ozellikleri karsiladrgi bir w[ n] pencere fonksiyonu 
bulmaktir. 
A91k olarak, pencereleme sinyalinin sonucta ortaya cikan spektruma bir etkisi 
vardir, 
(a) pencereleme etkisini anlamak icin, (PS.55-1) denkleminde verilen dikdort- 

gensel pencere sinyalini kullanarak asagidaki pencereleme sinyalini ele ala- 
hm: 
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(PS.55-1) 
{
l --M <n<M 

w[n] = ' - - . 
0, degilse 

pencereleme aym zamanda LTI sistem analizinde de onemli rol oynar. Ozellik- 
le, cesitli sebeplerden dolayi .(FFT algoritmasmm potansiyel kullamshhgi gibi, 
bkz. Problem PS.54), cogunlukla istenilen sinyal-isleme hedefini elde etmek 
icin simrh siireli diirtu tepkisine sahip bir sistem tasarlamak avantajhdir. Y ani, 
cogunlukla ters doniisumu h[n] sonsuz (veya en azmdan oldukca uzun) siireli 
bir durtii tepkisi olan H( eiw) frekans tepkisi ile baslanz. Daha sonra istenen do- 
niisiimii G(dw) uygun olarak H(d1'e yaklasan bir smirh siireli g[n] diirtu tepki- 

olur; yani 

{
x[ n], - M s n s M 

p[n] = . 
0, degilse 

Boylece, w[n]'in dikdortgensel pencere oldugu yerde 
p[n] = x[n]w[n] 

p[n] = x[n]w[n]. 

p[ n]' in aynca simrh siireli oldugunu not edelim. 
Spektral analizde pencerelemenin onemi, cok sayida uygulamada olculen bir 
sinyalin hesaplanmak istenilmesinden kaynaklamr. Pratikte bir x[n] sinyalini 
sadece snurh bir zaman arahgmda (zaman penceresi) olcebildigimiz icin, 
-Ms ,is M 'in zaman penceresi oldugu yerde spektral analiz icin mevcut asil · 
sinyal sudur: 

oldugunu gosteriniz. 
(c) Eger N gibi N/2 cift ise,j[n] ve g[n]'in her ikisi de cift ve tek indeksli or- 

neklerine aynlabilir ve boylece, DFT' leri (PS.54-3) denkleminde oldugu 
gibi aym islem kullamlarak hesaplanabilir. Aynca, eger N, 2'nin bir tam- 
sayi kuvveti ise, islemi tekrarlamaya devam edebiliriz, boylece hesaplama 
siiresinde onemli tasarruflar elde ederiz. Bu yontemle, N = 32, 256, 1, 024 
ve 4,096 icin yaklasik olarak kac karmasik carpma gerekir? Bunu (a) sece- 
negindeki dogrudan hesaplama yontemi ile karsilastmmz, 

Bu problemde hem L TI sistem tasanmmda hem de sinyallerin spektral analizin- 
de oldukca onemli olan pencereleme yontemini anlatacagiz, Pencereleme, bir 
x[ n] sinyalinin ahrm ve bunun simrh siireli bir w[ n] pencere sinyali ile carpirrn 
islemidir. Yani, 

5.55. 

t[k+ ~]=t[k], 

-[ NJ - G k+2 = G[k], 

(iii) her k icin, · 
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Fourier donusumu genellikle karmasik degerli, ele aldigmuz gibi, gercek ve sanal bi- 
lesenleri acismdan veya buyukluk ve evre acismdan gosterilebilir. 

FOURIER DONU$UMUNUN BUYUKLUKmEVRE GOSTERiMi 

Bir L TI sisterninin frekans yamti bakunmdan frekans-bolge tarumlamasi evrisim ara- 
cihgiyla zaman-bolge tamrnlarnasma bir altematif temsil etmektedir. L TI sistemlerin 
analizinde, genellikle ozel olarak frekans bolgesini kullanmak daha uygundur ciinku 
zaman bolgesindeki tiirevsel ve fark esitlikleri ve evrisim islemleri frekans bolgesinde 
cebirsel islemler olurlar. Bundan baska, frekansa bagimh siizgecleme gibi kavramlar 
frekans bolgesinde basitce ve cabucak gorsellestirilmektedir. Bununla beraber, sistem 
tasanrnmda, tipik olarak zaman-bolge ve frekans-bolge dtisiincelerinin her ikisi de 
vardir. Ornegin, Ornekler 4.18 ve 5.12'de kisaca ele aldigirmz ve bu boliimde daha de- 
tayh anlatacagirmz gibi, bir frekansa bagimh suzgeclemenin durtii yamtmdaki anlamh 
sahmm davrarusi sakmcah olabilir, ve sonuc olarak, diirtu yamti davrarusmdaki gerek- 
li toleransi karsilayabilmek icin suzgecteki frekans secicilik seviyesini gozden cikar- 
rnak isteyebiliriz. Cogu kullammda gerek zarnan bolgesindeki gerekse frekans bolge- 
sindeki bir sistemin belirli ozelliklerini belirlernek ya da smirlamak istedigimiz icin, 
bu gibi dururnlar, uygularna istisnalan olrnaktan cok kuraldirlar. Bundan dolayi, sistern 
tasanrm ve analizinde, zaman-bolge ve frekans-bolge ozelliklerini ve takaslanm iliski- 
lendirmek onemlidir. Bu konulan ve iliskileri tamtmak bu bolumun ternel noktasidir. 

GiRi$ 

6 
SiNYAL VE SiSTEMLERiN ZAMAN 

VE FREKANS KARAKTERiZASYONU 

olan x( m,n] sinyalini belirleyiniz. . 
1 X(ejWI 'ejw2) (e). x[m,n] ve h[m,n] sirasiyla Fourier doniisum en 

H(ei"'1 ,eiw2) ile gosterilen iki sinyal olsun. Asagidaki sinyallerin donusum- 
lerini X ( «", eJw2) ve H ( e1w1, e1w2) bakimmdan belirleyiniz: 

(I') [ ] jW1111 JW211 x m,n e ,e 

{
x[r,k], eger m = 2k ve n = 2r ise 

(ii) ( ] Y m,n = o, eger rn 2'nin kati degilse veya n 3'iin kati degilse, 

(iii) y[m,n] = x[m,n]h[m,n] 

(d) 

n=-oo m=-oo 

(a) (PS.56-1) denkleminin, ilki rnaden sabit kabul edilerek, ikincisi n'~e oh:1~~ 
iizere iki ardisik tek boyutlu Fourier donusiimti olarak hesaplanabtlecegm1 
gosteriniz. Bu sonucu x[m,n] icin X ( e1w1, e1w2) bakimmdan belirlernek 

iizere kullammz. ~ 
(b) a[m] ve b[n]'in sadece bir bagimsiz degi$kenli fonksiyonlar oldugu yerde 

x[m,n] = a[m]b[n] 

oldugunu varsayahrn. A(dw) ve B(dw), sirasiyla a[m] ~e b[n]'in Fourie~ d6- 
niisumlerini gostersin. X(e1w1,e1"'2) 'i A(e'j ve B(e'j bak1rnmdan ifade 

ediniz. . · r I · · 
(c) asagidaki sinyallerin iki boyutlu Fourier d6nii$iirnlenm be tr eym1~: 

(i) x[m,n] = 8[m-1]8[n + 4] 

(ii) x[m,n] = ( t rm u[n -2]u[-m] 

(iii) x[m,n]=(+)" cos(2Jrml3)u[n] 

{
1, - 2 < m < 2 ve - 4 < n < 4 

(iv) x[m,n] = 0, aksi ha/de 

{
l, - 2 + n < m < 2 + n ve - 4 < n < 4 

(v) x[m,n] = 0, aksi halde 

(vi) x[m,n] = sin( 11';' + 2~111) 

Fourier d6nii$iirnii . . {1, O < lw1I::;; Jr I 4ve0 < lw2I::;; Jr 12 
X(e1w1 ,e1"'2) = 0 

, Jr I 4 < jw1j < nveyatt 12 < jw2j < Jr 

x[m, n] iki bagnnsiz aynk degisken rn ve n'in fo~siyonu olan bir sinyal olsun. 
Problem 4.53 'de ele alman tek boyutlu ve siirekli zarnanh d~r_u?1la benzer ola- 
rak x[ m,n] iki boyutlu Fourier donusumiinu scyle tannnlayabiliriz: 

X(eJw1 ,eJw2) = :t :t x[m,n]e-J<w1m+ww>. (PS.56-1) 
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~ekil 6.1 E (d) 
(a) = _ v~ ~9ilan <A = r/Ji ve ,P3 'On farkil seceneklsn i9in 6.3 e~itliginde yerilen x(~ sinyali. 

rA ¢2-rA-O,(b) <A=4 rad, <A==-2.7 rad, ¢3=12 rad; (c) </J..=6 rad, ¢2=_2_7 rad, 
¢3 = 0.93 rad; (d) <A = 1.2 rad; 'Ii = 4.1 rad; <A = - 7.02 fad; 

~~re e~f;~!~~e:alfakat. ~ii~~liik s.a~it .~alacak sekilde bir bozuluma tabi kahrsa Zaman 

rak 1hmal edilebn: ~i;:i~~~l i~il~~e !~~!~!~!~~es: d:ir olu~acbak etki alg;sal ola- 
hrhkta bir kayba I zk k . en a 1 evre ozulumlan anlasi- 
acar. Uc; bir 6me?~1;~rax(t)~ir ~~u~lma?a~1 daha ~id~etli evre bozulumlan kesinlikle 
oynanlrms halini simgele~ Tab lo 4 ~~e:mn(t)~t kaydl Id1s:, xl ~ -t) sinyali o ciimlenin geri 
k b .. 1 . . · · , x nm ree eger 1 oldugunu varsay k fr ans o gesindeki karsrlayici etki Fourier donusf .. . . . ~. . ara ' . e- sumu evresiru negatifiyle degi~tirmektir: 

F{ (x(-t)} =X(-jOJ) =jXUOJ)je-J<l'.X(Jw) 
Y ani, tersine oynanlan bir ci.imlenin kt . . . .. · . 
bi.iyiikliik fonk . . . spe rumu, orijinal cumlenm spektrumuyla aym 

sryonuna esittir ve sadece evrede fa kl 1 ~ ·· h · 
kaydm anla~1hrhgmda onemli bir etkiye sahi ti r . I asrr, up esiz, bu evre degisirni 
Evrenin etkisini -ve onemini .. t ik · · 

1~ 
_ Ir·.. . 

tur. Bolum 3'te kisaca bahse;~~::ng~bt~1iy~~-~r;: 1;gele~ inceley~rek b~lu~mu~- 
tanm yatay koordinan ve t dike k 'ct. z Ir resim t, resimdeki bir nok 
parlakligi olmak iizere x(~ t ) )'. or.r ml an kve ~~ t,.? t2) ( t, '. t~) resimdeki noktasmm 
F · do .. .. .. , , 2 smya 1 o ara du~unuleb1hr Resmin X( · · ) 

ou:ier onu~u~~ _resm~n'. x(t,, t2) nin her iki koordinat onii~de ~ · · 1 OJi, 1 OJ2 
daki uzamsal degisimlerini yakalayan e1w1,1 eJw2,2 f Y k de~1~1k frekanslar. 
ne aynsimmi temsil eder iki b . o~unu~. armasik ustel b1Ie~enleri- 
Problemler 4.53 ve 5.56'da. belirti:~~i~. Founer anahzlennm birtak1m temel yonleri 

f\ (\J\ I\ /\ ~ /\ !"ii\ l\ ~v ~v~v vv~~ 
(c) t 

l\tJ'ltJ\M(\ !\(\ 
v ( 

t 

(b) 

(a) 
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x ( ejw) = ix ( ejw I /<U'Uru) 'dir. 

Asagidaki tartismada, biiyiikliik-evre gosterimi ile ilgili birtakim noktalan tammlama 
ve aciklamada daha cok siirekli zaman durumu iizerine yogunlasiyoruz. Temel nokta , 
aym sekilde zamanda aynk duruma da uygulamr. 
Fourier donusumu sentezi denkleminden (4.8), X(jOJ) nin bize x(t) sinyalinin farkh; 
frekanslardaki karmasik iisteller 'toplamma aynsumm sagladiguu diisunebiliriz. As- 
lmda, Bolum 4.3.7'de bahsedildigi gibi, jX(JOJ)j2 x(t)'nin enerji-yogunluk spektrumn' 

olarak da yorumlanabilir. Yani, jX (jOJ )j2 d OJ I 21r. OJ ve OJ+ d OJ arasmdaki sonsuz ~ 
kuciik bantta yer alan x(t) sinyalindeki enerji miktan olarak diisiintilebilir. Bu nedenle, .. 
X(jOJ) biiyukltigi; bir sinyalin temel frekans icerigini tammlar- jX(JOJ)j x(t)'yi olus. 
turan karmasik iistellerin bagil buyuklukleri hakkmda bilgi saglar, Ornegin.kucuk bir 
sifirda ortalanmis frekanslar bandmda X(jOJ) =O ise, x(t) sadece goreceli dusuk fre- · 
kans salimmlanru gosterecektir, 
Evre a91s1 <Lf (jOJ), diger yandan, ayn frekans bilesenlerinin genliklerini etkilemez,', 
ama onun yerine bize bu iistellerin bagil evreleri hakkmda bilgi saglar, <Lf (j cv) ile{· 
yakalanan evre iliskileri x(t) sinyalinin dogasmm iizerinde onemli etkiye sahiptir ve 
boylelikle tipik olarak sinyal hakkmda onemli miktarda bilgi icerir. Ozellikle, bu evre, 
fonksiyonunun ne olduguna bagh olarak, biiyiikliik fonksiyonu aym kalsa bile eek 
farkh goriinuste sinyaller elde edebiliriz. Ornegin, Sekil 3.3'te gosterilen ornegi tekrars' 
ele alahm. Bu durumda, bir gemi her birinin siniis sinyali olarak modellenebildigi i.i~. 
dalga katannm cakismasma maruz kahr. Sabit biiyiikliiklii bu sinuzoitlerin.bagil evre-,:; • 
lere bagh olarak, toplamlannm genligi cok biiyiik veya cok kucuk olabilir. Dolayisiyl · ' 
geminin evre gerektirmeleri oldukca onemlidir. Evrenin etkisinin diger bir ornegi ola 
rak asagidaki sinyali dtistinebiliriz: 

1 3 x(t) = 1 +-cos(21rt +<A)+ cos(41rt + ¢2) +-cos(6m + <PJ) 2 2 
Sekil 3.4'te, ¢1 = ¢2 = ¢3 = 0 durumu icin x(t) yi tammladik. Sekil 6.1 'de, bu durum vet 
ayn bilesenlerin diger birtakim evre senekleri icin x(t)'yi gosteriyoruz. Bu seklin go( 
terdigi gibi, sonuc sinyaller farkh bagil evreler icin onemli olcude degisebilir. 
Genellikle, X(t)'nin evre fonksiyonundaki degisimler x(t) sinyalinin zaman-bolge ozel-' 
liklerinde degisime yol acar. Bazi omeklerde evre bozulmasi onemliyken bazilannds 
olmayabilir. Ornegin, isitsel sistemin cok iyi bilinen bir ozelligi evreye bir bagil his· 
sizliktir. Ozellikle, eger bir konusma sesinin (ornegin bir sesli hart) Fourier donii~iimil 

Siirekli zamanh Fourier donusiimu X(jOJ) 'nin buyiikluk-evre gosterimi: 
X(jOJ) = jX(JOJje;.auw> 'dir. 

Benzer sekilde, aynk zamanda Fourier doniistimti X(ejw) nin biiytikhik-evre goste-. 
rimi: 
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Surekli zamanh Fourier d6nil$ilmlerinin . . .. II'-. d . 
smm Y(jm) donusumu ·1 . t ... evn~1m oze igm en, btr LTI sisteminin 91k1- 

1 e sis eme gmsm Y(Jm) donii~ilmilniln arasmdaki iliski, 
Y(jm) == H(jm)x(jm) 

;t~~!i;~~~~:t:~~ilir. H(jm) sitemin frekans tepkisi, yani sistemin durtu yamtmm 

~e_nzer $eki~!de, aynk zaman?a, H ( e;m) frekans tepkili bir L TI sisteminin X ( eir") gi- 
nsr ve Y(e ) cikisnun Fourier donusumleri arasmdaki baglanti 

Y(e1(") == H(e1(1))X(e1r") 'dir. 
. (6.4) 

~e~ t~~:~\~;~~';! ;:r;;~;nd~~~;;i::~~1e~~ ~~:;e'tI;~~:~~::: b~~~!~'::i~rini~ 
~:~~~ bakarak, bu etkmm dogasmi daha detayh anlayabiJiriz. Oze11ik1!, silrekli ';~- 

' 

6·2 L~.1 S.!STE.~LERiNiN FREKANS TEPKiSiNiN 
BUYUKLUK .. EVRE GOSTERiMi 

(c) (d) 
Bir resmi goruntulemede, en onemli gorsel bilgilerin bazilan yi.iksek kontrast uc ve 
bolgelerinde icerilmektedir, Sezgisel olarak, bir resimdeki maksimum ve minimum 
yeginlik bolgeleri, farkh frekanslardaki karmasik ustellerin evrede olduklan yerlerdir. 
Bu nedenle, bir resmin Fourier donusumunun resimdeki bilginin cogunu icermesini, 
ve ozellikle, evrenin uclarla ilgili bilgi yakalamasim beklemek mantrkhdir. Bu beklen- 
tiyi dogrulamak icin, Sekil 6.2(a)'da Sekil 1.4'te gosterilen resmi tekrarladik, Sekil 
6.2(b )'de, yatay eksenin m1 , dikey eksenin m2 oldugu, ve ( m1, m2) noktasmdaki parlak- 
hg1 Xt jto, ,jm2) donusumunun buyukluguyle oranttli olan Seki] 6.2(a)'daki resmin iki 
boyutlu Fourier donusumunun buyuklugunu tammladik. Benzer sekilde, bu donusu- 
mun evresi Sekil 6.2(c)'de gosterilmistir, Sekil 6.2(d) X(jm1,jm2) 'nin [Seki) 6.2(c)] 
evresini (buyukltlgunu degistirmeden sifira getirme ve ters donusumun sonucudur. Se- 
ki) 6.2(e)'de X(Jmi,jm2) 'nin buytikltigil l'e esit yapilrms, fakat evre Seki) 
6.2(c)'dekiyle aym tutulmustur, Son olarak, Sekil 6.2(f)'de,Sekil 6.2(c)'deki evreyi ve 
tamamen farkh bir-Sekil 6.2(g)'deki-resmin donusumunun buyuklugunt; kullanarak 
elde edilmis islevin ters donusumuyle elde edilmis resmi gosterdik. Bu sekiller evrenin 
resimleri ifade etmekteki onemini net olarak gostermektedir. 

~ekil 6.2 (a) $ekil 1.4'te gosterilen resim; (b) (al'mn iki 
b?y~tl~ F_?u.~1er don~~umunun ?Liyuklugu; (c) (alrnn Fourier 
~?nu~um~nun evres~; (d) Fourier donu~umu (b)'nin buyuklu- 
g~ne ~a~1p .. ~~- evres s1fir ofan resim; (e) -Fourier donu~umu- 
nu~ b~yu~l~gu 1. olan .. v: :vr:si (c)'deki gibi olan resim; (f) 
(~J ~~~! ~~bi __ Fo~n~r .?~.~u~umu evresine ve (g)'deki resmin 
donu~umunun buyuklugune sahip resim. 
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y(t) = x(t-t0) 

Dogrusal fazm egimi bir tam sayi oldugunda, aynk zaman durumundaki dogrusal fa- 
zm etkisi, devamh zaman durumundakine benzerdir. Ozellikle, Omek (5.1 l)'den, 
-aJn0 dogrusal faz fonksiyonlu, e" 1(J)J'0 frekans tepkili L TI sisteminin girdinin basit bir 
degisimi olan bir 91kt1 urettigini biliyoruz- yani, y[ n] = x[ n - n0] • Boylece, tam sayi 
egimli bir dogrusal faz degisimi omeklerin tam sayi miktanyla x[n] degisimine karsi- 
hk gelir. Faz egimi bir tam sayi olmadiginda, zaman dagarcigindaki etki biraz daha 
kansiktir ve bundan, Bohim 7.5'te bahsedilecek. Gayri resmi olarak, etki, ardisik de- 
gerlerin zarfmm bir zaman degisimidir; ama degerlerin kendileri degisebilir. 
Dogrusal faz degisimi bir sinyalde cok basit ve kolayca anlasilan ve goz oniinde can- 
landmlan degismelere sebep oldugu zaman, bir girdinin sinyali ca 'nun dogrusal olma- 
yan bir fonksiyonu olan bir faz degisimine maruz brrakilrmssa, o zaman girdinin degi- <, 
sik frekanstaki karmasik iistel elemanlan, ilgili fazlarmda degismelerle sonuclanan bir t 
yolla degistirilecektir. Bu i.isteller birbirinin iistiine konuldugunda, girdi sinyalinden · ' 
oldukca farkh gonmebilecek bir sinyal elde ederiz. Bu, devamli zaman durumunda, · 
Sekil 6.3'te resimlendirilmistir, 

6.2.1 Dogrusal Olan ve Dogrusal Olmayan Fazlar 
ro frekansmdaki faz degisimi, ca nin dogrusal bir fonksiyonu oldugunda, zaman da- 
garcigmdaki etkinin ozellikle di.iri.ist bir aciklamasi vardir, Devamh zamanda frekans 
tepkili L TI sistemini soyle diisiinelim: 

H(jaJ) = e-jwt0, 

boylece sistem belirli bir miktar kazanca ve dogrusal faza sahip olur- yani, 
jH(jaJ)j = 1<1:.H(jaJ) = aJt0 

Ornek 4. l 5'te gosterildigi gibi, frekans tepkili sistem, basitce girdinin bir zaman degi- 
simi olan bir 91kt1 uretir- yani, 

<r.Y(jaJ) = <r.H(jaJ) + <r.X(jaJ) 'dir, 

ve aynk zaman durumunda tamamen benzer iliskiler hakimdir. (6.5) esitliginden, bir 
L TI sisteminin sinyalin Fourier donusumunun bi.i~"kli.igii uzerindeki etkisi frekans 
tepkisinin buyiiklugu ile ayarlamaktir. Bu nedenle, H(jaJ)j (veya H(e1w) genellikle 
sistemin kazanci olarak verilir.Aynca, denklem (6. 'dan, <1:.H(jaJ) girdisinin fazmm, 
LTI sistemiyle<r.H(jaJ) fazmm eklenmesiyle degistirildigini gonmiz, ve <1:.H(jw) ti- 
pik olarak sistemin faz degisimi olarak verilir.Sistemin faz degisimi, imkan dahilinde 
sistem kazanci tum frekanslar icin sabit oldugunda bile girdinin zaman dagarcigi ozel- 
liginde onemli degisikliklerle sonuclanarak, girdinin elemanlan arasmdaki faz iliskisi- 
ni degistirebilir. Bir girdinin bir L TI sistemine eklenmesinden meydana gelen faz ve 
biiyuklukteki degismeler, girdi sinyali yararh bir yolla degistirilmisse hos olabilecegi 
gibi, istenilmeyen bir yolla dcgistirilmisse sakmcah olabilir. Sonraki durumda, denk- 
lem (6.5) ve (6.6)'daki etkiler genellikle buyiikliik ve faz bozulmasi olarak veri- 
lir.Sonraki boliimde bu etkileri biraz daha iyi bir sekilde anlamarmzi saglayan arac ve 
kavramlan tammlanz. 

ve 
jY(jaJ) = H(jaJ)jjX(jaJ)I 
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~~~!' .~~4 (a)Frekans tepkisi birim 
b.uy~kluge sahip clan bir9ck sisteme 
9)rd1 ?farak uygufanan aynk zaman 
5!nyal,.(b)egimi -5 clan dcgrusal fazli 
s1stemin te~kisi (c)dcgrusal clmayan 
fa~IJ s~stem,n tepkisi (d)faz ozelligi, 
(c) dek1yfe, tamsayi egimli bir dcgru- 
s~I fa~ teriminin toplamma e~it clan 
sistarnln tepkisi 

n 

n 

n 

431 

n 

(d) 

5 

(c) 

(b) 

5 

(a) 
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Bi:iliim6 

0 

0 

0 

Bohim 6.2.1 'de de bahsedildigi gibi, dogrusal faz ozellikli sistemlerin, zaman degisimi gibi 
ozellikle basit aciklamalan vardir. Aslmda, denklem (6.8) ve (6.9)'da, faz egimi bize za- 
man degisiminin biiyiikliigiinii anlatir; devamh zamanda, «H (j OJ) = -OJt0 ise, o zaman 
sistem, -t0 kadar bir zaman degisimi, veya aym sekilde, t0 kadar bir gccikme verir. Ben- 
zer olarak, aynk zamanda, «H ( e1w) = -OJn0, n0 , kadar bir gecikmeye karsihk gelir. 
Gecikme kavrammm, dogrusal olmayan faz ozelligini icermesi, cok basitce ve dogal- 
hkla saglanabilir. Dogrusal zamanh bir L TI sisteminin fazmm dar bant girdisi -yani, 
OJ= OJo 'da ortalanan frekanslarm kiiciik bir bantmm dismda, Fourier doniisumu sifir ya 
da ihmal edilebilecek kadar kiicuk olan x(t) girdisi- iizerindeki etkisini incelemek iste- 
digimizi varsayahm. Banticok kuciik alarak, banttaki sisteminfazma $U dogrusal tah- 
minle dogru bir sekilde yaklasabiliriz; 

6.2.2 Grup Gecikmesi 

Sekil 6.3(a)'da, iic farkh sisteme girdi olarak uygulanan bir sinyali tarumladtk.Sekil .: 
6.3(b), sinyal, t0 saniye ertelenen girdiye esit olan bir ciktiyla sonuclanarak, 
H1 (jw) = e-Jwto frekans tepkili bir sisteme girdi olarak uygulandigr zamanki 91kt1y1 
gosteriyor.Sekil 6.3(c)'de, sinyal birim kazanch ve dogrusal olmayan faz fonksiyonlu , 
bir sisteme uygulandigi zamanki 91kt1y1 gosterdik.- yani, <r:.H2 (jw) OJ 'nm dogrusal 
olmayan bir fonksiyonu oldugunda, 

H2 (jw) = eJ<r.H2Uw>, (6.10) 

Sekil 6.3(d) dogrusal olmayan baska bir sistemden gelen 91kt1y1 gosteriyor.Bu durum- 
da, karsihk gelen frekans tepkisi, «H, (jw) 'ye bir dogrusal faz terimi eklenmesiyle 
elde edilen bir faz degisimine sahiptir.- yani, 

H3(jOJ)=H2(jOJ)e-Jwto, (6.11) 
Boylece, Sekil 6.3'teki 91ktI, bir zaman degisiminin izledigi H2 (jw) sisteminin bir 
caglayamna tepki olarak dusunulebilir, boylece Sekil 6.3 ( c) ve ( d) deki dalga sekilleri 
basit bir zaman degisimiyle direkt baglannhdir. 
Sekil 6.4'te dogrusal fazlarm ve dogrusal olmayan fazlann aynk zaman durumundaki 
etkisini resimlendirdik.Bir kere daha, Sekil 6.4(a)'daki sinyal, tiim birim kazanciyla, 
uc farkh LTI sistemine girdi olarak uygulamyor.(yani, jH(e1w)j = 1) Sekil 6.4'iin son- 
raki kisimlanndaki sinyaller, uygun gelen ciktilan gosterir.Sekil 6.4(b )'deki durumda, 
sistem, egimi -5 olan dogrusal faz ozelligine sahiptir, boylece cikti, 5 kadar geciken 
girdiye esit olur.Sekil 6.4( c) ve ( d)'yle iliskilendirilen sistemlerin faz degisimi dogru- 
sal degildir; ama bu iki faz fonksiyonu arasmdaki fark dogrusaldir ve egimi tam sayi- 
dir, boylece Sekil 6.4( c) ve ( d)'deki sinyaller zaman degisimiyle iliskilidir. 
Sekil 6.3 ve 6.4'te resimlendirilen orneklerde goz onunde tutulan sistemlerin hepsinin 
birim kazanca sahip olduguna dikkat edin, boylece bu sistemlerden herhangi birine 
uygulanan girdinin Fourier dontisiimiinun buytiklugu sistem tarafmdan degistirilme- 
den dogrudan gecer.Bu nedenle, boyle sistemler genellikle tum geciren sistemler ola- f 
rak kabul edilir. Tiim geciren bir sistemin ozelligi tamamen sistemin faz degisim ozel- 
ligi tarafmdan belirlenir.Daha genel bir L TI sistemi, jH ( e1w )! veya H ( e1w), kesinlikle, 
dogrudan IH(e1w)I veya jH(Jw)j kazancmm ayarlanmasmm onemini ve dogrusal ola- 
bilen veya olmayabilen faz degisimini belirtir. 
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1 "Anahtarh Iletisimler Agmm Analog Iletim Performansr", F.P. Duffy ve T.W. Thatcher, Jr., Bell System Technical 
Journal, 50. cilt, sayi 4, Nisan, 1971. 

Faktorler arasmda, sabit olmayan grup gecikmesi, anahtarlamah iletisim aglanmn iletim perfor- 
manslannm degerlendirilmesi icin onemli olarak gorulurler. Birlesik Devletler kitasmi boyunca 
biitiin mahalleri iceren bir incelemede', AT&T/Bell Sistemi, sehirlerarasi aramalann degisik kate- 
gorileri icin grup gecikme ozelliklerini bildirmistir, Sekil 6.6 bu cahsmanm iki simf icin bazi 
sonuclanrn gostermektedir. Ozellikle, Sekil 6.6(a)'da her bir egride gosterilen, sehirlerarasi arama- 
lann belli bir kategorisinin grup gecikmesinin sabit olmayan bohimiidur. Yani, her kategori icin, 
biitiin frekanslar iizerindeki grup gecikmesinin minimumuna karsihk gelen ortak bir sabit gecik- 
me, grup gecikmesinden cikanlrms ve sonuc fark Seki! 6.6(a)'da cizilmistir. 

Ornek 6.2 

,((()) 'nin bir cizimi Seki! 6.5(c)de gosterilmistir.Sf Hz'in yakm civarmdaki frekanslann, 150 Hz 
veya 300 Hz civanndaki frekanslardan daha buyuk bir ertelemeyle karsilastiklarina dikkat 
edin.Boyle sabit olmayan grup gecikmelerinin etkisi Seki! 6.5(d)'de gonilebilen LTI sistemlerinin 
diirtii tepkilerinde da nitel olarak gozlemlenebilir. F { 8(t)} = 1 oldugunu ammsaym.Diirtiiniin 

frekans elemanlannm tiimii.kesinlikle, zamanda yiiksek olarak yerellestirilen durtulerden elde 
edildikleri sekilde, zaman icinde siralanmisnr.Tum geciren sistemler sabit olmayan grup gecikme- 
sine sahip oldugundan, girdideki farkh frekanslar, farkh miktarlarla erteleniyorlar.Bu fenomenden 
sactlim olarak soz edilir.Simdiki ornekte, grup gecikrnesi 50 Hz'de en yuksektir.Sonuc olarak, 
diirtii tepkisinin sonraki kisunlanrn, 50 Hz yakmlarmdaki diisilk frekanslarda sallandirmak icin 
bekleyebiliriz.Bu, Seki! 6.5(d)'de asikardir, 

,((()) = -~{ <[ H(j(i))]} 
d(i) 

Eger <t.H(j(i)) degerleri -n v« ,r arasmda bulunacak sekilde kisitlanrmssa.Sekil 6.5(a)'da gosteril- 
digi gibi, Hertz'le olculen frekansa karsihk, fazi grafik iizerinde isaretledigimizde, temel faz fonk- 
siyonunu elde ederiz (yani faz modiilii 21r). Faz fonksiyonunu bu noktalarda diferansiyellesemez 
yaparak,bu fonksiyonun, degisik frekanslarda 2rt biiyukliiguniin sureksizliklerini icerdigine dikkat 
edin.Oysaki, 2,r 'nin tamsayi katlarmm, herhangi bir frekanstaki faz degerine eklenmesi veya bu 
degerden cikanlmasi, frekans tepkisini degismeden birakir.Boylece, 2,r'nin boyle tamsayi katlan- 
m temel fazm degisik kisimlanna uygun bir sekilde ekleyerek veya cikartarak, Seki! 6.5(b)'deki 
cozidmemis fazi elde ederiz.Grup gecikrnesi, <[HU(())] H(j(i)) 'ye karsihk gelen cozulmemis faz 

yerine kullamldiginda, frekansm bir fonksiyonu olarak simdi su sekilde hesaplanabilir: 

3 

<t.H(j(i)) = L <H;(J(i)) 
i=l 

ve 

. sonucunda da ulasabiliriz, 
H; (} (()) ' lerin her birinin fazi, denklem ( 6. l 5)'teki belirlenebilir: 

[ 
2(((()/ (().)] <t.H(j(()) = -2arctan ' ' 

I 1-((()/(();)2 
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\H(J(i))\ =1 

d k asik eslenigi oldugundan. \H;(Jw)\ = 1 
H;(J(i)) faktorlerinin her birinin payi, pay asimn arm 

olur. Sonuc olarak, 

J..=50 Hz 

/2 =150Hz 

/3 ':'300 Hz. 

Budurumda, 

• •• .. t: k H rtz'le okiilen J; cinsinden ifade etmek genellikle daha yarar- 
rad/sn ile ol9ulen OJ; ire ansim, e y ' 

hdir.Oyle ki; 

3 
H(j(i)) = I1 H;(j(i)) 

i=I 

oldugunda, 

cq =315 rad/sn ve ;1 =0.066, 

(() =943 rad/sn ve ;2 =0.033, 
2 

(() =1888 rad/sn ve ;3 =0.058. 
3 

Ornek 6.1 . . . .. .. e"i te ki i frekansla degi~ebilen bir grup gecikrnesi 
Tiim ge<;iren bir s1stemm, bir durtuye _v~r~c \1 ~ ~ d ii<; faktortm ilriinildiir. y ani, 
olarak dtisunelim. H(j(J)) frekans tepkisi, ome enrmz e 

. . l+(j(J)/0);)2-2j;;((i)/(i);) (6.15) 
4:.H(e1ro) = -(J)noH;(j(J)) = 1 + (j(J)/ (J)Y + 2j;;(O>I O>;) 

olarak tammlamr. . 1 . e de dogwrudan uygulamr.Bir sonraki 
. · k aynk zaman sistem erm ik Grup gec1kmes1 avramt, . . b. . nyal iizerindeki etkisini resmetti . 

omekte, sabit olmayan grup ertelemesmm ir sr 

(6,14) 
r(m) = -~{ <r.H(jm)} 

dm 

. . . . . F rier donii~iimii iizerindeki tahmini etki- 
Boylelikle, sistemin, bu dar b.~n~ g1rd1s1.n~n OU irmeden e-j<p genel sabit karmasik et- 
si H (j m) 'ye karsihk gel~n buyukluk _bu;1m~endk 1 k ~elen e: josa dogrusal evre teri- 
keni ile ve a. saniyelik bir zaman gec1~esme ar~1.k1mes1· co = ill 'da toplanan kucuk 

d 1 - ill 'daki zaman gec1 , o w d mi ile 9arp1mm an o usur. to= o d . l etkili ortak gecikme oldugun an, 
bant veya grup frekanslan tarafmdan eney1m enen 
grup gecikmes~ olarak ad~andir~hr. fr k taki evrenin egiminin negatifine esittir; yani, 
Her frekanstak1 grup gec1kmes1, o e ans 
grup gecikmesi, 

(6.13) 

(6.12) 
-sH (j m) = -</Jma 

Y(jm) = X(jm)\(jm)\e-Ne-jwa boylece, 
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Sonuc olarak, Seki! 6.6(a)'daki her egri her kategorideki sehirlerarasi ararnalann degisik frekans 
bilesenleri ile olusan toplarn gecikrneyi gostermektedir, KISA ve ORT A olarak belirtilen egriler 
stra ile kisa mesafe (0-180 hava rnili) ve orta mesafe (180-725 hava mili) sehirlerarasi-aramalan 
ternsil etmektedir. Grup gecikmesi bir frekans islevi olarak 1,700 Hz'de en dusuk olarak gorul- 
rnektedir, ve sekilden her iki yonde uzaklastikca rnonoton olarak artar. 
Sekil 6.6(a)'da gosterilen grup gecikrne ozellikleri Seki] 6.6'(b)de gosterilen AT&T/Bell System 
incelemesinde belirtilen frekans tepkisinin bi.iyi.ikli.igi.ini.in ozellikleriyle birlestirildiginde, Sekil 
6.7'de gosterilen tiplerin di.irti.i tepkisini elde ederiz.Sekil 6.7(a)'daki di.irti.i tepkisi, kisa rnesafe 
kategorisine karsihk gelir.Tepkinin cok yi.iksek ve cok dusuk frekans bilesenleri, orta frekans 
derecesindeki bilesenlerden daha sonra olusurlar.Bu, Seki! 6.6(a)'daki uygun gelen grup gecikrne 
ozelligiyle uyum icindedir.Benzer olarak, Seki! 6.7(b), orta mesafeli sehirlerarasi telefon gorusme- 
sine benzeyen di.irti.i tepkileri icin aym fenorneni resimlemistir. 

~ekil 6.6 (a) Grup gecikmesinin sabit olmayan bolOmO; (b) anahtarh ilefisimler aginda (Duffy ve 
Tahtcher'dan sonra) krsa ve orta mesafe ~ehirleraras1 aramalar i9in frekans i~levi olarak frekans 
tepkisi bOyOklOgO. Bu niceliklerin her biri Hertz cinsinden frekansa kars: gosterilmi~tir. Aynca, pratik- 
te gene! olarak yap1ld1g1 gibi, frekans tepkilerinin bOyOklOkleri desibel birimli logaritmik ol9ek kullani- 
larak gosterilmi~tir. Baska bir deyisle, (b)'de gosterilen, kisa ve orta mesafe sehirterarast aramalara 
kar~1l1k gelen frekans tepkileri i9in · 20 log., IH (jm )j 'dir. Frekans tepkisi bOyOklOkleri i9in logarit- 
mik ol9egin kullarurm BolOm 6.2.3'te detayh a91klanm1~t1r. 
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. . . 1 gecikmesi ve dOrtO tepkisi (a)temel faz 
~ekil 6.5 6rnek 6.1 'deki tom ge91(rde)nd .. srt1~tet m; . ~~·m g;~~icelikler Hertz cinsinden ol90len frekanslarla 
(b)9oz01memi~ taz (c)grup ertelemes1 u u ep 151· ' 
grafiklerde birle~tirilmi~tir. 

L_-1..--~--::-!::;;---~;--,;1,--c0~122-~0~1i44-o:o.~1s100.:'ii1agoo.2 2600 O 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 · · (d) 
Zaman (sec) 
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500~--.----,----,,-----r--i----r---,---,--,---,---~ 

1o.oa 
"iii 0.06 
~ 
·io.o4 
c. 

0 0.02 

0.10 ~--~----r---,----,---,----,----,---, 

220L_ __ -L---~:-------;;,::----~20~0--;2;50;----;3o~oi-~35~0--~400 
O 50 100 150 (b) 

Frekans (Hz) 

215 

25 

24L_--~---1.:-------:-!::::----~---;i;----;30~0--~35~0--~400 
0 50 100 150 200 250 (a) 

Frekans (Hz) 

22 
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2 Birimlerin ve desibel teriminin belirli seciminin kaynagi, sistemlerdeki giic oranlannm tannmndan crkanlabilir.Ozellikle, bir 
sinyalin Fourier donusurnunun biiyiikliigiiniin karesi, birim frekans veya guc basma enerji olarak yorumlandigmdan, bir sin- 
yalde, bir sistemin frekans tepkisinin biiyilklugiinun karesi, IH(jw)l2 veya JH(ej"')J2, bir LTI sisteminin girdisi ve ciknsr 
arasmdaki gii9 oraru olarak dusuruilebilir.Telefonun mucidi Alexander Graham Bell'in onuruna, guc oramnda 10 faktorunu 
belirtmek icin bel terimi ortaya konulmustur, ve logaritmik olcekte bu faktiiriin onuncusunu ifade etmek icin, desibel kullarnl- 
m1~tir.(Biiylece I dB guc oranh 10 sistemin selalesinin her biri I be! kadar bir guc genisletmesiyle sonuclanacaknr.jlsoylece, 
IOlogiojH(Jw)l2, H(Jw) frekans tepkisi icin guc genisletmesinin desibel sayisidir ve bu, biiyiikliik genisletmesinde 
20 log., IHCJw)l 'ye esittir, 

Sonuc olarak, bir L TI sisteminin girdi ve frekans tepkisinin Fourier donusumimun loga- 
ritmik buyukliigu ve fazmm bir grafigine sahipsek, ciktmm Fourier donusiimu, log bii- 
yukltigii gosterimlerini ve faz gosterimlerinin eklenmesiyle elde edilir.Benzer bir sekil- 
de, L TI sisteminin caglayanmm frekans tepkisi, bireysel frekans tepkilerinin bir iirtinu 
oldugundan, seri baglanrms sistemlerin toplam frekans tepkisinin log biiyiikliigii ve faz 
gosterimlerini, her bir bilesen sisteminin uygun gelen gosterimlerini ekleyerek elde ede- 
biliriz.Aynca, Fourier donusumunun buyuklugiinun logaritmik olcekte cizilmesi, detay- 
larm daha genis bir dinamik erimde gosterilmesini saglar.Ornegin, sondiirme kusagm- 
daki yiiksek zayiflamah frekansa bagimh bir siizgecin detayh biiyiikli.ik ozellikleri, loga- 
ritmik bir olcekte asikar iken.dogrusal bir olcekte tipik olarak asikar degildir. 

Tipik olarak, kullamlan belirli logaritmik genlik olcegi, 20 log., birimlerindedir 
ve desibel' (kisaca dB) olarak soz edilir.Boylece, 0 dB l 'e esit biiyiikliiklii bir frekans 
tepkisine karsihk gelir, 20 dB 10 kadar bir kazanca denktir, -20 dB 0,1 kadar bir zayif- 
lamaya karsihk gelir vb. Aynca, 6 dB'nin yaklasik olarak 2 kadar bir kazanca karsihk 
geldigine dikkat etmek yararhdir. 
Siirekli zaman sistemleri icin de -bir logaritmik frekans ol9egi kullanmak daha yaygm 
ve anlamhdir. log10(m) 'ye karsihk 20log10 JH(Jm)J ve <I:.H(jm) gosterimlerinden 
Bode gosterimleri olarak soz edilir.Tipik bir Bode gosterimi, Sekil 6.8'de resimlendi- 
rilmistir.Bolum 4.3.3'de bahsedildigi gibi.eger h(t) gercekse, JH(Jm)l 'nin ca 'nm bir cift 
fonksiyonu; <I:.H(jm) 'nin ise co 'nm bir tek fonksiyonu olacagma dikkat edin.Bu ne- 
denle, negatif oi icin yapilan cizimler gereksizdir ve pozitif oi icin yapilan cizimler- 
den hemen cikartilabilir. 
Bu, kesinlikle, sekildeki gibi to >O icin, log., ( m) 'a karsihk, frekans tepki ozelliklerini 
gostermeyi miimkiin kilar, Siirekli zaman sistemleri icin de bir logaritmik frekans ol- 
9egi kullanmak daha yaygm ve anlamhdir. log10(m) 'ye karsihk 20log10 JH(Jw)J ve 
<I:.H(jm) gosterimlerinden Bode gosterimleri olarak soz edilir.Tipik bir Bode goste- 
rimi, Sekil 6.8'de resimlendirilmistir.Boliim 4.3.3'de bahsedildigi gibi.eger h(t) ger- 
cekse, IH (j ca )I 'nin to 'nm bir cift fonksiyonu; <I:.H (j m) 'nin ise to 'nm bir tek fonksi- 

(6.16) logJY(Jm)J = log JH(Jm)J + logJX(Jm)J 

ve JX(Jm)J 'nin iiriiniinii icerdigi durumda, faz iliskisinin toplamr olduguna dikkat edi- 
niz.Boylece, eger Fourier donusumuniin buyiiklukleri bir logaritmik genlik olceginde 
gosterilmislerse, denklem (6.5) bir toplamr iliskinin seklini ahr, yani aynk zamanda 
tamamen benzer bir ifadeyle; 
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Si.irekli zamanh veya aynk zamanh Fourier ddnusiimiiniin ve sistem frekans tepkisinin . 
kutupsal sekildeki grafiksel gosterimindc, Fourier donusumiintin biiyukltigu icin loga- 
ritmik olcek kullanmak genellikle daha uygundur. Bunun y~p1lm~s1?m bashca nede~- 
lerinden biri,bir L TI sisteminin ciknsmm buytiklugune fazi Ile, girdi ve frekans tepki- 
sini bagdastiran denklem (6.5) ve (6.6)'dan gorulebilir.Buyukluk iliskisinin IH(jw)I 

6.2.3 Log Buyuklugu Ve Faz Gosterimleri 

~ekil 6.7 $ekil 6.6'daki grup gecikmesi ve bOyOklO~. ozellikleriyle il_~il~. ola~ _dOrtO tepkileri: 
(a)$ehirleraras1 telefon gorO~mesinin krsa mesafe kategonsme benzeyen durtu tepkisl (b)orta mesafe 
kategorisi ii;:in dOrtO tepkisi. 
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0 

20.2 

20.4 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 

Zaman (msan) 
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0.6 
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20.2 

20.4 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Bolum 3 'te, frekansa bagimh siizgeclerin simfmi, yani, kucuk zayiflamah veya hie za- 
y1flam~s1 olmayan frekanslann bir veya daha cok bandim gecmesi ve bu bantlann di- 
smdaki frekanslan durdurmasi veya onernli sekilde azaltmasi icin secilen frekans 

6.3 FREKANSA BAGIMLI iDEAL SUZGE~LERiN ZAMAN BOLGESi OZELLiKLERi 

dikkat edin.Aynca, H(e1w) 'nin periyodisite sinden dolayi, l(IJl 'nin TC'den buyuk olan 
degerlerini goz oniinde bulundurmarmza gerek yok. 
Bu bolumde vurgulandigi gibi, logaritmik bir genlik olcegi genellikle daha anlamh ve 
onemlidir.Oysa, dogrusal bir genlik olceginin kullamlmasirnn daha uygun oldugubir- 
cok durum vardir.Ornegin, frekans tepkisinin buyuklugumin, bazi frekans bantlannda, 
sifirdan farkh bir sabit sayt oldugu ve digerlerinde st fir oldugu ideal suzgeclerden bah- 
sederken, dogrusal bir genlik olcegi daha uygundur.Boylece, Fourier donusumunun 
hem dogrusal hem de logaritmik grafiksel gosterimlerini tarutrms olduk ve her birini 
uygun sekilde kullanacagiz. 

$ekil 6.9 Bir aynk zaman frekans tepkisinin, H(ej"') 'nin, faz ve bOyOklOgOnOn tipik grafiksel gosterimi. 

1t 
2 

-12 

24 dB 
20 
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yonu olacagma dikkat edin.Bu nedenle, negatif {J) icin yapilan cizimler gereksizdir ve , 
pozitif (I) icin yapilan cizimlerden hemen cikartilabilir.Bu, kesinlikle, sekildeki gibi 
(I) >O icin, log.; ((I)) 'a karsihk, frekans tepki ozelliklerini gostermeyi mumkiin kilar. 

Logaritmik bir frekans olceginin kullaruhsi, surekli zamanda bircok avantaj su- 
nar.Ornegin, genellikle, dogrusal bir frekans olceginin saglayacagmdan cok daha genis 
bir frekanslar eriminin gosterilmesini saglar. Aynca, logaritmik bir frekans olceginde, 
frekans hesaplanrrussa, belirli bir tepki egrisinin sekli degismez.Il'roblem 6.30'a baki- 
mz.) -0 stelik, diferansiyal denklemlerle tammlanan siirekli zamanh L TI sistemleri icin 
log frekansma karsihk log buyuklugunun tahmini bir taslagi, asimptotlarm kullamlma- 
siyla dogrudan kolayca elde edilebilir.Bolum 6.5'te, bunu, birinci(ve ikinci) dereceden 
siirekli zaman sistemlerinin basit parca parca dogrusal tahmini Bode gosterimlerini ge- 
listirerek, resimlendirecegiz. 

Aynk zamanda, Fourier donusumunun ve frekans tepkisinin buyuklugu, surekli 
zamandakiyle ayru nedenden dolayi.genellikle dB'le gosterilir.Oysa, goz onimde bu- 
lundurulan frekans erimi her zaman smirh oldugundan ve diferansiyel denklemler icin 
bulunan yararlar(yani dogrusal asimptotlar) farkh denklemlere uygulanamadigmdan, 
aynk zamanda logaritmik bir frekans 6l9egi tipik olarak kullamlmaz.Bir aynk zaman 
frekans tepkisinin faz ve btiyuklugiiniin tipik grafiksel gosterimleri, Sekil 6.9'da goste- 
rilmistir, 

Burada, «n ( e1ru) 'yi radyan cinsinden, jH ( e1(J) )I 'yi desibel cinsinden [yani, 
20log10 IH(e1(J))j ], (l)'nin fonksiyonlan olarak gosterdik. h[n] gercekse, H(e1(1}) gosterimi- 
ne aslmda sadece O :;; llJ:;; TC oldu~unda .ihtiyaClffilZ .oldugunar· cunku bu durumda Fourier 
domisumiinun simetri ozelliginin, [H(eF'')l = IH(e-1(1))1 ve-r H(e-1(t))l = -<r.jH(e1(l})I ba- 
gmnlanru kullanarak, -TC:;; m:;; 0 icin H(e1 u) degerini hesaplayabilecegimizi una ettigine 

$ekil 6.8 Tipik bir Bode gosterimi.( ar 'nin logaritmik bir ol~ekle gosterildigine dikkat ediniz.) 
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Eger ( 6.17) ve ( 6.18) esitliklerinden birisi bir dogrusal evre ozelligiyle artmhrsa, durtu 
yamti, Sekil 6.13'te zamanda siirekli durtu yamti icin gosterildigi gibi, bu evre islevi- 
nin egiminin negatifine esit bir miktarda gecikir. Hem siirekli zamanda hem de aynk 
zamanda, durtuniin ana lobunun genisligi 1 I u>c ile orantih iken, siizgec gecirme bandi- 
nm genisligi u>c ile orantih olduguna dikkat ediniz. Bolum 4 ve 5'te aciklanan zaman 
ve frekans arasmdaki ters iliskiyle tutarh olarak suzgecin bant genisligi arttikca diirtu 
yam ti darahr. 

(6.20) h(n) = sina>cn 'dir. 
nn 

Benzer sekilde, Sekil 6.12(b )'de u>c = 1r I 4 icin cizilen zamanda aynk ideal suzgecin 
diirtti yamti 

(6.19) h( ) _ sin cuJ 'di t --- lf 
m 

~ekil 6.11 Dogrusal evre ozellikli, zamanda surekli ideal alcak ge9iren suzge9. 
Ornekler 4.18 ve 5.12'de ideal alcak geciren suzgeclerin diirtu yamtnu hesapladik. Ozellik- 
le, Sekil 6.12(a)'da gosterilen, (6.17) esitligindeki siizgece karsihk gelen diirtii yaruti 

<1 H(jm)=-am 

IH(im)I 

i' 

le, onemli degisikliklere yol acabilir, ve boylelikle, (6.17) veya (6.18) Esitligindeki gi- 
bi bir buyiikluk ozelligine sahip, ama dogrusal olmayan evreli bir siizgec, bazi uygu- 
lamalarda istenmeyen etkiler yaratabilir. Diger taraftan, Sekil 6.11 'de gosterildigi gi- 
bi.gecirme kusagi uzerindeki bir ideal suzgec, sifir evre ozellikli ideal bir alcak geci- 
ren siizgecinin tepkisine oranla sadece basit bir zaman kaymasma yol acar. 
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~ekil 6.10 (a) Bir ideal alcak ge9iren zarnanda surekli suzge9inin frekans tepkisi; (b) bir zamanda 
aynk ideal alcak ge9iren suzge9inin frekans tepkisi. 

Boliim 6.2'de gormiis oldugumuz gibi, dogrusal olmayan evre 6zellikleri, bir sinyali~ 
zaman-b6lge ozelliklerinde, spektrumunun biiyukliigu sistem tarafmdan degismese bi- 

21t 1t 

OJ 

H(je) 

cl 
-me 

(a} 

H(el'") 

I 
-21t -n ·me 

(b) 

tepkisine sahip LTI sistemlerini tamttik.Boliim 3,4 v~. 5'te bahsettigimiz gibi, frekansa 
bagtmli suzgecleme uygulamalannda o~aya 91k~n .?ne11:m ~1r90~. so~~c-~ vardir ~e 
bunlar direkt olarak frekansa bagimh suzgeclerin ozellikleriyle 1h$k1hduler.Bu bo- 
liimde, boyle suzgeclere ve onlann ozelliklerine ba$~a. bir acidan ~akaca~!z.Bura~a 
dikkatimizi.cok geciren veya bant gecirici suzgecler gibi frekansa bagimh suzgeclerin 
diger cesitleri icin de benzer kavramlar ve sonuclar sagland1g11 halde, az geciren suz- 
gecler iizerinde yogunla$t1racag1z.(Problem 6.5, 6.6, 6.26, 6.38 _e bak~?1z.) . . 
Bolum 3'te de 6gretildigi gibi, bir surekli zaman ideal az geciren suzgeci, $U sekilde 
bir frekans tepkisine sahiptir; 

. {1,lml:S:mc 
H (1 OJ) = 0 I I . 

'u) > ca, 
Bu Sekil 6.1 O(a)'da gosterilmistir. Benzer sekilde, bir zamanda aynk ideal alcak geci- 
ren suzgec asagidaki frekans tepkisine sahiptir: 

{ 
1 Im!< to H(e1{~) = ' - c 

· O,u>c <imi:S:n- 
ve bu, Sekil 6.1 O(b )'de gosterildigi gibi a> 'de periyodiktir. ( 6.17) ve ( 6.18) E$itli~l~- 
rinden de gorulebilecegi gibi, ideal alcak geciren suzgecler miikemme! frekans secici- 
ligine sahiptir. Baska bir deyisle, kesim frekansi co, 'ye esit ya da kesim frekan_smda~ 
daha diisiik olan her frekansi azaltmadan gecirirler ve sondiirme ku$agmda~1 (yam 
a> 'den daha yuksek) her frekansi tamamen durdururlar. Bundan baska, bu siizgecler 
sif1r evre ozelligine sahiptirler, boylece herhangi bir evre bozulumuna yol acmazlar. . 
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~ekil 6.14 (a) SOrekli zamanli bir ideal alcak ge9iren sOzgecin basamak tepkisi; (b) Aynk za- 
manh bir ideal aleak ge9iren sOzgecin basamak tepkisi. 

(b) 

• 

! (1+ :, ) 

-- -··-- -···· .. ,, T - . -·- -,,, n 

s[n] 

(a) 

s(t) 

m=-oo 

s[n] = I h[m] 

I 

Sekil 6: l 4'te siirekli ve aynk zamanh ideal alcak geciren suzgeclerin s(t) ve s[ n] basa- 
mak tepkileri gosterilmistir. Her iki durumda da, basamak tepkilerinin birtakim isten- 
meyen ozellikler gosterdiklerini goruniz. Ozellikle, bu siizgecler icin, basamak tepki- 
leri uzun soluklu sonuc degerlerini gecer ve genellikle parazit sahmm olarak bahsedi 
len sahmmh davrams gosterirler. Aynca, basamak tepkisinin durtu yamtmm ytiriitul- 
me tumlevi ya da toplarm oldugunu hatirlayimz. Y ani, 

s(t) = L h(r)dr 
' 
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~ekil 6.13 BOyOklOk ve evresi $ekil 6.11 'de gosterilen ideal alcek ge9iren sOzgecin dOrtO yarun. 

h(t-u) 

(b) 

~ekil 6.12 (a) $ekil 6.10(a)'daki sOrekli zamanli ideal al~ak g~~iren .soz.~e~in d~rt.o yanm; (b) $ekil 
6.1 Q(b)'deki OJc = n / 4 olan aynk zarnanh ideal alcak ge9iren suzqecm durtu tepkisi, 

n 

h(n) 

(a) 

h(t) 
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D . - b' d" ·· C'.eki'l 6 l 4'te gosterilen ideal alc;ak gec;iren siizgec;lerin basamak 1ger u U$unce, y · .. 1. · · b 
tepkilerini inceleyerek one suriilmii$tiir. Hem aynk ~am~n he1:1 surek 1 zama~ wm: ~- 
sarnak tepkisi sonucunda basamagm dege~ine e$1t bu .. sab1_te yakla$lf. Sureks1zhk 
kom$ulugunda ise bu d_egeri ~ec;er ve .P.araz1t sahmm gostenr. Baz1 dururnlarda, bu 
zarnan-bol de davram$I 1stenm1yor olab1hr. . . . . . _ . 

Bununla beraber, ideal f.rekans sec;ici ozelliklerm 1s~e~ihr ?ldugu durm~larda, bi- 
le, eri$ilebilir olmayabilirler. Omegin, ( 6.18) ve ( 6.19) E$1~!1klennde ve Sek1l ~-1 ~de,., 
ideal al<;ak gec;iren si.izgecin nedensel olmad1g1 ac;1kt1r. Suzgec;lerne _gerc;e~ za~an~a, 

apilacagi zaman ise, nedensellik gerekli bir s1mrdu, _ve dolay1s~yla, ~deal ozell1klenn ·. 
~edensel bir tahmini gereklidir.Siizgec; ozelliklerine buaz esnekh~ sag_lamay1_ harekete 
gec;iren daha ileri bir dil$frnce gerc;~kle$tirm~ kolayhg1dtr. Genelhkle? ideal bu frekans 
sec;ici si.izgeci daha hassas bir $ek1lde ta?.rnm _etrneye v~ gerc;ekle~t1rmeye, c;ah$tikc;a, 
gerek siirekli zamanda direnc;, kondansator ve I$lemsel yukseltec;le1 ac;1smdan, ger~kse •. 
aynk zarnanda bellek yazmac;lan, c;arp1c1lar ve toplayic1lar ac;1s1~da~, gerc;.~kle~~1:111e · 
daha karma$Ik ya da pahah hale gelir. Bi:c;ok ?~glamda, hassas b1r suzgec; ozelhg1 te~ 
mel olmayabilir ve basit bir siizgec; yeterh olab1hr. .. .. .. 

Biitiin bu sebeplerden dolay1, ideal olmayan siizgec;ler uygulamada buyuk _?ne- 
me sahiptirler, ve bu ti.ir siizgec;lerin ozelli~le~i s~k s1k he,?1 ~ek~n~. he~ zaman b?lgei 
sinde bir tak1m parametreler ac;1smdan bel1rtilm1$ veya olc;ulmu$tur. Ilk olarak, idea 

\ 
" ~ekil 6.16 Al<;ak ge9iren sOzgecin 
', bOyOklOk ozellikleri i<;in toleranslar. 

', izin verilebilir ge9irme band1 dalga- 
GexilJ SondOrme c1kla~mas1 51, sondOrme band1 

, Band1 
, , dalgac1kla~mas1 02 'dir. Kesikli egri 

s:2 t '1 · " '· tolere edilebilir limitler irinde kalan u ~--~~~'-'--'-~----'-'-~ y 
, ... _ - - - .. olas1 frekans tepkisini gostermekte- o ~~~~~~~~--.a"'-~~--"~ ...... ,__.~~- 

mp tiJ5 m dir. 

~ekil 6.15 Az miktarda ortO~en iki spekt- 
rum. 

iH(jtiJ}I X(jm) 

iDEAL OLMAYAN SUZGE<;LERiN ZAMAN-BOLGE VE 
FREKANS-BOLGE EN-BOYU 

Uygulamada ideal siizgeclerin ozelli~leri her zaman istenilir degildir.Omegin, birc;o~ 
siizgecleme baglanunda, aynlacak smyaller her zarnan ayn ~rekans ~a~.tla_:1,?.~a b~ - 
lunmazlar.Tipik bir durum, iki sinyalin spektrumunun -~ ~~kt~rda ~mi$tu~u Sektl 
S. l S'te gosterilen gibi olabilir. Boyle bir dururn?a, giivemh:hg1, suzgecm bu smy~ller- 
den birini- x1 (t) diyelim-, ikinci sinyal x2 (t) '?~~ freka~s b1le$enl~nnm zayifladigi se- 
viyeye karsi koruduguyla takas etrnek isteyebiliriz, Gecirme kusagmdan s_ondufll1:e ~?- 
~agma asamali bir gecisi olan bir suzgec genellikle ortusen spektrumlu smyallenn ust 
dii$iimiinde tercih edilir. 

6.4 

frekans secici suzgecin buyukliik ozellikleri erisilmez veya istenmiyor olabildiginden, 
ideal suzgeclerin ani gecis ozelliginin aksine gecirme bandi ve sondiirme bandi ara- 
smda daha dereceli bir gecise izin verilebilecegi gibi, siizgecin gecirme bandmdaki ve 
sondurme bandmdaki davramsmda biraz esneklige izin vermek de tercih edilebilir. 
Ornegin, alcak geciren suzgeclerde, belirtimler, aralannda bir gecirme bandiyla bera- 
ber hem gecirme bandim hem sondiirme bandiru icermenin yam sira, gecirme bandm- 
daki birim kazanctan ve sondurme bandmda sifir kazanctan birtakim sapmalara izin 
verebilirler. Boylelikle surekli zamanh alcak geciren bir siizgec icin yapilan belirtirn- 
lerin genellikle Seki! 6. l 6'daki taranmamis alanla simrlanacak suzgecin frekans tepki- 
sinin buyukliigunu gerektirdigi belirtilir. Bu sekilde, gecirme bandmda eksi ve arn 81 

birirninden bir saprna ve sondurme bandmda sifirdan 52 'bk bir saprna miimkun kilimr. 
Frekans tepkisinin gecirrne bandmdaki birimden farkmm miktan gecirme bandi dalga- 
ciklasmasi, sondurme bandmda sifirdan sapma miktan da sondiirme bandi dalgacik- 
lasmasi olarak adlandmhr. (J), frekansi gecirme bandi kenan, (J)s sondurme bandi ke- 
nan olarak adlandmhr, {J) 'd6n (1),. 'ye olan frekans bandi gecirme bandi ile sondiirme 
bandi arasmdaki gecis ic;iri saglanrmstir ve gecirme bandi olarak adlandmhr, Benzer 
tamrnlar diger surekli ve aynk zarnanh frekans secici suzgecler icin oldugu gibi aynk 
zamanh alcak geciren suzgecler icin de gecerlidir. 

ideal siizgeclerin durtii yamtlanmn ana loblar~ -:r IO\. ile +.:r I °!c aras_1~~a ?~gi$ti~i!1- 
den basamak tepkileri bu zaman arahgi iizennde en oneml~. deger .?eg1$~mm1 g_e9~!1r- 
ler. 'Ba$ka bir deyisle, basamak tepkisinin sozde yuksel;11~ -~uresz, suzgec1? tepki sure- 
sinin kaba bir olcusu, aym zamanda siizgecin dalga genisligiyle de ters baglantihdrr. 
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Frekans bolgesindeki buyiikltik ozelliklerinin belirtimine ek olarak, bazi durumll~la 
evre ozelliklerinin belirtimi de onemlidir. Ozellikle, siizgecin gecirme bandmdaki 'dog- 
rusal veya dogrusala yakm evre ozelligi genellikle istenilir. 
Zaman-bolge davramsim kontrol etmek icin, belirtimler genellikle siizgecin basamak 
tepkisine uygulamr. Seki} 6.17'de gosterildigi gibi, sikca onemli olan bir miktar basa- 
mak tepkisinin yiikselme siiresi, yani basamak tepkisinin son degerine dogru yiiksel- 
digi aralik olan i, 'dir. Buna ek olarak, basamak tepkisinde sahnim davramsuun veya 
parazit sahmrmn olup olmamasi genellikle onemlidir. Bu tiir bir parazit sahmrn varsa, 
genellikle bu sahmmlann yapisim tarumlamada kullarulan baska ii<; nicelik daha var- 
dir: basamak tepkisinin son degerinin D. asmasi, parazit sahrum frekansi co, , ve yans- 
ma siiresi ts yani basamak tepkisinin son degerinin belirtilen toleransma yerlesmesi 
icin gerekli zamandrr. 

ideal olmayan alcak geciren siizgecler icin, gecirme bandmm genisligi (bir fre- 
kans-zaman-ozelligi) ile basamak tepkisinin yatisma siiresi (bir zaman-bolge ozelligi) 
arasmda bir takas gozlenebilir. Asagidaki ornek bu takasi gostermektedir. 
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Zaman (msan) 

~ekil 6.18 E~it kesim frekansrnda e~it gecirm .. d .. 
tasarlanm1~ be~inci dereceden Butterworth ve i~e. s~~ urmedband,_ d~lg~_c,kla~~as,~.a sahip olacak ~ekHde 
Hertz cinsinden 6l90lmO~ frekansta "izilen bOyu"kl~'~.?.' (be)rbece en ehpt1k_su~ge9 orneg1: (a) frekans tepkisinin ., ugu, asamak tepkrlen. 
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Zaman-bolge ve frekans-bolge ozellikleri arasmdaki takaslann ve siiz 
geclerin karmasikhgi ve bedeli gibi diger konularm dusiinulmesi, siizgec tasa 
nmmm onemli alanmm cekirdegini olusturur. Ileriki bir kac bolumde, ve bo 
Iumun sonundaki problemlerin bazilannda, L TI sistem ve suzgeclere ve zama 
ve frekans-bolge ozelliklerine baska omekler de sunuyoruz. 

Ornek 6.3 
500 Hz'lik kesin frekansi icin tasarlanrms belli iki alcak geciren siizgeci ele alahm. Her biri besin- t 
ci dereceden rasyonel frekans tepkili ve reel degerlidir, Bu iki suzgec, biri Butterworth siizgecleri, 
digeri de eliptik suzgecler olmak iizere iki belirli tiptir.Her iki siizgec suufi da uygulamada sikca 
kullamhrlar. 

Iki siizgecin frekans tepkilerinin (Frekans Hertz cinsinden olciilerek) buyiikliikleri Seki! 
6.18(a)'da gosterilmistir, Her iki suzgecin de gecirme bandim, frekans tepkisi biiyiikluguniin ne 
birim biiyiikliigiin 0.05'i (gecirme bandi dalgaciklasmasi) ne de sifir biiyiikliigilniin 0.05'i (son- 
diirme bandi) arasmda oldugu kesim frekansi (500 Hz) civanndaki bolgede ahyoruz. Seki! 
6.18(a)'dan, Butterworth siizgecinin gecirme bandmm eliptik siizgecin gecirme bandmdan daha 
gents oldugu goriilebilir, 

Eliptik siizgecin daha dar olan gecirme bandi icin odenen bedel, her iki filtrenin de basamak 
tepkilerinin gosterildigi Seki I 6. l 8(b )'den gozlemlenebilir.Eliptik siizgecin basamak tepkisindeki 
parazit sahrumm Butterworth icin olan basamak tepkisinden daha belirgindir. Ozellikle, eliptik 
suzgecte basamak tepkisi icin yatisma siiresi daha uzundur. 

~ ~ 
~ekil 6.17 SOrekli zarnanh bir al9ak ge9iren sOzgecin basamak tepkisi, yOkselme sOresi t., asma Li, parazit sahrnm •· 

frekana cv,., ve yatisma sOresi yani basamak tepkisinin son degerinin +8 's1 arasmda yerle~tigi zaman ts . 

s(t) 
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~ekil 6.19 SOrekli zamanl, birinci 
dereceden sistem: (a) dOrtO yan,t,; 

20 
(b) (b) basamak tepkisi. 

3 dB 

a O dB - - -J, _ Asimptotik :::::, 
!. ', ~ yakla~,m 

0 
C) -20 

.Q 
0 
N 

-40 

-60 
0.1/t 11-t 10/t 100/t 

ti} 

n/4 

0 
l3 
i 
.... -tu« 

-n/2 

-3n/4 
0.1/t 1/t 10/t ~ekil 6.20 Surekli zamanh birinci 100/t 

ti} 
dereceden bir sistemin Bode grafigi. 

1.1 e 

s(t) 

(a) 

..1 ,e 

1 
r 

h(t) 

449 Sinyal ve Sistemlerin Zaman ve Frekans Karakterizasyonu Solum 6 

Bu, Sekil 6. l 9(b )'de gosterilmistir. 1: parametresi, sistemin zaman sabitidir, ve birinci 
dereceden sistemin yamt verdigi h121 kontrol eder.Ornegin, Sekil 6.19'da gosterildigi 
gibi, t = r 'deki durtii yamti t = 0 'da degerinin 1/e katma ulasrmsnr, ve basamak tep- 
kisi de son degerinin 1/e'si icindedir.Bu sebeple, t kiiculdukce, yamt daha keskin bir 
sekilde bozulur, ve basamak tepkisinin yukselme siiresi kisahr, yani, son degerine 
dogru daha keskin bir sekilde yiikselir. Aynca, birinci dereceden bir sistemin basamak 
tepkisinin parazit sahmrn gostermedigine de dikkat ediniz. 
Sekil 6.20 (6.22) Esitliginin frekans tepkisinin Bode grafigini gostermektedir. Bu gra- 
fikte, logaritmik frekans olcegini kullammmm avantajlanm gostermekteyiz: Cok zor- 
luk cekrneden, siirekli zamanh birinci dereceden bir sistemin anlamh bir Bode grafigi- 
ni elde edebiliriz. bunu gormek icin, oncelikle frekans tepkisinin log buyuklugunun 
grafigine bakahm. Ozellikle ( 6.22) Esitliginden, 

20 log., IHCJw)I = -10 log10[(mr)2 + l] (6.25) 

esitligini elde ederiz. 
Buradan goriiruz ki, art » 1 icin log biiytiklilgu yaklasik olarak log., ( cv) dogrusal is- 
levi iken, art « 1 icin log bi.iyiikliigii yaklasik olarak sifirdrr. Baska bir deyisle, 

(6.24) 
Sistemin basamak tepkisi 

s(t) = h(t) *u(t) = [I -e-11r ]u(t) 'dir. 

(6.23) 

seklinde olup, t: katsayisi onemi kisaca aciklanacak olan pozitif bir sayidir. Birinci 
dereceden sisteme karsilik gelen frekans tepkisi 

H(jw) - l (6.22) 
jwr+I 

ve durtu yaruti, Sekil 6.19(a)'da cizilmis olan 

h(t) = _!_ «'" u(t) 'dir. 
t 

(6.21) 

Birinci dereceden bir sistemin tiirevsel denklemi genellikle 
d (t) .. ,_Y_ + y(t)·= x(t) 

dt 
O 

6.5.1 Birinci Dereceden Surekli Zamanh Sistemler 

Dogrusal sabit katsayih tiirevsel denklemlerle tammlanan LTI sistemleri uygulamada 
buyiik onem tasirlar, ciinkil bircok fiziksel sistem bu tiir esitliklerle modellenebilmekte- 
dir ve bu tiir sistemler uygun bir sekilde gerceklestirilebilirler. Cesitli pratik sebeplerden 
dolayi, yiiksek dereceden sistemler .genellikle birinci ve ikinci dereceden sistemleri art 
arda veya paralel sekilde birlestirerek gerceklestirilir veya simgelenirler. Sonuc olarak, 
birinci ve ikinci dereceden sistemlerin ozellikleri, yiiksek dereceli sistemlerin zaman- 
bolge ve frekans-bolge davramslannm analizinde, tasanmmda ve anlasilmasmda onemli 
bir rol oynarlar. Bu boliimde, siirekli zaman icin dusiik dereceli sistemleri detayh incele- 
yecegiz. Boliim.o.o'da ise aynk zamanh karsrhklanru inceleyecegiz, 

6.5 BiRiNCi VE iKiNCi DERECEDEN SUREKLi ZAMANLI SiSTEMLER 
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y(t) (uygulanan kuvvet) Kut le 
m 

$ekil 6.21 Hareket edebi- 
len bir kutle ve yerle~tirilen 
bir destege eklenen bir yay 
ve amortisorden olu~an 
ikinci dereceden sistem. 

~ y(t) (Yer degi~tirme) 

b 
; = 2Jkn; 

ve 

(6.32) 

d2 y~t) + (!?_J dy(t) + !:_ y(t) = _!_ x(t) 
dt m dt m m 

Bunu, denklem ( 6.31 )'e benzetirsek,w,, = ff 
veya 

Bu s~nu~u: yaklasmasi aynca Sekil 6.20'de de gosterilmistir ve orda istenirse 
<r.H(J{i)) 'n~n_d~a dogru bir cizimini elde etmek icin, diiz dogru yakla~1m1 degi~tirilebilir.' 

.. . ~~ bmn~1 ?.e:.ec~_den si~temd_en, zaman ve frekans arasmdaki ters iliskiyi tekrar 
gorebiliriz, z'yi ku9~lttiik9e, sistemm za!11,a~ tepkisini hizlandmnz, [h(t) orijine dogru 
sikistmlrms hale gel~r, v~ ?asamak tep~1smm yi.ikselme suresi azahr] ve ayrn anda ki- 
nlm~ freka°:sm1 genisletiriz [daha gems frekans arahklan icin H(j{j)):::: l oldugundan 
H(JOJ) g~~1.~le:]: B~, aym zamanda durtii tepkisini rile carparak ve r h (t) ile H(jOJ) 
arasmdaki iliskiyi gozlemleyerek de goriilebilir: 

rh(t) = e-tlru(t) H(jm) = 
1 

, jcot+ 1 · 

~-o~lelikle, t h (t) t I t 'nin bir islevi, H (jOJ) OJr 'nin bir islevidir, ve bundan, z'yi de- 
gistirmek esas olarak zaman ve frekansta bir olceklemeye esdegerdir, 

6.5.2 lklne! Dereceden Surekli Zaman Sistemleri 
Ikinci dereceden bir sistem icin, sabit katsayih diferansiyel denklem soyledir: 

d2 y(t) + 2 OJ dy(t) 2 - 2 
dt2 s, II dt + OJ/l y(t) - OJ,, x(t) ( 6.31) 

B_u ~~kil?.e~i .?enklemler, $~~.il 6.21 'de resmedilen gibi, bir yay, bir kiitle ve yapiskan 
?Ir sond~rucu ya_ da a~ort1sorden olusan, RLC devrelerini ve mekanik sistemleri de 
1?e:en, bircok fiz1k~_el s1_st~mden ort~ya _91karlar. $ekilde, girdi, uygulanan x(t) kuvve- 
t1d1r ve 91kt1, ?(t) kutle~s·m~n, yarm h19b1r yenileyici kuvvet uygulamad1g1 denge duru- 
mundan yapt1g1 yer deg1~tlrmed1r. Bu sistem i9in hareketin denklemi ~oyledir: 

m dz y(t) = x(t)-ky(t)-b dy(t) 
dt2 dt 
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Bu yaklasmamn (O'dan -n/2 'ye), .2.J.. s {j) s .!.Q_ arahgmda log., ( er) 'nin bir islevi ola- 
r t 

rak (yani, arahkta, kmlma frekansmm altmdaki bir onluktan, kmlma frekansmm iis- 
tiindeki bir onluga dogru) dogrusal bir sekilde azaldigma dikkat ediniz. Aynca, 
{j) « 1/ r icin <r.H(j{i)) 'nin dogru sonusur degeri sifir, ve {j) » 1/ r icin <r.H(jw) 'nin 

dogru sonusur degeri -n/2 'dir.Hatta, 
<r.H(j}_) = - n r 4 (6.30) 

olan kmlma frekansi {j) = 1/ r 'de yaklasim «Ht joi) 'nin asil degeriyle ayrudir. 

(6.29) {i)210/r 

{j) s 0.1 In 

{j) » 1/ r icin 20log10 IHU{j))I:::: -20log10({i)r) (6.27) 
= -20log10({i))-20log10(r) 'dir. 

Baska bir deyisle, birinci dereceden sistem icin, log biiyiiklugtintm alcak ve yiiksek 
frekans sonuclan diiz dogrulard1r. [(6.27) Esitliginde belirtilen] yuksek frekans 
sonusuru {i)'deki her bir onlu grup (lO'un carpam) icin IH(jw)l 'de 20 dB'lik bir azal- 
maya karsihk gelirken, [(6.26) esitliginde verilen] alcak frekans sonusuru tam olarak 
0-dB dogrusudur. 
(6.26) ve (6.27) Esitliklerinde verilen sonusur yaklasmalannm log10({i)) = -log10(r) 
noktasmda esit olduklarma, ya da esit bir sekilde to = 1/ t olduguna dikkat ediniz. Gra- 
fiksel olarak yorumlandigmda, bu, iki diiz dogrunun sonu~urlarmm {j) = 1 Ir 'de bulus- 
tuklan anlamma gelir, ve buyukluk grafiginde bir diiz dogru yaklasmasmi isaret eder. 
Baska bir deyisle, 20log10 IH(j{j))I icin olan yaklasmarmz ort « 1/ t icin O'a esittir v_e 
bu 0121/ t icin (6.27) Bsitliginde verilmistir. Bu yaklasma aym zamanda Sekil 
6.20'de (kesik cizgi olarak) cizilmistir, Yaklasmamn egiminin degistigi nokta, bu se- 
beple genellikle kirtlma frekansi olarak adlandmlan {i) = 1 Ir 'dir. Ayn ca, co = 1 Ir 'de, 
[(wr)2 ve 1] terimlerinin (6.25) E~itligindeki logaritma konusunda esit olduklarma 
dikkat ediniz. Bu sebeple, bu noktada, biiyiikliigiin asil degeri, 

20log!O IHu-;\ = -10log!0(2) = -3dB 'dir. (6.28) 

Bu nedenle, co = 1 Ir noktasi bazen 3-dB noktasi olarak da adlandinhr. Sekilde, diiz 
dogru yaklasik Bode grafiginde, herhangi bir onemli hatamn sadece kmlma frekansi 
yakmmda oldugunu goriiyoruz. Bu sebeple, eger Bode grafiginin daha dogru bir cizi- 
mini elde etmek istersek, sadece kmlma frekansmm yakmmdaki yaklasmayi degistir- 
memiz gerekir. 
Aynca, <r.H(j{j)) icin de anlamh bir diiz dogru yaklasmasi elde etmek miimkiindur: 

<r.H (j {j)) = -tan-1 ( {i)T) 

{

O, 
:::: -(n- I 4)[log10(mr) + 1], 

-n-/2, . 

ve 

(6.26) 20log10 \H(j{j))I:::: 0, {j) « 1/ t icin 

Sinyaller ve Sistemler 450 



~ekil 6.22 Degi~ik sonum 
oraru, ~. degerlerine sahip 
ikinci dereceden surekli za- 
man sistemlerinin tepkisi; (a) 
durtu tepkisi (b) basamak 
tepkisi (b) 

s(t) 

2 

(a) 

d s=o.1 
s=o.2 
s=o.4 
s=o.7 
s=1 
1;;=1.5 

h(t)/wn 

Boylece, 0 < <; < 1 oldugunda, ikinci dereceden sistem, sahmmh davramsi sondiiren 
bir diirtii tepkisine sahip olur ve bu durumda sistern, eksik soniimlu olarak ifade edilir. 
Eger <; < 1 ise, c1 ve c2 gercektir ve negatiftir, ve durtii tepkisi, bozulan iki iistel ara- 
smdaki farka esittir, Bu durumda, sistem asm soniimliidur. <; = 1 olmasi durumu, 
c1 = c2 oldugunda, kritik olarak soniimlu durum olarak adlandmhr. Degisik <; deger- 
lerine sahip ikinci dereceden sistemler icin ( ~ ile carpilan) durtii tepkileri, Sekil 
6.22( a)'da gosterilmistir, w, 

(6.40) 

terminolojinin harekete getirmesi; ikinci dereceden bir sistemin durtu tepkisine ve ba- 
samak tepkisine daha detayh bir sekilde baktigimizda, acik hale gelir.Oncelikle, denk- 
lem (6.35)'ten, 0 < <; < 1 oldugunda, c1 ve c2 'nin karrnasik oldugunu ve denklem 
(6.37)'de, durtii tepkisini su sekilde tekrardan yazabilecegimizi goriirilz: 

h(t) 
2;"p (exp[j( @,Ji-(' )i]-exp[-j( o,,)i-(' )1 ])u(t) 

~ [ sin ( co,, Ji-(' )iJ u(t) 
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lecegimiz $U sekilde de yazilabilir: 
. 1 H(J(J)) = , 2 

(J(J)/(1),,) +2((j(J)/(J),,)+l 

Boylece, (1)11 degisimi zaten bir zaman ve frekans olceklendirmesiyle ozdes olur. 
~ parametresi, sondiirme oramm; (1)11 parametresi de dogal frekansi ifade eder.Bu 

niz.Aynca, denklem (6.33), frekans tepkisinin co'in bir fonksiyonu oldugunu gorebi- 
o.,, 

Denklem (6.37) ve (6.39)'da, l(t\n, (J),J 'nin bir fonksiyonu olduguna dikkat edi- 
w,, 

(6.39) 

(6.38) 

oi 
H(jm) 11 

(jm+m,Y 
Cizelge 4.2'den, bu durumda diirtu tepkisinin soyle olacagmi anlanz: 

h(t) = m;te-01nfu(t) 

<; * 1 ise, c1 = c2 = -(1)11 'dir ve 
(6.37) h(t)=M[ect1 -e"zl]u(t) 

(6.36) 2~(2-1 

seklinde basit kesirlere ayirma metodunu uygulayabiliriz. 
Denklem (6.35)'te, sistemin uygun diisen durtii tepkisi soyledir: 

M 

iken, 
(6.35) 

<; * 1 ise, c1 ve c2 esit degildir ve 
. M M 

H(J(J)) =-.-- 
J(J)-c1 j(J)-C2 

H(j(J)) 
(1)2 

I! 

(6.34) 

c = .:»: (1) - (1) ~ r2 -1 2 ':,' I! I! ':, 

cl = -((1),, + (J)n ~ (2 -1 
iken, H(j(J)) 'nin paydasi $U sekilde carpanlara aynlabilir: 

(6.33) 

seklinde tammladigmuzda, (x(t) iizerindcki k 619ek faktoru haricinde) Sekil 6.21 'deki 
sistem icin hareket denkleminin, denklem ( 6.31 )'e indirgendigini goriiriiz. 
Denklem ( 6.31 )'deki ikinci dereceden sistemin frekans tepkisi soyledir: 

oi H(j(J)) = 2 n 2 
(j (1)) + 2( m, (j (1)) + (1),, 
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(6.45) 

Bu yiizden, denklem (6.44)'le verilen yiiksek frekans asimptotu onkatta -40 dB'lik bir 
egirne sahipken, yani /H(Jcu)j cu,, 'nin IO'un bir faktorundeki her bir artis icin, 40 dB 
azahrken, log buyuklugtinun dusuk frekans asimptotu, 0-dB cizgisidir. Aynca, iki diiz 
cizgi asimptotunun cu= cull noktasmda kesistigine dikkat edin. Boylece, denklem 
(6.44)'te cu_:::; cu,, icin verilen yaklasimi kullanarak, log biiyiikli.igiine bir diiz cizgi yak- 
lasimi elde ederiz.Bu nedenle, cun ikinci dereceden sistemlerin ara frekansi olarak ifa- 
de edilir.Bu yaklasim da Sekil 6.23'te (noktali cizgi halinde) gosterilmistir. 
Buna ek olarak, tam ifadesi denklem (6.33)'ten elde edilebilen <H(j(J)) icin bir diiz 
cizgi yaklasmu elde ederiz. 

<>: H(j "')--tan_,( 2( (@ I wJ]. l 1 - (OJI m,, )2 
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~ekil 6.23 Sonurn orarumn bircok farklt degerine sahip ikinci dereceden Bode gosterimi. 
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(6.44) 
{

o, OJ<< OJ n icin 
20 log I H(jcu) I:::: .. 

IO -40 log., cu+ 40 log., cull, cu» CUlll9ln 

Bu ifadeyi takiben, 

(6.42) 
<; 'nin bircok degeri icin, ikinci dereceden bir sistemin basamak te~~s~, Sekil 6.22(b )'de J50S- 
terilmistir.Bu sekilden, eksik sonumlti bir durumda, basamak tepkisinin hem asma (yam ba- 
samak tepkisi son degerini gecer) hem de parazit salmmu (yani sahrumh davrams) sergiler. 
; = I icin, basamak tepkisi, <; = 1 icin, miimkiin olan en hizh tepkiye(yani en kisa yiikselme 
siiresine) sahiptir ve boylece, en kisa yatisma siiresine sahip olur. <; artarak 1 'in iistiine ciktik- 
ca, tepki yavaslar.Bu, denklem (6.34) ~e (6.~l~'~en goi·~ eil . <; artnkca, .~2 ?iiyiikliik ola- 
rak artarken, c1 azahr.Bu yiizden, ec2 'yle ilgili olan - zaman sabitinin azalmasma 
ragmen, ec,i 'yle ilgili olan zaman sabiti artar.Bu nedenl em (6.41)'de ec,i 'yi iceren te- 
rimin sifira diismesi daha uzun surer ve boylece, basamak tepkisinin yansma siiresini belir- 
leyen, bu terimle ilgili olan zaman sabiti olur.Sonuc olarak, basamak tepkisi~ yansmasi, 
s'nin buyiik degerleri icin daha uzun siirer.Y ay-amortisor omegimizin terimlennde, b, so- 
niim katsayismm btiyukliigimu, denklem (6.33)'te s'nin 1 'e esit oldugu kritik degeri asacak 
sekilde artmrsak, kiitlenin hareketi artarak hareketsizlesir, · 

Son olarak, daha once de soyledigimiz gibi, cu11 'nin degerinin, aslmda h(t) ve s(t) tep- 
kilerinin zaman olcegini kontrol ettigine dikkat edin.Ornegin, eksik sonumlii durumda, daha 
biiyiik olan cun, daha cok sikistmlan, t'nin bir fonksiyonu olan diirtii tepkisidir ve daha yiik- 
sek olan sahrumlann veya h(t) ve s(t)'deki parazit salmunuun frekanstdir.Ashndacdenklem 
(6.40)'tan, h(t) ve s(t)'deki sahrumlann frekansuun, con artmasiyla artan, cun ~I - <;2 oldugu- 
nu goniruz.Bununla birlikte, frekansm sonum oramna bagh olarak kesinlikle degistigine ve 
eksik soniimlti durum(yani ; = 0) dismda, cun 'e esit olmadigarve aslmda cun 'den kii9iik ol- 
duguna) dikkat edin.(Bu nedenledir ki, cu,, parametresi, geleneksel olarak, dogal frekansi 
ifade eder.) Bu yiizden, yay-amortisor ornegi icin, amortisor bulundugu zaman, kiitle sahrum 
orarunm cun 'e esit oldugu ve amortisoni dahil ettigimizde, sahmm frekansmm azaldigi sonu- 
cuna vannz. 
Sekil 6.23'te, denklem (6.33)'te s'nin bircok degeri icin verilen frekans tepkisinin Bode gosteri- 
mini tammladik. Birinci derece durumundaki gibi, logaritmik frekans olcegi, log biiyiikliigii icin, 
dogrusal yiiksek-ve alcak- frekans asimptotlarmayol gosterir, Ozellikle.denklem (6.33)'ten, 

20Iog" I H(jw) 1- -IO log" { [ 1-(:. n + 4<;"' (:. )'} (6.43) 

<;=I oldugunda, su denkligi elde etek icin, denklem (6.39)'u kullanabiliriz: 
s(t) = [1- e-<Vnl - ave-cv,,t J u(t) 

(6.41) 

Ikinci dereceden bir sistemin basamak tepkisi, <; = 1 icin, denklem (6.37)'den hesapla- 
mr. Bu, su ifadeyi verir: { [ cit ec21 ]} 

s(t) = h(t) *u(t) = 1 + M ec, --:;:- u(t) 
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olduguna dikkat edin. Bunu takiben, 

20 log., I H(jm) I= 20 log., 2 + 20 log I H(jm) I 

H(jm) = 2H(jm) 

Bode gosterirnini su frekans tepkisi icin elde edelim: 

H(jw) = 2xl04 

(Jw)2 + I 00 jai + 104 

6n~elikle, H(jm) denklem (6.33)'te belirtilen standart ikinci dereceden frekans tepkisiyle aym 
sekilde oldugunda, 

.:,:: H(j OJ )=--t (-. _l __ J 
H(j OJ) 

Aynca, sabit bir kazanc olan bir sistem fonksiyonu~u soyle diisunelim: 

H(jcu)=K 

K > 0 ise K = jKje1·0 oldugundan ve K < 0 ise K = jKje1·JT oldugundan, 

20log10 I H(jm) I= 20log10 I KI 

< H (j OJ) = { 0, K > 0 is e 
tr, K < Oise 

?l?u~unu goriiriiz. R~syo~el bir frekans tepkisi, sabit bir kazancm iiriinii ve birinci-ve 
ikinci- dereceden tenmlen~ 9~rpanlarma aynlabileceginden, her bir terimin ciziminin 
toplan1:11~s.1~la elde edecegimiz, Bode gosterimidir. Bode gosterimlerinin yapihsmi 
sonraki 1k1 omekte aynca resimlendireceglz. ' 

Ornek 6.4 

ve 

(6.50) 
seklindeki frekans tepkileri icin Bode gosrenmleriru de kolayca elde edebiliriz. 
Denklem (6:49) _ve (6.50) icin Bode gosterimleri, direkt olarak Seki! 6.20 ve 6.23 ve 
$U gercekleri takip eder: 

201og,0 I H(jOJ) I= -20Iog I . 1 j 
10 H(jOJ) 

H(j to )= 1 +2( ( j mJ + ( JmJ2 
m,, m. 

(6.49) ve 

r~sy_on~l frekans tepkileri icin Bode gosterimi olusturmak icin ihtiyacirmz olan tum 
bll~~l~n bize sa*lam~s1d1~. Ozellikle, denklem (6.22) ve (6.23)'le verilen frekans tepki- 
len 19m Bode gostenmlenm tammlarmsnk. Buna ek olarak , 

H(j OJ)= 1 +j OJr 
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6.5.3 Rasyonel Frekans Tepkileri ic;in Bode Gosterimleri 
Bu bolumtin basmda, birinci-ve ikinci- dereceden sistemlerin, rasyonel frekans tepkilis 
daha karmasik L TI sistemleri icin, temel yaprtasi olarak kullarulabilecegini belirtmis- 
tik. Bunun bir sonucu, burada sunulan Bode gosterimlerinin, aslmda, dilemsel 

olacak sekilde ahmr ve Sekil 6.23'ten ve denklem (6.43)'ten bu tammm dogru davram- 
$1Il1Il oldugunu goruruz: Sistemde ne kadar az sonduruyorsa, jH(jOJ)l 'deki zirve de o. 
kadar keskindir. 

(6.48):, 
Oysa, q > 0.707 icin, OJ sifirdan baslayarak artarken, H(jw) diizenli olarak azahr.j 
H(jOJ) 'nin bir tepesinin olabilecegi gercegi, frekansa bagrmh siizgeclerin ve yiiksel-"' 
teclerin tasarlanmasmda asm derecede onemlidir.Bazi uygulamalarda, birisi,dar banf::t 
icindeki frekanslardaki siniizoitler icin frekansa bagimh buyiik yiikseltecler saglaya- 
rak, kesinlikle belirlenen frekanslardaki frekans tepkisinin buyukltigiinde keskin bif' 
tepeye sahip olan bir devre tasarlamak isteyebilir.Boyle bir devrenin niteligi, Q, tepe~::;:' 
nin keskinliginin bir 6l9iisii olacak sekilde tammlamr.Denklem ( 6.31) seklinde bi 
denklemle tammlanan ikinci dereceden bir devre icin, nitelik genellikle, 

1 
Q= 2( 

iken, yaklasimm ve gercek degerin, to = wn ara frekansmda yeniden esit olduguna ·' 
dikkat edin. 
jH(jw)I ve <.H(jw) 'nin gercek gosterirnleri ~. 'ye bagh olarak kesinlikle degi$irken, 
ikinci dereceden bir sistem icin elde ettigimiz asimptotik yaklasimlann, denklem 
(6.44) ve (6.46)'nm, degismedigini gozlemlernek ve boylece, ozellikle co = w11 ara fre- 
kansmm yanmda, tam bir taslak elde etmek icin, yaklasirm asil gosterimin daha da ya. 
kmma uydurmak suretiyle degistirerek, bunu hesaba katmak onemlidir. Bu baskahk- 
~'nin kuciik degerleri icin daha belirgindir.Ozellikle, bu durumda gercek log biiyuklu. 
giiniin, co = wn cevresinde bir tepesinin olduguna dikkat edin.Aslmda, denklem 
(6.43)'ii kullanarak yapilan dogru sozli; hesaplamalar gosteriyor ki, s < .,J2 I 2:::: 0.707 .· 
icin, IH(jw)j, · 

_ u)max = (Un ~1- 2(2 ( 6.47),~ 
noktasmda bir maksimum degere sahiptir ve bu maksimum noktadaki deger de soyledir: · 

I H(jmm,JI= [17 
2( 1-( 

<. H(jw.)=-; 

Sekil 6.23'te de gosterildigi gibi, yaklasim soyledir: 
0, a>::;; O.lm. 

-o: HG@)~ - ;[log,,(:.} 1JO.l@, ~a,~ 10@, 
-1r, to ~ I Om. 

j, 
I 
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Burada, ilk bilesen bir sabittir, sonraki iki bilesen, denklem (6.22)'de belirtildigi gibi, birinci dere- 
ceden bir frekans tepkisinin standart sekline sahiptir, ve dordiincu bilesen de aym birinci derece- 
den standart seklin tersidir. 20log10 I H(j(J)) ['nin Bode gosterimi, bu nedenle her bir bilesenin, 
uygun dusen Bode gosterimlerinin toplanudir. Bu asimptotlar ve 20 log., I H(j(J)) I 'nin gercek 
degerleri, Sekil 6.25(a)'da gosterilmistir. 1/10 sabit bileseninin, her frekanstaki -20 dB'lik bir sap- 
mayi acikladigina dikkat edin. cu= 1 ara frekansi, cu= I 'de baslayan ve onkatta 20 dB'lik bir 
yukselis iireten ve cu= 10 'daki ara frekansla baslayan 20 dB'lik bir bozunumla iptal edilen ve 
1/(1 + jcu/10) bilesenine kadar siiren (1 + )cu) bilesenine karsihk gelir.Sonunda, bileseni, 
cu= 100 'deki baska bir ara frekansa ve onkatta 20dB degerindeki sonraki bir bozunuma katkida 
bulunur. 
Benzer olarak, Seki! 6.25(b)'de fazm tam degerinin gosterimiyle beraber resmedilen, her bir bile- 
senin bireysel asimptotundan, <r.H(jOJ) icin asimptotik yaklasim yapabiliriz.Ozellikle, (1 + )cu) 
bileseni, cv < 0.1 icin, sifir olan bir asimptotik yaklasima katkida bulunurken ve log10(cv) 'nun bir 

fonksiyonu olarak, ca < 0.1 'de sifirdan, cv = 10 'da :r I 2 radyan degerine kadar dogrusal olarak 
artarken, 1/10 sabit bileseni, faza sifir kadar katkida bulunur.Ancak bu artis, cu= 1 'den cu= 100 'e 
kadar olan frekanslarm erimi boyunca, 1r I 2 radyan acisinda dogrusal bir dususe katkida bulunan 
1/(1+ jcv/10) 'un a91s1 icin asimptotik yaklasimla, w=l 'de iptal edilir.Sonunda, 1/(1+ jcv/100) 

a91s1 icin asimptotik yaklasim, to = 10 'dan cv = l 00 'e kadar olan frekanslann egimi boyunca, 1r I 
2 radyan acismda baska bir dogrusal dii~ii~e katkida bulunur. 

H(jcu) 'nin Bode gosterimini elde edebilmek icin, bunu carpanlara aynlrms su sekilde tekrar 
yazanz: 

H(i m)- 100(1 +jcv) 
{IO+ jcv)(I 00 + jcu) 

Ornek 6.5 
Frekans tepkisini soyle diisunelim: 

Asimptotlar ve <r.H(jOJ) 'nin gercek degerleri, Seki! 6.24'te, sirayla, noktah cizgi ve tam cizgiy- 
le gosterilmistir. 

{

O,cv::::.; 10 

<r. H(icv)= -(1r/2)[loglO(m/lOO)+l))O:::;cv:::;1,ooo. 

-Jr, co ~ 1, 000. 

olduguna ve <r.H(jOJ) 'nin denklem (6.46)'ya uygun o!arak belirtilen asimptotunun olduguna 
dikkat ederiz.Bu asimptot soyledir: 

<r.H(jcv) 'nin bir cizimini elde etmek icin, 
<r.H(jcv) = <r.H(jcv) 
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~ekil 6.24 6rnek 6.4'teki sistem fonksiyonunun Bode gosterimi: (a) bOyOklOk (b) faz 
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OJ» 100 icin 20 log., I If (jw) \= -4o log., «.J+ SO 

. kl k I k 6 dB'ye esit olan- 20log102 teriminin eklenmesinden dolayi, fre- ,· 
Bunu takiben, -ya ast ° ara " . · 1 k c;;: k"l · · d d 20log I H(Jw) I de aym as1mptota sahip o aca tir. ye 1 
kanslarda olusan sabit bir sapma ism a, io • 

6.24(a)'daki noktah cizgiler, bu asimptotlan gostenr. . ' . 1 Bode ·, 
1 I H( )I n bilgisayarda yapilan asi 

Aym ~ekildeki noktah olmayan egri 20 og., JOJ 01 

. . .. . H" ( . ) . cin r degeri ..fi. I 2 'den kiicuk oldugundan, ger9ek Bode goste-' 
gosterm1m gostenyor. JW 1.,. s ' . . 
rimi cv = 100 yakmlannda onemsiz bir tepeye sahiptir. 

· H c · ) · · con = 1 oo ve 
f/(jOJ) 'yi, denklem (6.33)'teki frekans tepkisiyle k1yaslayarak, JOJ" icm : 

. Denklem (6 44Vil kullanarak, 20log10\H(j0J)\ icin simdi su ,, 
~ = 1 I 2 oldugu sonucuna vannz. · , 

asimptotlan belirtebiliriz: 



(6.55) 

Ve bunlar, Sekil 6.26'da, a'nm bircok degeri icin resimlendirilrnistir.Aynca, sistemin 
Sekil 6.27'de resimlendirilen basamak tepkisi; 

1-a"+I 
s[n] = h[n]*u[n] ==--u[n] 

I-a (6.54) 
a parametresinin buyuklugu, birinci dereceden siirekli zaman sisteminde, r zaman sa- 
bitininkine benzer bir rol oynar. Ozellikle lal , birinci dereceden sistemin tepki verdigi 

oram belirler. Omegin, denklem (6.53) ve (6.54)'ten ve Sekil 6.26 ve 6.27'den, ial" 'in 
O'a yaklasngi oranda, h[n] ve s[n] 'in, son degerlerine yaklastiklanm goruruz, Bu ne- 
denle, kuciik lal icin, diirtii tepkisi keskin bir sekilde bozulur ve basamak tepkisi ca- 

buk yatisrr.I 'e daha yakm olan lal icin, bu tepkiler daha yavastir. Siirekli zamandaki 
karsilrgmdan farkh olarak, denklem (6.51)'le tammlanan birinci dereceden sistem, sa- 
hrn davramsi gosterebilir, Bu, a < 0 oldugunda, basamak tepkisinin son degerini a$- 
mast ve parazit salmim sergilemesi durumunda meydana gelir. Denklem .(6.51)'deki 
birinci dereceden sistemin frekans tepkisinin buyiiklugu ve fazi, sirayla; 

jH(ej"')I- 1 112 

(l+a2 -2acosm) 

(6.53) h[n] ~ a"u[n] 
ve diirtii tepkisi; 

(6.52) 

fark denklemiyle ve I a I< 1 'Ie tammlandiguu dfisiinelim.Omek 5.18'den, sistemin fre- 
kans tepkisi; 

(6.51) 

Birinci dereceden rast gele LTI sisteminin, 

y[ n] - ay[ n - I] = x[ n] 

6.6.1 Birinci Dereceden Ayr1k Zaman Sistemleri 

Bu bolumde, birinci-ve ikinci- dereceden aynk zaman LTI sistemlerinin ozelliklerini, 
bir onceki bolumdeki ilerlemelerle karsilasnrarak inceleyecegiz.Siirekli zamanda ol- 
dugu gibi, e-JOJ 'deki polinomlann oram olan bir frekans tepkili her sistem -yani dogru- 
sal bir sabit katsayi fark denklemiyle tammlanan her aynk zaman L TI sistemi- bu te- 
mel sistemlerin, uygulamada ve incelemede, daha karmasik olan sistemlerin daha yiik- 
sek degeri olduklanm belirterek, birinci-ve ikinci- dereceden sistemlerin toplam veya 
carpmu seklinde yaztlabilir.Kimegin, Problem 6.45'e bakuuz) 

BiRiNCi DERECEDEN VE iKiNCi DERECEDEN AYRIK ZAMAN SiSTEMLERi 
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· dikk · · · > 0 d ~ erl Bu boliimdeki birinci dereceden sistemler tarusmanuzda, 1 atimizi t .. eg., 
rinde sunrlandrrdrk. Aslmda, r < O oldugunda, denklem 6.21 'le tam~lan~n .?trmc~ ~e .. 
receden rast gele bir sistemin, tam olarak entegrallenebilir olmayan bir durtti tepkisin 
sahip oldugunu ve sonuc olarak, sistemin kararsiz olacagim kontrol etm~k 90~ d~ z 
degildir, Benzer olarak, denklem 6.31 'deki ikinci dereceden rast ge~e. s1st~~m m , 
lenmesinde, s ve w; 'nin pozitif olmasiru istedik. Eger, bunlardan biri pozitif o~~a. 
sa, sonucta olusan diirtii tepkisi tamamen en~e~r~~lle?ebilir olmaz. Boy~e~e,.bu ~o~u~ 
de dikkatimizi, frekans tepkisine karar vereb1ld1g1m1z ve kararh olan birinci-ve ikinci 
dereceden rast gele sistemlerde simrlandirdik. 

l 

$ekil 6.25 6rnek 6.5'teki sistem fonksiyonu~~~ Bode gosterimi; (a) bOyOklOk (b) faz 

0.1 
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Seki! 6.28(a)'da, denklem (6.52)'deki frekans tepkisinin, bircok a> 0 degeri icin, fa- 
zim ve log biiyiikliigiinii gosterdik, a < 0 olmasi durumu, Seki! 6.28(b )'de resimlendi- rilmistir, 

(6.56) 

H( jm) _1 [ a sin m ] -¢: e =-tan 
1-acos ca 

s(n] 

t 
a=-f 

......... J ,r,r,r,r,r,,,,,,,,,,,,,,, 
0 · n 

(d) 

n 

n 0 

8 a=+ I 8 7 
, , "' 6 '' r: ,,, 

'p 
5 ' .. 
4 '' p 
3 

~ ~1 ' 
- - - - - n 

s(n] 

;t[n] . a=-.!. 
2 2 

••••••••• : rTTTTTTTTTTTTTITTTTIIIItI 
O n 

(b) 

n 

f . a •• 1 

......... :_rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrfrrrr 
O n 
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Ve 

(c) 

3 a=- - 4 

s[n] 

3 
2 

0 

a=+- 5 4 
4 
3 ... 

~ :r 

3 
s[n] 

(a) 

.s ------10 ~ -----; 
s: 

1 a=- - 4 

s(n] 

3 
2 

r ... 1 2 4 

~ :ffmmrrmrmmmrm, 

ekil 6.27 Birinci dereceden bir sistemin s[nJ basamak tepkisi; (a)a=±l/4 (b) a= ±112 (c) a= ±314 (d)a = ±7 /8. 
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. . . .. .. . . - " ]'() =+1/4 (b)a=±l/2(c)a=±3/4 (d)a=±7/8. ~ekil 6.26 Birinci dereceden blr slsternn durtu tepkisi, h[n]-a u{n ' a a - 
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(6.59) 

(6.58) 

H(efw)- I 
. 1-2rcos ee> + r2e-12w 

H(e'w) 'nin paydasi, §U ifadeyi elde etmek icin c;arpanlanna aynlabilir; 

H(e1w)- 1 
[1-( re" )e jo» ][1-( re-Je) e-Jm J 

(6.57) 
dii§iinelim.Bu sistem icin 

(b) 
~ekil 6.28 Devami 

6.6.2 ikind Dereceden Ayrrk Zaman Sistemi 

ikinci dereceden rast gele L TI sisteminin 
' 

y[n]-2rcosBy[n-l]+ r2y[n-2] = x[n] 
denklemiyle ve O · 

< r < 1 ve O s (} :s; tr 'yle tammland1g~1m frekans tepkisi; 

a=- Z 
8 

-8 

-21t 

201og10 /H(eim)/ 

20dB 

a=- Z 
J 8 
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Bu sekillerden, a < 0 iken, sistemin yiiksek frekanslan yiikseltirken ve diisuk frekans- 
lan zayiflatirken, a > 0 icin, yuksek frekanslan zayiflattigm [yani, ±Jr civanndaki OJ 

icin IH(e1w)j, 0 civarmdaki OJ icin oldugundan daha kucukttir.j/vynca, kuciik jaj icin, 

IH(e1w)j 'nin maksimum ve minimum degerlerinin.L'(I +a) ve 1/(1-a), deger olarak 

birbirine yakm olduguna ve IH(e1c")j 'nin grafiginin, buna bagh olarak, diiz olduguna 

dikkat ediniz. Diger taraftan, l 'e yakm la! icin, bu miktarlar onemli olcude farkhhk , 

gosterirler ve sonuc olarak, IH ( e1w )I , suzgecleme ve yiikseltmenin, frekanslann dar 

banti boyunca daha secici olmasi sartiyla, daha keskindir. 

(a) 

~ekil 6.28 birinci dereceden bir sistem ii;:in, denklem (6.52)'deki frekans tepkisinin bOyOklOk ve fazt; (a) biri;:ok 
a> o degeri ii;:in gosterimler (b) bircok a « o degeri ii;:in gosterimler 

-8 

20dB a= Z 8 

a= 1 4 
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~ekil 6.29 r ve B 'nin degerlerinin e · · · · d nrm 1~1n, enklem (6.57)'deki ikinci dereceden sistemin dOrtO tepkisi. 

r= i r=; r= ~ 

1 1. 8=1t 1 

] Jr,. 

-4 
6=1t 1 

I, l r •• 8=1t 

or n of!' PIP' 
n 0 n 

r5 i r=~ r= i 
8=TI 

1 ~ 4 6=~ 1 ~ 
8= 2! 4 

n 0 • 
!I! ... 

n O ll1 n 

r= * r= ~ r=i 

8=TI l 2 6=~ 

1 " ' • 

6= 2! 2 

n ol. n o[ I I n 

r= * r=~ r= i 
8=~ 

1 I I. 4 e=~ 1 6= 31t 
4 l 1,_ 

4 

n of' n 0 111 n 

0 

n 0 0 0 n 

r=~ 
8=0 1 

k 

r=1 4 

e=O 
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ve e= 1t icin, 

s[n]J 1 
2+ r 

2(-r)"+~(n+l)(-r)"]u[n] l(r+l) (r+l) r+l _ 

Aynca, Problem 2.52'nin sonucunu kullanarak, B= 0 icin, 

s[n]=\ 1 
2 

r 2 r" +'-r-(n+l)r"]u[n] 
l(r-1) (r-1) r-1 

Ve h[n] = (n + 1)(-r)"u[n] (6.66) . _ 
r ve e 'nin degerlerinin erimi icin, ikinci dereceden sistemlerin diirtii tepkileri, Seki] • 
6.29'da gosterilmi~tir. Bu ~ekilden ve denklem (6.62)'den, h[n]'in bozunum oranmm, 
r 'yle kontrol edildigini-yani, r I'e ne kadar yakmsa, h[n]'deki bozunumun o kadar ya- 
va~lad1g1m goriiriiz. Benzer olarak, e degeri, salmmun frekansm1 belirler.Omegin, e = 1t icin sahmmlar lnzliyken, e = O'yle h[ n ]'de bir sahrnm yoktur. r ve e 'nin farkh 
degerlerinin etkisi, denklem (6.57)'deki basamak tepkisinin incelenmesiyle de gorule- 
bilir. B * 0, . B * 1t icin, - 

l l ( "8)n+l J l ( .8)11+1 JJ 1 - re' 1- re- 1 

s[ n] = h[ n] * u[ n] = A . + B _ . u[ n] 1 - re'" 1- re 18 

e = Tr oldugunda; 

h[n] = (n+ l)r11u[n] 
ve 

() * o, () t:- 1r icin, H(£1"') 'nin paydasmdaki iki bilesen farkhdir ve 

H(efw)= Ao - + Be - l-(re1 )e-;w 1-(re-1 )e-1<" 

iken, basit kesirlere aymna metodu, sunu verir: 
. e1e e-10 

A=-· B=- 
2) sin(} ve 2) sin e' 

Bu durumda sistemin diirtii tepkisi; 
h[n] =[A(re18)" + B(re-18)"]u[n] 

n sin [ ( n + 1) B] 
= r . u[n] smB (6.62) 

e = o veya e = ,r icin, denklem (6.58)'in paydasmdaki iki hilesen esittir. e = o oldugunda; 

H(efw) l ~ 
( 1-re-jw r 
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Sinyaller ve Sistemler 



(a) 
~ekil 6.31 Denklem (6.57)'deki ikinci dereceden sistemin frekans tepkisinin faz ve buyuklugu: (a)()= o 
(b) e = JZ" I 4 (c) () = JZ" I 2 (d) () = 3JZ" I 4 

(6.70) 
olarak dusunelim.Denklem ( 6. 70), 

oldugunu goruniz, Yine r ve B 'nin degerlerinin erimi icin, basamak tepkisi Sekil 
6.30'da gosterilmistir. 

Denklem (6.57)'de verilen ikinci dereceden sistem, B= 0 olrnasi ozel durumu, kritik ola- 
rak sonum durumuyken, siirekli zamandaki eksik sonumlu ikinci dereceden sistemin karsihgi- 
dir, Sifirdan farkh turn B degerleri icin, diirtii tepkisi sonumlu bir sahmm davrarusma sahiptir 
ve basamak tepkisi, parazit sahmnu ve asma sergiler. r ve B 'nin degerleri icin sistemin frekans 
tepkisi, Sekil 6.31 'de gosterilmistir, Sekil 6.31 'den, frekanslarm bir banduun yukseltildigini ve 
bu bant icinde, frekansm ne kadar keskin tepeli olacaguu r 'nin belirledigini goriiruz. 

Her bir cizim, r=l/4,112 ve 3/4'e karsihk gelen egriler icerir, 
Daha once g6rdiigi.imiiz gibi, Sekil 6.29'da tarumlanan ikinci dereceden sistemin, ( B = 0 

veya B= n degilse) karmasik katsayih bilesenleri vardir, Aynca, ikinci dereceden sistemlerin reel 
katsayilanmn oldugunu dusunmek de miimkiindiir. Ozellikle, Id, I , Id 2 j < 1 ve d, ve d 2 reel iken, 

H(e101) = l 
( 1- d1e- 101) ( 1- d2e- 101) 
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0 
__JJiliIIllnnmllllllllUIJ!UIDUIDU 

~ekil 6.30 r ve e 'nin degerlerinin erimi i9in, denklem (6.57)'deki ikinci dereceden sistemin basamak tepkisi. 

n 

8=1t 

s[n) 
4 1 

r=2 

O n 
m1mmm1mn~ 

s[n] 
4 

0 

s[n] 
16 

3 14 r=- 4 
8=0 12 

10 
8 

tn 
0 n 

-12 s[n] 

4 3 
r= 4 

8-~ - 4 
0=0 

-i: H(ei111) 

llilllllllllllllilillilllllll 
0 n 

s[n] 
4 3 

r=4 
3 

8=1t tn 

1 I J J I Li,lrIIJJtnuuummmmr 
ol[l' n 

2 

s[n) 

1 4 
r=2 
8=0 3 

0 

s[n] 
4 1 

r=4 

8-~ - 4 
8_ 3rt 

- 4 

0 n 

s[n] 
4 1 

r=4 

9=1t 
8=1t 

llllDIIIlilIJillill __ 
0 n 

1 r= - 4 
8=0 

8=0 

s[n] 

4 

n 

0 n 0 n n 

s[n] s[n] s[n] 
4 4. 1 4 3 1 r=4 r=4 r=2 

8=~ 
3 ~- 8=i 

8=l 2 2 

- 0 n 0 n 0 

s[n] s[n] s[n] 
1 4 1 4 3 4 r= 4 r=2 r=4 

8=~ 8=~ 8=~ 
8=~ 

2 2 

r=j 
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Denklem (6.70)'le verilen frekans tepkisine sahip sistem, iki birinci dereceden sistemin 
selalesine karsihk gelir. Bu nedenle, birinci derece durumunu anlamamizdan, onun 
ozelliklerinin bircogunu ortaya cikarabiliriz.Ornegin, denklem (6.70) icin log buyuk- 
liigii ve faz gosterimleri, birinci dereceden terimlerin her ikisinin de gosterimlerinin 
birbirine eklenmesiyle elde edilebilir.Aynca, birinci dereceden sistemler icin gordu- 
gumuz gibi, eger jd1 I ve jd2 I kucukse, sistemin tepkisi hizhdir; ama eger bu biiyuk- 
liiklerden biri 1 'e yakmsa, sistem uzun bir yansma siiresine sahip olur. 

(6.75) 
[ (

1 dn+IJ (1 dn+IJ] s[n]= A - 1 +Bl - 2 u[n] 
1-dl 1-d2 

Ayn ca, 

(c) 

~ekil 6.31 Devam, 

-21t 

r= 1 
4 

1t 
2 

-8 

-12 

24dB 

20 
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(6.72) 

(6.71) 

tll 

h[n] = [ Adt + Bd;Ju[n] 

A=-d_1 _ 
d, -d2 ve 

iken, 
Boylece, bozunan iki reel iistel toplami olan su ifade elde edilir; 

d1 B=-- 
d2 -di 

fark denkleminin frekans tepkisidir.Bu durumda, 
A B 

H(jw) = 1-d1e-jw + 1-d2e-jw 

(b) 

~ekil 6.31 Devarru 

y[n]-( d1 + d2 )y[ n-1]+ d1d2y[ n-2] = x[n] 

7t 
2 

3 r= - 
1 4 

r= - 2 

r= 1 
7t 
2 

e=i 

-12 

20 log1o IH(el1ll)I 

24d8 
20 

Sinyaller ve Sistemler .· . · 470 

tll 



S~rekli z~man sistemlerindeki takaslar ve ozellikler hakkmda yangumz vurgulann 
b1r~ac;1, b1.r .oto~.obil sii.spansiyo~ sisteminin, az geciren bir stizgec olarak, yorumunda 
r~s1ml~n.dmleb1hr. Sekil 6.32, bir yay ve amortisorden olusan basit bir siispansiyon 
srstemmin grafiksel ifadesini gosterir, Y ol yi.izeyi, genel topografyadan dolayi, ( dusuk 
frekanslardaki) yiikseltideki asamali degismeleri ve yol yuzeyinin piiriizliiliigiinii ifade 
ederek, (yuksek frekanslardaki) yiikseltideki hizh kucuk-genlik degismesinin bir iist 
dusumu olarak dii~iiniilebilir.Otomobil siispansiyon sitemi genellikle, yol yi.izeyinden 
kaynaklanan, gezideki hizh degi~imleri siizmek icin tasarlanrrusnr.ryanl, sistem az ge- 
ciren bir suzgec rohi oynar.) 

6.7.1 Otomobil Suspansiyon Sisteminin Analizi 

(e) 
~ekil 6.31 Devam, 

e =n 

r= 1 
4 

20 log10 jH(eim)l 

24dB 
20 
16 
12 
8 
4 -21t 

473 Solum 6 Sinyal ve Sistemlerin Zaman ve Frekans Karakterizasyonu 

(d) 

~ekil 6.31 Devarru 
Aynca, d1 ve d2 negatifse, tepki sahrumhdir. d! ~e d2 'nin he~ ikis~nin de p~zi.tif ol- · 
dugu durum, salmimsiz durtii ve basamak tepkisi yatismah, surekh zamandaki asm 
sonumlu durumun karsitidir. . . . . . 
Bu boliimde, dikkatimizi, frekans tepkisi tarumlanabilen v~ kararh ol~n bmnc1-v~;:: 
ikinci- dereceden rast gele sistemlerde suurlandrrdik. Ozellikle, r ~ 1 ise, denklem. 
(6.56)'yla tammlanan rast gele sistem kararsizdir ve eger. jd1 I veya jd2j 'den herhangi · 
biri l 'i geciyorsa, denklem ( 6. 71 )'le tammlanan rast gele sistem kararsizdir. 

SiSTEMLERiN ZAMAN-VE FREKANS-BOLGE ANALiZLERiNiN ORNEKLERi 
Bu bolum boyunca, zaman-bolge ve frekans-bolgedeki g~riim~1:un ?nemin~ ~e iki,: 
bolge arasmdaki davramstaki takaslann far~mda ~lma~1.n o~e~um res11mlen~ird1k.Bu 
kisimda, bu konulardan bazilanm aynca resimlendirecegiz.Bolum 6.7.1 de, ~tr ot?,~o- · 
bil si.ispansiyon sisteminin baglammdaki, sui:ekli zaman taka~lanm t~rtl~acag1z.Bolum ,,.,, 
6.7.2'de yiiriiyen ortalama veya ozyinesiz sistemler olarak ifade edilen aynk zaman 
siizgeclerinin onemli bir simfim tarusacagiz. · 

e - 31t - 4 

-12 

24dB 

. 20 
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~ekil 6.33 sonOm orarnrnn bir~ok 'degeri i~in otomobil sOspansiyon sisteminin frekans tepkisinin bOyOklOgOnOn 
Bode gosterimi. 

Frekans 

-40 

13 O dB 
:r: 

0 
di 
.Q 
0 
N 

-20 

20 

(6.77) H (j w) = . w,~ + 2t; w11 (j w) 
(j w) 2 + 2t; w,, (j w) + w,; 

Bolum 6.5.2'deki gibi, mo, sonumsuz dogal frekansi ve s da, soniim oramm ifade eder. 
Denklem (6.77)'deki frekans tepkisinin log buyuklugumin Bode gosterimi, birinci derece- 
den ve ikinci dereceden Bode gosterimleri kullamlarak olusturulabilir, Denklem (6.77) icin 
Bode gosteriminin sonum oranmm bircok degisik degeri icin Sekil 6.33'te taslagi yapil- 
rmsnr.Sekil 6.34, soniim orammm bircok degeri icin basamak tepkisini resimlendirir. 
Bolum 6.5.2'de gordugumuz gibi, suzgec kesim frekansi, k yay sabitinin yaklasik bir 
secimiyle, oncelikle w,, vasitasiyla, veya aym sekilde , sabit kutleli bir sasi icin kont- 
rol edilir. Verilen bir wn icin, sonum oram, amortisorle iliskili olan b soniim faktoru 
vasitasiyla ayarlamr. w11 dogal frekansi azahrken, daha duzgiin bir gezi saglayarak, 
suspansiyon daha yavas yol donusmelerini suzmeye meyillidir. Diger taraftan, Sekil 
6.34'ten, sistemin yiikselis suresinin artugim, boylece sistemin hareketsiz goriinecegini 
goriiruz.Bir taraftan, w,, 'i kiicuk tutmak, az geciren siizgeclemeyi diizeltmek acismdan 
daha cazip olabilecekken; diger taraftan, w,, 'i buyuk tutmak, hizh bir zaman tepkisi 
acismdan daha caziptir.Bunlar, tabi ki zitlasan gerekliliklerdir ve zaman-bolge ve fre- 
kans-bolge ozellikleri arasmdaki takas ihtiyacm1 gosterirler.Tipik olarak, OJ11 'nin dii~iik 
bir degerine sahip,boylece yiikseli~ siiresinin uzun olmasma sebep olan, bir siispansi- 
yon sistemi, 'yumu~ak' olarak nitelendirilir ve wn 'nin yiiksek bir degerine sa- 
hip,boylece yiikseli~ siiresinin k1sa olmasma sebep olan, bir siispansiyon sistemi 
ise'sert' olarak nitelendirilir.Sekil 6.33 ve 6.34'ten, soniim oran1 azahrken,arna basamak 

veya 
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(Jw)2 M + b(jw) + k H(jw) 
k+bjw 

iken,sistemin frekans tepkisi; 

b 
2l'OJ =- .,,.,, M· 

ve 

Siispansiyon sistemlerinin temel amac1,. duzgtin bi.: gezi, ve frekanslar~ arasmda, .. , 
ge<;ilmeleri ve reddedilmeleri icin hicbir keskm, dogal ?.ol~e olmam~s1m saglama~tI:. './ 
Boylece, kabul etmek ve aslmda ge9irme kusagmdan, sondurme kusagma kade~eh b.ir ·. 
gecise sahip olan az geciren bir siizgeci terc1h. etme~ ma~t1~h ~.lu:..Ayn~a? s1stemm" 
zaman-bolge ozellikleri onemlidir.Eger siispansiyon s!ste~1~m .du.~ t~~k1~1 ve~a b~~ :, 
samak tepkisi, parazit salimrm sergiliyorsa, yolda (bir .durtii girdisi b191m~ndek1) bu- 
yuk bir tiimsek, veya (basamak gi~di~~ bi9it:1inde~i) b1~ ~~gel, raha~s1z bir sa~11~1~h 
tepkiyle sonu<;lanacaktir.Aslmda, bir suspans1yon sisterm icm genel bir te~t, $as1y~ on- 
ce bastirarak ve daha sonra da serbest birakarak, uya~ay1 tan~??~kti~.Ege~ ~e~k1 pa- 
razit saltrurm sergilerse, bu, amortisorlerin ~eg~~tirilm.es1 ge:ekt1g1m_n ~ir delilidir. · · ..• · 
Yiiriitmenin kolayligi ve degeri de, otomobil suspans1yo~ sistemlerinin tasar~anmasm- 
da onemli bir rol oynar. Bircok cahsmalar, yolcu rahathgi a91~1~dan, e~ caz1p. frek~ns ' 
tepkisini belirlemeyi basarrrnstrr. Y olcu demiryolu ar~balan ~1b1, bedelm temm ~dile- 
bilecegi durumlarda, kansik ve degerli siispans1~on s1st~mlen kullam!1r. ?t~motl~ en- 
diistrisi icin fiyat, onemli bir faktordii~ ve .~enell~kle basit, d~ha a~ degerh suspansiyon 
sistemleri kullamhr. Tipik bir otomotiv suspansryon sisterm basit olarak, tekerleklere 
bir yay ve amortisor vasitasiyla baglanan $asid~n olusur. . . .. . 
Sekil 6.32'deki grafiksel ifadede, Yo, otomobil harekets1~ken, sasi ve yol yuzeyi ara- 
smdaki boslugu; y(t) +Yo, referans yiikseltisi uzerindeki konu~~mu .~e x_(t) de refe- · 
rans yukseltisi uzerindeki, yolun yuks.el~isini ifa~~ e~er. M, $.asmm .kutles1, k ve .b Sl- 
rayla, yay ve amortisor sabitiyken, sasim hareketini yoneten diferansiyel denklem, 

M dz y(t) + b dy(t) + ky(t) = kx(t) + b dx(t) 
~2 ~ ~ 

OJ= /k 
n ~Ni 

Referans 
duzeyi 

~ekil 6.32 Bir otomotiv sOspansiyon sisteminin grafiksel ifadesi.Burada, Yo , otomobil hareketsizken, ~a~.i ve ~o! 
yOzeyi arasmdaki bo~lugu; y(t) + Yo , referans yOkseltisi Ozerindeki konumunu ve x(t) de referans yukselt1s1 
Ozerindeki, yolun yOkseltisini ifade eder. 

-1 
YI 

Kutle, 
M 
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Sekil 6.35'te, M+N+l=33 ve M+N+l=65 icin log btiyiikluklerin] gosterdik.Diirtii tep- 
kisi, uzunlukta artarken, frekans tepkisinin biiyiiklugiiniin ana kulagmm geni~liginin 
azaldigma dikkat ediniz.Bu, zaman ve frekans-bolge arasmdaki takasm baska bir or- 
negini saglar.Ozellikle, daha dar bir gecirme kusagina sahip olmak icin, denklem 
( 6. 78) ve ( 6. 79)'daki suzgecler, daha uzun bir durtu tepkisine sahip olmahd1rlar.Bir 
FIR suzgecinin diirtii tepkisinin uzunlugu, yerlestirmesinin karma~1khg1 uzerinde di- 
rekt bir etkiye sahip oldugundan, suzgec tasarlanmasmda merkezi bir sorunun konusu 
olan, frekansm seciciligi ve siizgecin karma$1khg1 arasmda bir takasi ifade eder. 
Haftalik depo market dizini ve iki yiiriiyen-ortalama, aynk zaman sonuclan- 
d1r.Grafiksel gosterimde aciklik icin; iic sonuc burada, surekli bir egri olusturrnalan 
icin, duz cizgilerle birlestirilen bireysel degerleriyle gosterilmi~Ierdir. 
Yuruyen-ortalama suzgecler genel olarak,daha uzun yonsemelerls iliskili olan ekonomik 
gosterge tiirlerindeki krsa soluklu dalgalanmalan zayiflatmaj; icin ekonomik analizlerde 
uygulamrlar.Sekil 6.36'da, l O yilhk bir sure Icin, haftahk Dow Jones market dizinindeki, 
denklem (6.78) $eklindeki bir yiiriiyen-ortalama siizgecinin k.'Ullamm1m resimlendir- 
dik.Haftahk Dow Jones dizini, Sekil 6.36(a)'da gosterilmi~tir.Sekil 6.36(b), bu dizine uy- 
gulanan 51 giinliik yiiri.iyen ortalamadir (yani N=M-=25) ve Seki! 6.36(c) bu dizine uygu- 
lanan 20 I giinliik yi.iri.iyen ortalamadir(yani N=M= 100) Yll boyu ortaya 91kan 51 giinliik 
ortalama periyodik yonseme izlemesi. ve daha uzun zaman c;:erc;evesi boyunca 6ncelikli 
olarak vurgulayan 201 giinliik ortalama yonseme ile, yiiriiyen ortalamalann ikisinin de ya- 
rarh oldugu di.i~iiniiliir.Aynk zamanh 6zyinesiz bir siizgecin daha gene! bir ~ekli, 

M 

y[n] = I bkx[n-k] 
k=-N (6.80) 

boylece, bu siizgecin c;:1kt1s1, N+M+ 1 kom~uluk noktalannm 6l9iilen ortalamas1 olarak 
dii.~iiniilebiiir. Denklem (6. 78)'deki basit yiiriiyen ortalama siizgeci, tiim bu agirhklarm 
aym degere,yani 1/(N+M+ 1 ), yerle~tirilmesine kar~1hk gelir.Oysa, bu katsayllarm di- 
ger yollarla sec;ilmesiyle, siizgecin frekans tepkisini ayarlamada, on~mli 6lc;:iide esnek- 
lige sahip oluruz. 

Aslmda denklem (6.80)'deki katsaytlan sec;:mek ve boylece siizgec;lerdeki belirli 6zel- 
liklerle. kar~1la~mak ic;in gec;erli olan, baglantI ku~ag1m, verilen uzunluktaki bir siizge9 
ic;in (yani sabit N+M+ 1 ic;in) miimkiin oldugu kadar c;:ok keskinle~tirmek gibi teknik 
tiirleri vardir. Bu i~lemler, birc;:ok metinde3 detayh olarak tart1~Ilm1~tlf ve bu i~lemleri 
burada tart1~mamam1za ragmen, bunlann, bu kitapta geli~tirilen kavramlar ve arac;lara 
itimat ettigini vurgulamaya deger. 

(6.79) 

Uygun dusen diirtii tepkisi, dikdortgensel bir darbedir ve frekans tepkisi; 

. I '·'<N A1)121 sin [m(N + M + 1) I 2] H(e1<v)- el=t - 

N + M + 1 sin(m/2) 
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to0t 
r .. nsiyon sisteminin basamak ~ k'I 6 34 Sonurn orarnrnn degi~en degerleri icin, otomo iv suspa 

Si~ ( = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0,1.2, 1.5,2.0, 5.0) 

. rt meyillidir sistemin frekans tepkisi- .;' 
tepkisindeki asma ve p~razit sahmmf 1t ta;i:1;~ir takasi d~ha keskin bir sekilde kes- · 
nin zaman ve frekans bolge er ~r~sm .. a .. 1 .. 1 b · .. kseli siiresine sahip ve heniiz 
tigini anlanz. Genellikle, amortisor sonumul hit I l~l1ru Bu iec;:im Boliim 6.5.2'de du- 
a madan ve parazit salmimmdan kacman o ara seer . . , • 

~ "1 r = 1 O'h kritik olarak soniimlu duruma karsihk gehr. ~unu en, -, . , .. • 
6. 7 .2 Ayr1k Zamanh Ozyinesiz Suzge«jlerin Orneklen ... 

. 1 L TI ·· zgeclerinin iki temel sm1f1111, yam Bolum 3.11 'de, fark denklemiY.le .. tanm~ ~nan, .. su · I · oz inesiz veya sonlu dur-. 
ismen, ozyineli veya sons~z .durtu tepkisi (~IR) su:i~~i::i~~: her ikisi de, uygulamada .· , 
tii tep~is.~ (~.IR) siizgeyle:~m tam~ik.r~ su~!~di avantajlan ve dezavantajlan v~rd1r. 
~0.ok ~1:lyut .~~em; i~~1f;~/:ia~:n ~~·i~~~ve ikinci- dereced~n s.ist~mler~n ara bagla1n- . 

megm, o u.m · . . .. . r .. 1 kolayca ve verimli bir sekilde tam~l:1 ~- .,.. . 
nsi olarak ?enn~ get~n}~~ o~yme{ .su~~~y er~eden alt sistem bilesenlerinin her birinin ; . 
nabilen ve ozelhklen, bmn':1~v~ .1 me~ ere rlanabilen siizgeclerin esnek bir simfuu ··. 
parametr~si ve sayisuun deg1~t1~l~~f1yJe a):'.~terildigi gibi bu durumda ctkti sinyali . 
~agl~r. D1~er taraft~n? t,ro·~t!ll a~an ege~i~~esi oldugund~n genellikle caz~p bi~. ozel-; .. 
uzerindeki fazm et is: isal c: izh bi t le ozyineli suzgec tasarlamak mumkun de-. , . 
lik olan, tamamen ?.OJ;rusa ~~z 1 ~~ .ra~ g~ . .. · · .. z e ler tamamen dogrusal .. 
gildir.Aksine, bu bolumde gosterd~~imi\ gib~1~:Z~~~~i~ siziin~li bir fark denklemiyle- · 
faza sahip olabilirler. O?'.'sa, ayru suz~ec;: ~~1 d nklem v~ boylece daha eek katsayi ve 
kiyaslandigmda, daha yuksek derece ~en If. e ik erektirdigi genellikle dogru- 
ozyinesiz bir denklem~~- tamall!l~~d1gm::~ ~!cfre!!n; bolgeleri arasmdaki ba$hca;: 
dur.Sonuc ol~r~k,F~~ s~~gei1~1 icm, }\. - . nin daha yiiksek bir derecesine ulasmak, ::· 
takaslardan ?m ~e·~:11~gm, t . ans s~9ic~tFIR suzgeci gerektirmesi de dahil olmak . 

· daha uzun sti~ec;:h durtu t~p 1~~ne ~a 1~ . r · edeki esnekligi arnrmasidir. · 
iizere, siizgecin frekans-bolge ozelhklenr be~1rtn:1 siizgeclerden biri de yiiriiyen orta- ,· 

lama s:~!~~1/ ~~~d;e~~~:r~a~ue~l~~Fi11c;:i~?~l~~~7~onlu bir penceredeki girdilerin de, .. 
g~ erlerinin ortalamasidir; 

1 M 
y[ n] = L x[ n - k] 

N +M +Ik=-N 

- s=o.1 

----- s=o.2 
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~ekil 6.36 10 y1ll1k bir sure boyunca, yOrOyen-ortalama sOzgeyler kullanarak, az geyiren sOzgeylemenin Dow 
Jones aftal1k depo market dizinindeki etkisi: (a)haftal1k dizin (b) (a)'ya uygulanan 51-gOnlOk yOrOyen-ortalama 
(c) (a)'ya uygulanan 201-gOnlOk yOrOyen-ortalama 
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TC 

m 
(b) 

~ekil6.35(a)M+N+ 1=33ve(b)M+~+ 1=~5 iyin denklem (6.78) ve denklem (6.79)'daki yOrOyen ortalama 
sOzgeci iyin log bOyOklOgO gostenmlen. 
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4 A.V. Oppenheim and R. W. Schafer, Discrete-Time Signal Processing (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc., 1989), Chap.7. 

(b) 
~ekil 6.38 (a) $ekil 6.37 ve (b) $ekil 6.35'teki frekans tepkilerinin, dogrusal bir genlik ol9egindeki karsuasnrmasi. 

(a) 

IH(eim)I 

Sekil 6.35'teki kesim frekansma uyacak sekilde secilmisti.Sekil 6.37(a), suzgecin diirtii 
tepkisini; ve Sekil 6.3 7(b) de frekans tepkisinin dB cinsinden log biiytiklugtinti gosterir. 
Bu frekans tepkisini Sekil 6.35'le kiyaslarsak, suzgecin gecirme kusagmm yaklasik 
olarak genislikle ayrn oldugunu; ama sondurme kusagma baglantmm daha keskin ol- 
dugunu anlayabiliriz. Sekil 6.38(a) ve (b)'de, iki siizgecin (dogrusal bir genlik olcegin- 
deki) biiyukliikleri kiyaslamak icin gosterilmistir. iki ornegin kiyaslanmasmdan, yiik- 
lenen katsayilann zekice secilmesiyle, baglanti kusagmm keskinlestirilebilecegi acikca 
anlasilacaktir.Parks-Mcfllellan algoritmasi" olarak ifade edilen sayisal bir algoritma 
vasitasiyla belirlenen katsayih, daha yiiksek dereceden bir az geciren suzge- 
cin(N=M=125) omegi, Sekil 6.39'da gosterilmistir.Bu yine, zaman ve frekans- 
bolgeleri arasmdaki takasi resimlendirir.Eger bir siizgecin N+M+ 1 uzunlugunun arti- 
nrsak, denklem (6.80)'deki suzgec katsayilanrun saggorulii bir secimiyle.daha keskin 
baglanti kusagi davramsi ve daha buyuk bir frekans seciciligi derecesine ulasabiliriz. 
Verdigimiz orneklerin onemli bir ozelligi, hepsinin sifir veya dogrusal faz ozellikleri- 
ne sahip olmalandir. Ornegin, denklemi (6.79)'un yiiriiyen ortalama suzgecinin fazi, 
OJ[(N-M)/2]'dir.Aynca, denklem (6.82)'deki diirtu tepkisi gercek ve cift oldugun- 
dan, bu denklemle tanimlanan siizgecin diirtu tepkisi gercek ve cifttir, Ve boylece sifir 
fazma sahiptir.Gercek sinyallerin Fourier donusumlerinin simetri ozelliginden, gercek 
ve cift olan durtu tepkili her ozyinesiz siizgecin, gercek ve cift olan bir H(jOJ) frekans 
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(bl .. "kl""" . . .. .. . · (b) .. gecin frekans tepkisinin log buyu ugu. 
~ekil 6.37 (a) denklem (6.82)'deki ozyinesiz sOzge9 191n durtu tepkisi suz 

0 

-8' -40 

~ 
-~ -20 :x: 

O dB 

0 
N 

(a) 
20--~-...,..---r-~--r---r---,----i 

n 

2 
33 

. ki . . . sil etkileyebilecegini resimlendirmek icin, 
1 in siizgec tep ismi na .. k t smm Katsayi ayar amasm . . y .. • -M-:-l 6'li oldugunu ve suzgec a say1 

denklem (6.80) ;;ek1indek1 bir suzgecm N-- - 

t
sin(2n-k /33) ,\ k \:;; 32 

bk== s k 
O,\k\>32 (6.81) 

olarak sec;ildigini di.i;;iinelim. Siizgecin di.irtli tepkisi, 

{

sin(2n-n/33) ,\ n \~ 32 
h[n] = sin 

O,\ n \> 32 (6._8~) 
' kt aslarsak, denklem (6.82)'nin, \n\ > 3! :9.m, 

Bu dtirtu tepkisini denklem (6.20) yle ~ .. . in durtii tepkisinin kesmtisme 
cv == 2n- I 33 kesim frekansh ideal az gec;iren suzgec 1y1 . 
k;r;;1hk geldigini goruri.iz. . . bir frekansta olacak sekilde ayar~a~ab1- 
Genellikle, bk katsay1s:, so~u9t~ ~~su~ c~~p frekans1 yakla$lk olarak, N=M= 1 icm, 
lir. Sekil 6.37'de gostenlen ome 19m, esi ' 

h[nl 
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H( . ) _ 1- }co 
)CO --- 

1 + }co 

Bolum 6 Problemleri 

Problemlerin birinci boliimii,temel kategoriye aittir ve cevaplar kitabm arkasmda- 
d1r.Kalan iki boliim, s1rayla, temel ve geli$rni$ kategoriye ait problemleri i9erir. 

a91~an baknk.Ideal olan ve ideal olmayan frekansa bagimh siizgeclerin ozelliklerini ince- 
ledik ve zaman-~ekans dusuncelerinin, nedensellik krsnlamasmin ve tamamlama sonucla- 
nm1;1 s~k. s!k gecirme ku~~~lan ve. sond~rme. kusaklanndaki baglann kusakli ve dayamkh- 
hk limitli ideal o.~may.an suzgeclen, tercih edilen se<;IITI haline getirdigini gorduk, 

Aynca, surekh ve aynk zamanda birinci-ve ikinci dereceden sisternlerin zaman- 
frekans ozelliklenm d~tar~~ bir $ekild~ inceledi~. Ozellikle bu sistemlerin tepki sii~esi ve 
frekans-bolge bant genisligi arasmdaki takasa dikkat ettik.Birinci-ve ikinci- dereceden sis- 
temler, daha karmasik vedahayuksek dereceden LTI sistemleri icin yapi taslan oldugun- 
dan, bu temel s1ste~~~r 19m ge!I$!11:1Ien anlayislar, uygulamada biiyuk oneme sahiptir. 

. . ~onun~a, b?Ju~d.~ geh~tm~~n bircok hususu resimlcndrrmek icin, L TI sistemle- 
nrnn hir<;.o~ orneguu go~t~~~1k.. Ozellikle, uygulamada sistem taslaklanm guden za- 
n:i:an tepkisi-frekans tepkisi iliskilerinin somut bir ornegini saglamak icin, bir otornobil 
suspansiyon s1st~rnu~1!1 .basit ?ir !.ll?delini inceledik.Aynca aynk zaman ozyinesiz siiz- 
g~~l~:~n bir9~k omegm!, _ha.sit yuruyen-ortalama filtrelerden, geli~tirilrni$ frekans se- 
91c1hgme sah1p _?lmak i<;m tasarlanm1$, daha yiiksek dereceli FIR siizge9lerine dogru 
siralan11~arak ~1kkat~ ald:~·1\Y~!ca?. FIR ~iizgec;ler~~in tamarnen dogrusal faza sahip 
olmak 19!n. ta.satlanabtlecegm1 gorduk.Bu omekler, onden gelen Fourier analizi ara9la- 
nnm geh$1rn1 ve bu ara9larm saglad1g1 anlay1$lar, L TI sisternlerini incelemede ve ta- 
sarlamadaki Fourier analizlerinin hatm say1hr degerini gosterir. 
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CEVAPLI TEMEL PROBLEMLER 
6.1. Bir surekli zarnan LTI sisterninin H(j(J)) =I H(j(J)) / eJ<t.H(JwJ frekans tepkisine 

ve h(t) gercek durni tepkisine sahip oldugunu dusunelim.Bu sisterne, bir 
xy) = cos (mot~ <Po) girdisi uyguladigmuzi varsayahm. A, bir genlik olcegini 
gosteren, negatif olrnayan bir gercek sayi oldugunda ve t0 bir zarnan gecikrnesi 
oldugunda, rneydana gelen 91kt1 $U sekilde gosterilebilir, 

y(t) = Ax(t- t0) 

(a) A'y1 I H(Jmo) I cinsinden ifade ediniz. 
(b) to 11 «H Umo) cinsinden ifade ediniz. 

6.2. Bir aynk zarnan L TI sisterninin, H(e1(J)) ~ H(e1w) I e'4:.H(e1'"> frekans tepkisine ve 
h[ n] gercek durtu tepkisine sahip oldugunu dusunelim.Bu sisterne, bir 
x( n) = sin (man+ <Po) girdisi uyguladtgmuzi varsayahm.' <t.H( e1%) ve 00 ozel bir 
yolla ili$kiliyken, rneydana gelen cikti $U sekilde gosterilebilir; 

y[n] =I H(e1Wo) I x[n - n0] 

Bu iliskileri belirleyiniz. 
6.3. Asagida verilen frekans tepkisinin, rast gele ve karah bir L TI sistemi icin oldu- 

gunu dusunelim: 

(6.83) 

Bu bolumde L TI sisternlerinin ozelliklerini ve sinyaller iizerindeki etkilerin~ daha d~- 
tayh bir $ekilde incelernek icin, Bol~IJ? 3-5'te .. geli~tirile~ isaretler :-7e s1ste1?,ler~.n 
Fourier analizlerinin esaslannm ternehm attik. Ozelhkle, smyaller ve sistemlerin bu- 
yiikluk ve faz ozelliklerine dikkatli bir acidan baktik ve L TI siste~l~ri _i5.in. Bo~e gos- 
terirnlerini ve log buyukluklerini tamttik. Aynca fazm ve faz degisikliginin _smyaller 
ve sisternler iizerindeki etkisini tartisnk. Bu incelerne, turn frek~nslar?a sabit b1r ge- 
cikrne veren, ve sisternlerle birlestirilen, sabit olrnayan grup gecikmesi v.~ sa~1hrn!mn 
dogrusal olrnayan faz ozelliklerine sahip olmasuu saglayan, dogrusal faz ozelhklen ta- 
rafmdan oynanan ozel rolii anlamarmzi saglar. Bu araclan ve kavrarnlan kullanara~, 
frekansa bagimh suzgeclere ve bunlan iceren zarnan-frekans takaslanna baska bir 

turn n<O degerleri icin, ~[n] = 0 olur, boylece, bu LTI sisterni rast geledir.Aynca, ay- 
nk zarnan Fourier doniisurnleri icin zarnan kaydirma ozelliginden, sisternin frekans 
tepkisinin, 

H1 (e1w) = H(e1(J))e-J(J)N (6.84) . 

oldugunu goriiriiz.H(dw) sifir fazma sahip oldugundan, H1(e1w) gercekten dogrusal fa- 
za sahiptir. 

OZET 6.8 

-16ol-....L~.L...-L~..L.--1.~..L-1~-'-___1L-......l-~.L--l..~J..--'-~....__.._~~~~~~ 
w . .. . . .. n 

~ekil 6.39 Mi.imkiin olan en keskin kesimi elde etmek icin tasarlanan, 251 katsayin az geciren ozymesiz suzqec. 

tepkisine ve dolayisiyla, sifir fazma sahip olacagm~ biliyo:uz.Boyle bJr ~iizge<;, h[n] 
diirtu tepkisi, n < O icin sifirdan farkh degerlere sahip oldug~ndan, k:s1~hkle, .r~st ge: 
le degildir .Bununla birlikte, eger rast gele bir siizgec istemyorsa, durtu tepkismde~1 
kuciik bir degisiklik, dogrusal fazh bir sisternle sonuclanarak, bunu basarabi- 
lir.Ozellikle, h[n] bir FIR siizgecinin diirtu tepkisi oldugundan, bu, .~aynakta o~a~a 
koyulan degerlerin erirninin dismda, aym $ekild~ s1fl~d1r(yam, turn JnJ_:> N_ 191~, 
h[n]=O ).Eger simdi h[n]'in basit bir N-basarnak gecikmesinden sonuclanan ozymesiz 
L TI sisternini tamrnlarsak, yani, 

hi[ n] = n[ n - N] 
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icin, to degerini belirleyiniz. 
6.10. Frekans tepkileri asagidaki gibi olan, her bir birinci dereceden sistemicin, Bode 

biiyukluk gosteriminin diiz-cizgi yaklasmum belirleyiniz. 

(a). 40(}.m+O.l) (b)0.04( ~·m+SO) 
;co+40 1m+0.2 

6.11. Frekans tepkileri asagidaki gibi olan, her bir ikinci dereceden sistem icin, Bode 
buyukluk gosteriminin duz-cizgi yaklasimmr belirleyiniz 

250 0.02 jOJ+50 
(a) (jOJ)2 +50.5jw+25 (b) (jOJ)2 +0.2jOJ+l 

dy(t) + 5 y(t) = 2x(t) 
dt 

fark denklemiyle iliskilendirilen, rast gele ve kararh bir siirekli zaman L TI sistemini 
dtisunelim.Bu siizgecin s(t) basamak tepkisinin s(oo) son degeri nedir?Aynca, 

s(t0)~s(oo>[l- :, J . 

N M 
y[n] = I(-l)k aky[n-k] + I(-l)k bkx[n-k] 

k=I k=O 
fark denklemiyle iliskilendirilen bir rast gele L TI sistemi dusunelim. Bu suzge- 
cin <SP hosgorulu bir gecirme kusagi oldugunu gosteriniz ve gecirme kusagma 
uygun dusen konumu belirleyiniz. 

6.9. x(t) girdisi ve y(t) 91kt1s1, 

Simdi, girdi ve 91kt1s1, 

gecirme kusagi frekansr= wp 
gecirme kusagi hosgorusu=v, 
sondiirme kusagi frekansi= OJs 
sondurme kusagi hosgorusu= <5s 

g(t) = 2h(t) cos( 4, 0001rt) 

diirtu tepkili bir bant geciren siizgece donustiirmek istiyoruz. lH(jm)l 'nin, 
jaJI > 4, 0001r icin ihmal edildigini varsayarak, asagidaki sorulan cevaplayimz, 
(a) Eger bant geciren bir suzgec icin, gecirme kusagr dalgaciklasmasi, 0.1 ola- 

rak suurlandmlmrssa, bant geciren frekansla alakah olan, iki gecirme ku- 
sagr frekanslan nelerdir? 

(b) Eger bant geciren bir siizgec icin, sondurme kusagi dalgaciklasmasi, 0.05 
olarak sirurlandmlnussa, bant geciren frekansla alakah olan, iki sondiirrne 
kusagi frekanslan nelerdir? 

6.8. ideal olmayan, rast gele alcak geciren bir suzgec, H(e1,,,) frekans tepkisiyle tasarlan- 
rmsnr. Bu suzgec icin, x[ n] girdisiyle y[ n] ciknsi arasmda iliski kuran fark denklemi, 

N M 

y[n]= 2>ky[n-k]+ Lhkx[n-k] 
k=I k=O 

olarak belirtilmistir. Bu siizgec aynca, frekans tepkisi icin verilen a$&,g1daki 
ozellikleri de karsilar: 
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esitligini saglayan bir g[n] fonksiyonu belirleyiniz. 
(b) OJc artarken, suzgecin durtii tepkisi, baslangica gore, daha fazla mi yoksa 

daha az rm yogunlasir? 
6.7. Bir siirekli zaman alcak geciren siizgeci, 1,000 Hz'lik bir gecirme kusagi frekan- 

st, 1,200 Hz'lik bir sondurme kusagi frekansi, 0.1 'lik gecirme kusagr dalgacik- 
lasmasi ve 0.05'lik bir sondiirme kusagi dalgaciklasmasiyla tasarlanrmsnr.Bu 
alcak geciren suzgecin diirtii tepkisi h(t) ile gosterilsin.Biz, bu suzgeci, 

. {1, 1l" - OJC ~, OJ,~ 1l" 
H(e1w) = o, I OJ I< 1r- OJC 

olarak belirtilen, aynk zamanh ideal bir yuksek geciren siizgeci diisunelim. 
(a) h[ n] bu suzgecin diirtu tepkisiyse, 

(
sinOJn) h[n] = --;;:-- g[n] 

{
1, OJ ~, OJ ,~ 30JC 

H(jw) = c 
0, baskayerlerde 

olan, siirekli zamanh ideal bir bant geciren suzgeci dusunelim. 
(a) h(t) bu siizgecin durtu tepkisiyse, · 

h(t) = ( si:;/) g(t) 

esitligini saglayan bir g(t) fonksiyonu belirleyiniz. 
(b) me artarken, suzgecin durtu tepkisi, baslangrca gore, daha fazla rm yoksa 

daha az rm yogunlasir? 
6.6. Frekans tepkisi, 

olarak tammlamr. Bu sistem icin, 

I H(e1"12) I= 2, <dl(r/0)=0 ve ·( f) = 2 

oldugunu varsayahm. Asagida verilen her bir girdi icin, sistemin ciktisim belirleyiniz. 

( 
1r ) • (7rc re) (a) cos 211 (b) sm 2n+4 

6.5. Frekans tepkisi, 

(a) IH(jm)l = A oldugunu gosteriniz ve A 'nm degerini belirleyiniz. 
(b) Asagidaki ifadelerden hangilerinin, sistemin grup. gecikmesi, •(co) icin 

dogru oldugunu belirleyiniz.(Not: <t.H(jOJ) hicbir siireksizlik icermeyecek 
sekilde belirtildiginde, r( OJ)= -d( <t.H(jOJ)) Id OJ'dir.) · 
1. OJ>O icin, .(m)=O 2. OJ>O icin, r(w)>O 3. OJ>O icin, r(m)<O 

6.4. Bir dogrusal fazh aynk zaman LTI sisteminin, H./j frekans tepkisine ve h[n] 
gercek durtu tepkisine sahip oldugunu diisunelim.Boyle bir sistemin grup ge- 
cikmesi fonksiyonu, <t.H(e1,,,) 'nin hicbir siireksizligi olmadigmda, 

d . r( OJ)= --<t.H(e1m) 
dOJ 
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6.15. Asagidaki, rast gele ve kararh L TI sistemleri icin verilen ikinci-dereceden dife- 
ransiyel denklemler icin, karsihk gelen durtii tepkisinin eksik sonumlu, asm so- 
niimlii veya kritik olarak sonumlu olup olmadigirn belirleyiniz. 

(a) d2 y(t) + 4 dy(t) + 4 y(t) = x(t) 
~2 ~ . 

(b) 5d2y~t) +4 dy(t) +5y(t)=7x(t) 
dt dt 

d2 y(t) 20 dy(t) ( ) ( ) (c) --+ --+y t =x t 
dt' dt 
d2y(t) dy(t) · 1 dx(t) 

(d) 5--+4--+5y(t)=7x(t)+--- 
~2 ~ 3 ~ 

6.16. Belirli bir birinci dereceden rast gele ve kararh aynk zaman LTI sistemi, mak- 
simum asmasi, son degerinin %50'si kadar olan bir basamak tepkisine sahiptir. 
Eger son deger 1 ise, suzgecin x[ n] girdisiyle, y[ n] ciknsnu iliskilendiren bir 
fark denklemi belirleyiniz. 

6.17. Asagidaki, rast gele ve kararh LTI sistemleri icin verilen ikinci dereceden fark denk- 
lemleri icin, sistemin basamak tepkisinin sahrumh olup olmadigim belirleyiniz. 

1 . 
(a) y[ n] + y[ n - 1] + 4 y[ n - 2] = x[ n] 

1 
(b) y[ n] - y[ n - 1] + 4 y[ n - 2] = x[ n] 

6.18. Tamamlanan siirekli zaman LTI sistemini, Sekil P6.18'de gosterilen RC devresi 
olarak dusunelim, x(t) gerilim kaynagi, sisteme bir girdi olarak kabul edilir, 
Kondansatorden gecen y(t) gerilimi, sistem 91kt1s1 olarak kabul edilir. Sistemin 
basamak tepkisinin, sahmmh bir davramsa sahip olmasi miimkun mudur? 

~ekil P6.14 50 100 
m (rad/san) 

10 0.1 0.2 

12dB---~ 

80dB 
\_ 

\_ I O dB/decade 
1 20 dB/decade 

94dB 

6.14. rast gele ve kararh bir siirekli zaman LTI sisteminin, S, Bode buyukluk gosteri- 
minin diiz-cizgi yaklasirm, Sekil P6.14'te gosterilmistir. Snin tersi olan bir sis- 
temin frekans tepkisinin belirleyiniz. 

20 log10 I H(jm)I 
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~ekil PG.13 
80 100 m (rad/san) 10 2 

f -40 dB/decade -26 dB 

1-
------.. /"-20 dB/decade I 6 dB f 

I 

6.13. 

8 10 100 m (rad/san) 

-20 dB 1-------.. 

20 log1o I H(jm)I 

8 10 40 100 tn (rad/san) 

(a) 

-20 dB/decade 

6.12. 
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(b) ~ekil P6.12 
Ikinci dereceden bir siirekli zaman L TI sisteminin,S, Bode bilyiikliik gosterimi- 
nin dtiz-cizgi yaklasnru, Sekil P6.13'te gosterilmi~tir.S, birinci der~ced~n iki sis- 
temin, S1 ve s, , seri baglanmasiyla ya da birinci dereceden iki s1st~mm, S3 ve 
S/nin paralel baglanmasiyla elde edilmis olabilir.Asagidaki ifadelenn dogru ya 
da yanhs oldugunu belirleyiniz.Cevaplanmz1 kamtlayrmz. 
(a) S, ve S2 'nin frekans tepkileri tek olarak belirlenebilir. 
(b) S3 ve S41nin frekans tepkileri tek olarak belirlenebilir. 

20 10910 I H(jm)I 

H(jm) frekans tepkili bir siirekli zaman LTI sis.temi,. S: sirasiyla, :1~ (jOJ). ve , 
H2(Jm) frekans tepkili iki siirekli zaman LTI sistemmm artarda d1z1l~es!Y~e '.,1 
olusturulmustur. Sekil P6.12(a) ve P6.12(b), srrasiyla, H1 (jOJ) ~e Hz(;m) n!n . 
Bode biiyukluk gosterimlerinin duz-cizgi yaklasimlanm gostermektedir -. 
H2 (}OJ) 'yi belirtiniz. 

20 log10 I H1(jm)I 



$ekil P6.23 m 

$ekil P6.22 

L\··· 

6.23. 

(b) 

Sekil P6.23'te gosterilen, alcak geciren bir suzgec icin IH(Jw)l 'dir.Asagida veri- 
len her bir faz ozelligi icin, siizgecin diirtu tepkisini belirleyiniz ve ciziniz. 
(a) <r.H(jOJ) = 0 (b) <!f:.H(jOJ) = ail", T bir sabit oldugunda 

1, IT>)I , 

$ekil P6.21 

m 

(b) x(t) = (sin OJof)u(t) 

(d)X(Jm) =-1-. 
2+JW 

H(jm) 

(a)x(t) = ej' 

(c) X(jco) =(}co)(~+ }co) 

6.21. Rast gele bir L TI siizgeci, Sekil P6.21 'de gosterilen H(jco) frekans tepkisin 
sahiptir. Asagida verilen her bir girdi sinyali icin, siizgeclenen y(t) 91kt1 sinyali 
ni belirleyiniz. 

4 3 2 

2 

x(t) :p. $ekilP6.20 · 

(a) 

• • 
0 

2 

TEMEL PROBLEMLER 

$ekil P6.18 

6.19. Tamamlanan siirekli zaman LTI sistemini, Sekil P6.18'de gosterilen RC devre 
olarak dusiinelim. x(t) gerilim kaynagi, sisteme bir girdi olarak kabul edili 
Kondansatorden gecen y(t) gerilimi, sistem 91kt1s1 olarak kabul edilir. Basam · 
tepkisinde bir sahrum olmamasi icin, R, L, ve C nasil ili~kilendirilmelidir? 

$ekil P6.19 
6.20. Sekil P6.20'de gosterilen diirtii tepkisine sahip bir ozyinesiz siizgeci dusimeli 

Bu sistem icin frekansm bir fonksiyonu olarak, grup gecikmesi nedir? 
3 

IH (jm)I 

6.22. Sekil P6.22(a)'da gosterilen, alcak geciren bir tiirev ahcryi ifade eden bir siirekli 
zaman suzgecinin H(jOJ) frekans tepkisidir. Asagida verilen her bir girdi sin- 
yali icin, suzgeclenen y(t) 91kt1 sinyalini belirleyiniz. 
(a) x(t) = cos(2m + B) 
(b) x(t) = cos( 41rt + B) 
(c) x~t~: Sekil P6.22(b)'de cizildigi gibi, periyodun yanm dalgah dogrultulan 

smus dalgasidir. 

l . 2 1 sm nt.m ~ t ~ (m+-) 
x(t) = 2 

O,(m+i)~t~m herm tamsayisi icin 
<J H (jm) 
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c 

R 

(

re -'CO>O 2' <!f:.H(jco) = 
-re 
-- CO< 0 2 ' 

(c) 

n 

1 
y(t) 

( 

L 

x(t) 

y(t) 

c 

R 

x(t) 
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I+ j{J)T 

(b) (i_v~ ~ekans tepkili sistern icin, basarnak ve diirtii tepkisini belirleyiniz ve 
cizimz, Aymsmi, (vi) frekans tepkili sistern icin de yapiruz, 
(vi)'de belirtilen sistern, minimum bir faz olarak ifade edilirken, (iv)'de ve- 
rilen sistem genellikle minimum olrnayan bir faz sisterni olarak ifade edi- 
lir.(iv) ve (vi)'nin karsihk gelen diirtii tepkileri sirasiyla, minimum olrnayan 
bir faz sinyali ve minimum bir faz sinyali olarak ifade edilir.Bu iki frekans 
tepkisin~n Bode gosterimlerini karsrlastirarak, bunlarm bireysel biiyukliik- 
lere sahip olduklanm; bununla birlikte, (iv)'deki sisternin faz btiyukliigu- 
nun, (vi)'deki sisterninkinden daha biiytik oldugunu gorebiliriz. 
Aynca __iki sisternin zaman-bolge davramslan arasmdaki farklan da not ede- 
biliri~.Om~giri, minimum faz sisterninin durtii tepkisi, minimum olrnayan 
faz sistermne gore, t=O 'da yogunlasan enerjisinin daha coguna sahip- 
tir.Aynca,(vi)'deki sistern icin aym durum gecerli degilken, (iv)'nin basarnak 
te~k~si oncelikle: ~ ~ 00 iken ki asirnptotik degerinden ters isarete sahiptir. 
Minimum-ve mnumum olmayan-faz sisternlerinin onemli kavrami, burada 
isledigimiz birinci dereceden basit sistemlerden, daha genel L TI sisternle- 
rine genisletilebilir ve bu sisternlerin ayirt edici ozellikleri bizirn yaptrgi- 
rruzdan cok daha iyi bir sekilde tamrnlanabilir. 

6.29. Bir LTI sisterninin <r.H(Jmo) > 0 ise, belirli bir oi =:= mo frekansmda bir faz bos- 
luguna sahip oldugu soyleniyor, Bu terminoloji, e1%1 sisternin girdisiyse, 91kt1- 
~lil fazmm girdinin fazuu asacagi, veya fazmm oniinde olacagi gerceginden ge- 
lir.Benzer olarak, <r.H(Jmo) < 0 ise, sisternin bu frekansta faz gecikrnesine sa- 
hip oldugu soylenir. 

1 + jort 
frekans tepkili sistern, turn (jJ > 0 degerleri icin faz bosluguna sahipken, 

I 

(xi) [(Jw /100 + 1) J[ (J(JJ )2 + j(JJ + 1 J 

Asagidaki frekans tepkileri icin Bode gosterimlerini ciziniz. 
(i) 1+(J(JJ/10) (ii) l -(j(JJ/10) 

(iii) 16 4 (iv) l-(Jco/10) 
(J(JJ+2) I+ joi 

(v) (iw!I0)-1 (vi) I+(Jm/10) 
l+jw l+jw 

(vii) 1-[Jm/10) (viii) 1 O + 5 Jw+ 1 O(Jw )2 
(Jm) +(Jm)+I 1+(Jw!IO) 

(ix) I+ j{J)+(J{J))2 (x)l- j(JJ+(J(JJ)2 
(J(JJ+ 10)(10jm+ 1) 

6.28. (a) 
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(iii) x (j {J)) = ( 2 + j (jJ) ( 1 + j (jJ) 

(c) 
(d) 

(b) 

(a) Sisternin, 
H( .(j)) = Y(j{J)) 

J X(j{J)) 
frekans tepkisini belirleyiniz ve Bode gosterirnini c;:izini_z. . 
Bu sisternle alakah olan grup gecikrnesini, frekansm bir fonks1yonu olarak 

belirtiniz. · l' 1 · · 
x(t) = e-'u(t) ise, sisternin Fourier doni.i~i.irni.ini.i, Y(j(JJ) )11 be tr _ey~n.1z_. 
Basit kesirlere ayirma rnetodunu kullanarak, ( c )'dek1 x(t) girdisinin, y(t) 
crktisim belirleyiniz. . . . 

(e) Fourier donusirmleri asagidakilet gibiyse, (c) ve (d) kisimlanm rekrartavimz. 
1+ }.(j) 2+Jw 

(i) X(j{J))=-- (ii) X(j(JJ)=-1-.- 
2+ j(JJ +J(JJ 

1 

diferansiyel denklerniyle ili$kilendirilrni$tir. 

6.25. 

6.24. h(t) frekans tepkisinin gercek oldugu bilinen ve frekans tepkisi buyi.iklugi.i 

{
1,I (jJ 1::; 2001l" 

\H(j(JJ)\ = O,ba~kayerlerde 

olarak verilen bir siirekli zarnan alcak gec;:ire~ si.iz~e~ini ~li.i-~i.i~-~lirn. .. . 
(a) Karsihk gelen grup ~ec.~krnes~ ~~~g1d~k~l~r gibi belirtildiginde, bu suzgecm 

gercek degerli h(t) durtii tepkisini behrtm1z ve cizmiz. 
( ) 

5 ("'')r(w)- -~ [i) ,((JJ)=5 (ii) t OJ ==2 Ill - 2 
(b) Eger h(t) diirtii tepkisi gerc;:e~ ~larak b~lirtilrneseydi, IH (j to )j ve ' ( (jJ) bilgisi, 

h(t)'nin tek olarak helirlenmesi icm yeterh olacak rruydi? Ce~ablill~l kamt~aylllz. 
Secilen iki frekanstaki grup gecikrnesini hesaplayarak, a$ag1dak1 her bir frekansc 
tepkisinin dogrusal olrnayan fazmm oldugunu dogrulay1mz. 

1 . _ 1 . _ 1 
(a) H(j(JJ)= j(JJ+l b) H(1w)- (J(JJ+1)2 (c)H(J(JJ) (J(JJ+l)(Jw+2) 

6.26. Frekans tepkisi, 

{
I to I> to, 

H(j{J)) = O,aksitakdirde 
olarak verilen ideal bir alcak gec;:iren siizgeci di.i~i.inelirn. 
(a) Bu suzgecin h(t) diirtii tepkisini belirleyiniz. " 
(b) we artarken, h(t), baslangica gore, daha fazla rm yoksa daha az rm yogun- ·. 

lasrr? 1. 1 . . 
(c) s(t) si.izgecin basarnak tepkisiyse, s(O) v_e ~(~) 'yi be ir eyimz, 

6.27. rast gele bir L TI sisterninin y(t) ciktisi, x(t) gird1sme 
dy(t) + 2y(t) = x(t) 

dt 
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~ekil P6.31 
rn 

1000 100 10 0.1 0.01 
I 

·1t - 

0 - 

OJ 

100 1000 10 0.1 0.01 

-60 

-40 

0 
ci 
.Q -20 
0 
N 

s 
j OdB 

20 

40 

<df(jco) = -ll 
2 

oldugunu goriiniz, Baska bir deyisle, Sekil P6.3 l 'de gosterildigi gibi, bir tiimlev 
ahcmm Bode gosterimi, iki diiz-cizgi gosteriminden olusur, Bu gosterimler, 
tiimlev ahcmm bashca ozelliklerini yansinr: frekansm tiim pozitif degerlerinde 
- 9 0 c 'lik bir faz degisimi ve dusuk frekanslann yiikseltilmesi. 
(a) Yararh, basit bir elektrik motoru modeli, uygulanan gerilime esit olan gir- 

diye ve motor mil a91s1 tarafmdan verilen ciktiya sahip olan bir L TI siste- 
midir. Bu sistem, (girdi olarak gerilime ve 91kt1 olarak mil acisal hizina sa- 
hip) kararh bir L TI sisteminin selalesi ve ( acisal hizin entegrasyonunu gos- 
teren) bir tiimlev alici olarak dusuntilebilir.Genellikle, birinci-dereceden bir 
sistem modeli, selalenin birinci kisrm icin kullamhr.Ornegin, bu sistemin 
0.1 saniyelik bir zaman sabitine sahip oldugunu varsayarsak, 

. 1 
H(J00J) = + 1u5(0J) 

jOJ(l + jOJ /10) 

seklindeki aynntih bir motor frekans tepkisi elde ederiz. OJ> 0.001 icin sis- 
temin Bode gosterimini ciziniz, 

20 log I H(jco) I= -20 log( co) 
' 
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~ekil P6.30 
OJ 

6.31. OJ= o 'daki diirtu t = -oo 'dan sabit bir girdinin, sonsuz bir 91ktl_Y~a sonuclanacagt 
geri;eginin bir sonucu oldugunda, bir tiimlev ahci frekans tepkisi olarak, 

1 H(jco) = -. + m5(co) 
]CO 'ye 

sahiptir. Boylece, eger sabit olan girdilerden kacmirsak, yani, aym sekilde, sa- 
dece a» o icin H(Jm) 'yi incelersek, · 

1000 100 10 0.1 

l+lOjOJ 
(ii) 1 + (J OJ /10) 

0.1 1000 100 10 

OdBl---.-..;;;;..:- 

i -20 
!: -40 

ti -60 
.Q 

~ -80 

-100 

(b) 

(i) 
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6.30. h(t), Sekil P6.30'da belirtilen Bode gosterim~e _sahip ols':11. S~~l~e~i ?~ktah cizgiler, 
diiz-cizgi yakla~1mlanm gosteriyor. lOh(lOt) icm Bode gostenmiru cizimz. . 

l+lOjco 
(a) kisrmm a~ag1daki ii<; frekans tepkisi icin tekrarlay1mz. 

l+(Jco/10)2 .. l+(Jco/10) 
(i) (1 + 1 O joi )3 (n) 1 OO(jco)2 + 10 joi + 1 

... 1 + lOJco (m) _.:::_._-- 
O.Ol(jco)2 +0.2jco+l 

frekans tepkili sistemin, tum OJ> o degerleri icin faz gecikmesine sahip oldugu, 
na dikkat ediniz. . . ~ . 
(a) A~agidaki iki sistemin Bode gosterimini yap1m~ .. Han~1s~ faz bo~lugun~ 

hangisi faz gecikmesine sahiptir? Aynca, hangisi, belirli frekanslardaki 
sinyalleri yiikseltir? 

l+(Jco/10). 



6.35. S.ekil P6.35'te gosterilen, bir aynk zaman tiirev alrcismm H(e1w) frekans tepki- 
sidir. x[n] girdisi 

x[n] = cos[Won +BJ 
ise, y[ n] 91kt1 sinyalini, % 'm bir fonksiyonu olarak belirleyiniz. 

$ekil P6.34 

H(jm) 

-<52 < H (j w) < +<52 w2 < ar 
Sekil P6.33'teki_ tii_m sistemin sonuctaki frekans tepkisini belirleyiniz ve ci- 
zimz. Sonuctaki sistem, yuksek geciren bir sisteme yapilan bir yaklasima 
karsihk gelir mi? 

(b) Simdi, Sekil P6.33'teki H(jw), 

H(jw) = H, (jw)ejB(m) 

seklinde olsun; oyle ki, H1 (Jw) Sekil P6.34'le aymdir ve B( w) belirtilme- 
y~n ~az ozelligidir. Bu daha genel sekildeki H(jOJ) 'yle, hala alcak geciren 
bir suzgece yaklastma karsihk gelir mi? 

(c) B( w) hakkmda hicbir sey farz etmeden, Sekil P6.33'teki tum sistemin fre- 
kan~ tepkis~nin_bii~kliigii~d~ki hosgoru limitlerini belirleyiniz ve ciziniz. 

(d) S_ekil.P6.33 teki H(JOJ} belirtilmeyen faz karakterli bir alcak geciren suzge- 
c~n b1~ yaklasrmiysa, bu sekildeki tum sistem mutlaka, yuksek geciren bir 
sistemin yaklasirrnna karsihk gelir mi? 

6.34. Problem 6.33'te, a~c;_a~ geciren bir suzgecten, yuksek geciren bir siizgee elde et- 
mek ve bunu~ ters1.1?m yaygm olarak kullamlan bir sistemi dusunduk, Bu prob- 
lemde, ayni s1ste;1111 mc.eleyecegiz, ve bundan baska, ozellikle, H(jOJ) 'nin fazi 
uygun ol.arak secilrnernisse, olusacak potansiyel gucliikleri dusunecegiz, 
(a) Sekil P6.33'e basvurarak, H(jw) 'nin gercek oldugunu ve Sekil P6.34'te 

gosterildigi gibi oldugunu varsayahm.O halde, 
1-6i <H(jw)<1+6i O~w~w, 

' 
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x(t) _ _.!_ ..... JI.ii H (jm)l i- ----.•~~1---J)I~ y(t) 

(b) Bir tilrev ahcmm Bode gcsterimini ciziniz, 
(c) Asagidaki frekans tepkilerine sahip sistemler icin de aymsim yapmiz. 

(I.) H(1'0/J - jm 
- 1 + j to I 1 00 

(1·1·) H (j m) - j w 
- (1 + (j m) /1 0 + (j co )2 /1 00) 

6.32. Sekil P6.32'de belirtilen sistemi dustmelim. Bu 'dengeleyici' kutu, bir silrekli , 
zaman L TI sistemidir. 
(a) Dengeleyicinin frekans tepkisinin secilmesinin istendigini, ve boylece sela- . 

lenin aynntih H(Jm) frekans tepkisinin asagidaki kosullan sagladignn var- 
sayahm: 
1. OJ= 1, 000 dismda, H (Jw) 'nin log buyuklugu onkatta -40 dB 'lik bir 

egime sahiptir. 
2. 0 <OJ< 1, 000 icin, H (jOJ) 'nin log biiyilklilgil -10 dB ile 10 dB arasmda 

olmahdir. 
Uygun bir dengeleyici tasarlayimztyani, yukandaki istekleri kar§1la~an bir 
dengeleyici icin bir frekans tepkisi belirleyiniz.) ve sonuctaki H(JOJ)'nin · 
Bode gosterimini ciziniz. 

(b) H (jw) 'nin log buyuklugundeki tammlamalar asagidakiler gibiyse, 
tekrarlaymiz. 
1. o < ca < 10 icin, onkatta +20 dB'lik bir egime sahip olmahdir. 
2. 10 < to < 100 icin, + 10 dB ile + 30 dB arasmda olmahdir. 
3. · 100 < ca < 1, 000 icin, onkatta -20 dB'lik bir egime sahip olmahdrr. 
4. w > 1, 000 icin, onkatta -40 dB'lik bir egime sahip olmahdir. 

x(t~I Kompensator I • ~ y(t) ~kil P6.3:! 

6.33. Sekil P6.33, alcak geciren bir suzgecten, yuksek geciren bir suzgec elde etmek , 
ve bunun tersi icin yaygm olarak kullamlan bir sistemi gosteriyor. 

· (a) H(jw) w,P kesim frekansh alcak geciren bir suzgecse, tilm sistemin ideal· 
bir yuksek geciren suzgece karsihk geldigini gosteriniz. Sistemin kesim 
frekansmi belirleyiniz ve durtu tepkisinin grafigini ciziniz, 

(b) H(jOJ) OJhp kesim frekansh yuksek geciren bir suzgecse, tum sistemin ideal 
bir yuksek geciren silzgece karsihk geldigini gosteriniz. Sistemin kesim ' 
frekansmi belirleyiniz. 

(c) Eger Sekil P6.33'iln ara baglantist aynk zamanh ideal bir al9ak_ ge9ire~ 
silzgece uygulamrsa, sonucta elde edilen sistem, aynk zamanh ideal bit 
yuksek geciren suzgec mi olur? 
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6.41. Belirli bir rast gele L TI sistemi, 
J2 1 y[ n] - -y[ n - I] + - y[ n - 2] = x[ n] - x[ n ~ 1] 
2 4 

fark denklemiyle tammlanrrusnr, 
(a) Bu sistemin durtii tepkisini bulunuz. 
(b) Sistemin frekans tepkisinin fazmm ve log buyuklugunun taslagim ciziniz. 

6.42. (a) Asagidakiler gibi frekans tepkilerine sahip iki LTI sistemini diisunelim. 

I H(eim) I <l H(eim)=O 

~ I ~ ~ekil P6.40 
-21t -n ·me me 7t 2n UJ 

1 + 2e-21°' 
(k) 2 (1-1e-i'0) 

6.40. H(ej"') frekans tepkisi Sekil P6.40'da gosterilen ve diirtii tepkisi h[n] olan aynk 
zamanh ideal bir alcak geciren siizgeci diisiinelim, H1 (ej"') frekans tepkili ve 

{
h[n I 2], ncift 

'1i[n] = 
O,ntek. 

hi[n] diirtii tepkili yeni bir siizgec elde etmeyi dusunelim. Bu, h[ n] her ardrsik 
degerinin arasma, sifinn ardisik bir degerini sokmaya karsihk gelir. H1 (ej'") 'yi 
belirleyiniz ve taslagim ciziniz ve hangi siizgec smifma ait oldugunu belirti- 
niz.Icrnegin, alcak geciren, yiiksek geciren, bant geciren, cok banth gibi) · 

1 1 -JOJ +-e 
(d)1+2e-12w (e) (f) 2 

( l + +e-j'" r 1 1 -}OJ --e 
2 

1 + 2e-1'" (h) l-2e-Jm 1 
(g) (i) ( 1-ie-jw)( I-%e-Jw) 1 1 -jOJ 1 1 -jw +-e +-e 

2 2 

· 1 !C - ()) ::; 1())1 ::; 1C + to 
6.38. Frekans tepki#,(-en'} '5:)!r bolgesinde7 c 

0, aksitakdirde 

olarak belirtilen band ideal bir geciren siizgeci diisunelim. 
~ 1C ~ 

(a) (J)c = 5 , (b) eve = 4 ( c) (J)c = 3 
oldugunda, bu siizgec icin h[n] di.irtii tepkisini belirleyiniz ve taslagim ciziniz. OJc 
artarken, h[nl, baslangica gore, daha fazla nu yoksa daha az rm yogunlasrr? 
Asagida veri1en her bir frekans tepkisinin log biiyuklugunun ve fazmm taslagim 
ciziniz. 

I . (a) l+-e-J"' (b)1+2e-j'" (c) l-2e-jo, 
2 
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(c) Bu siizgec icin grup gecikmesinin 
3 

r(cv)= 5 4 
--COSCO 
4 

olarak verildigini gosteriniz. r (co) 'yi ciziniz. 

(d) Girdi cos( 1n) oldugunda, bu si.izgecin 91kt1s1 ne olur? 

1 l jOJ --e 
H(ej'") = e-j,,, 2 

l l -jw --e 
2 

olarak verilen rast gele bir LTl sistemi dii§?nelim:. . . 
(a) \1i(ej"')\'nin tiim freklant~rda tjek oldugunu gostenmz. 

=smz» 
(b) <Vf(ej'") =-w-2 tan " \ oldugunu gosteriniz. 

}--COS OJ 
2 

6.37. Frekans tepkisi, 

~ekil P6.35 

gerrek oldug u bilinen ve frekans tepkisi bi.iyiikliigii, 
6.36. h[ n] diirtii tepkisinin y 

-,r 'om<!." b6lgesind\:(e;"l\ ~ {l,I OJ \:5:: 
O, aksitakdirde . 

. 1 k . n siizgeci di.i§i.inellm.Uygun gelen 
olarak verilen aynk zdamk.a1nll ~b1~ ba elirtil~i9g¥i~de geryek-degerli h[n] diirtii tepki- 
grup gecik~e~1 asagi a} er g1 .1 . , . 
sini belirley1mz ve iaslagim cizimz. 5 _l r(m)=-- 
(a) r(m) = 5 (b) r(m) - 2 (c) 2 

-11 

-x 
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7t UJ 

"f. H(eim) 
6.39. 

" "2 

7t UJ 

1t - "2 



seklindedir. 
(a) Denklem (P6.47-l)'deki iic-noktah yuruyen ortalamamn H(e1"') frekans 

tepkisini, a veb 'nin bir fonksiyonu olarak belirleyiniz. 
(b) H(e1111) 'nin sifir frekansmda birim kazanca sahip oldugu, olcekleme katsa- 

yisim belirleyiniz. 
(c) Bircok zaman-dizi analiz probleminde, denklem ·(P6.47)'deki agirhklandmlan 

yuruyen ortalamadaki a katsayisi icin genel bir secim; a= 1/2 'dir.Sonuc;:lanan 
siizgecin frekans tepkisini belirleyiniz ve taslaguu ciziniz, 

(P6.47-l) 
y[ n] :z b { ax ( n - I]+ x[ n] + ax [ n + I]} 

Asagidaki iic frekans tepkisini, rast gele ve kararh iic;:iincii-dereceden L TI sis- 
temleri icin dusunelim. Bolum 6.6'da tartisilan birinci-ve ikinci-dereceden sis- 
temlerin ozelliklerini kullanarak, her bir ucuncu-dereceden sistemin durtu tepki- 
sinin salimmh olup olmadiguu belirleyiniz.(Not: Ucuncu dereceden sistemlerin 
frekans tepkilerinin ters Fourier donusumlerinin almadan, bu soruyu cevaplaya- 
bilmeniz gerekir.) 
H1 (e1111) l 

(1+-1• )(i+-J• )(r-;}e-1•) 
Hz(eJm)= . 1 

(1 +-J• )(1-f e-J• )(1-f e-J•) 
H3(e1111) = . 1 

( 1 1 -/wJ(l 3 -Jw 9 -/2wJ --e --e +-e 
2 4 16 

Gercek-degerli h[n] durtii tepkisi, n ~ N icin sifir olan, rast gele ozyinesiz (FIR) 
bir suzgeci dusunelim. 
(a) N 'nin tek oldugunu varsayarak, eger h[n] (N-1)/2 'ye gore simetrikse,(yani, 

h[(N-1)/2+n]=h[(N-1)/2-n] ise)veA(OJ) OJ 'nun gercek-degerli bir fonksiyonu ise, 
H(eiw) = A(m)e-J[(N-1)12]w 

oldugunu gosteriniz, '· 
(b) n~5 icin, h[n]=O ve O::;n::;4 icin, h[n]:;tO olan, rast gele bir dogrusal- 

fazli FIR suzgecinin h[ri] diirtu tepkisine bir omek veriniz. 
(c) N'in cift oldugunu varsayarak, eger h[n] (N-1)/2 'ye gore simetrikse,(yani, 

h[N/2+n ]=h[N/2-n-1] ise) ve A( cv} to 'nun gercek-degerli bir fonksiyonu ise, 
H(e;w) = A(m)e-1[(N-1)12]w 

oldugunu gosteriniz. 
(d) n ~ 4 icin, h[n]=O ve O::; n s; 3 icin, h[n] :;t O olan, rast gele bir dogrusal- 

fazh FIR siizgecinin h[n] diirtu tepkisine bir omek veriniz. 
Agirhklandmlan yuruyen ortalarna olarak ifade edilen, iic-noktali simetrik bir 
yuruyen ortalama, 

6.46. 

6.45. 
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6.47. 

(-1)" ~ekil P6.44 (-1 )" 

x[n] y[n] 

~ekil P6.43 

1 -Jw -+e 
H2(e1"') -'2=---- 

1 1 -j(O +-e 
4 

Bu iki frekans tepkisinin ayru buyukliik fonksiyonuna[ yani, 
jH1 (e1111)j = jH2 (e1111)j ], ancak, m > o icin, H2(e1"') 'nin grup gecikmesinin, 

H1(e1w) 'ninkinden daha biiyuk oldugunu gosteriniz, 
(b) Iki sistemin diirtu ve basamak tepkilerini belirleyiniz ve taslakl~~1~1 ciziniz. 
(c) G(e1"') tum geciren bir sistem oldugunda.Iyani, tum OJ degerleri 19m, ] 

H2 (e1111) = G(e1111)H1 (e1"') 
oldugunu gosteriniz, . .. .. 

6.43. Y iiksek geciren veya alcak geciren ozellikli siizg~.c;:ler Jasar:larken,. genelhkle, ?n- ... 
ce istenilen gecirme kusagi ve sondiirme ~U$~g1 oze~I1kler~n~ sa~1p alc;:.~k geci- 
ren bir suzgec tasarlamak; daha sonra bu ilk omek suzgeci, ~.steml~n y~~sek ge- 
ciren veya alcak geciren sii~gece d6nii$~rmek uy.gundur. Boyle do~U$Um~~r'.. al- 
cak gecirenden-yuksek gecirene veya yuksek gecirenden-alcak gecirene d~?u- .. 
siimler olarak adlandmhrlar. Bu bicimde s~zgec;:ler ~a~arl~~ak ':ygundur cunku 
bu sadece, alcak geciren ozellikli s~~gec;:l~nn s1?1(1 icm b1~1~ suzgec tasanm . 
algoritmasnu hazirlamamizi gerektmr. Boyle b.11: isleme bir o~.e~.olar~,. Sekil 
P6.43'te gosterildigi gibi, H,/e1w) frekans tepkili ve h,P.[~ J. durtii tepkili aynk 
zamanh bir alcak geciren siizgeci ~ii~iinelimpii~ii. tepk1smm:. . 
h,,P [ n] = ( -1) 11 h,P [ n] 'yi elde etmek 19m, ( -1) senh ayarland1gm~ ~a~sax.ahm.- · 
(a) H hp ( e1111) 'yi, H,p(e1'") cinsinden ~:li~l~yiniz ve }!sl~~1m ?.1zm1z. O~elhk~ . 

le, Sekil P6.43'te gosterilen H,/e ) 19m, H,,P (e ) nm yuksek geciren bir 
siizgece karsihk geldigini gosteriniz. · 

(b) Aynk zamanh bir yiiksek geciren siizgecin durtu tepkisi?i? \:-I)" .il~ ayar- 
lanmasmm, onu bir alcak geciren siizgece doniistiirecegini gostenmz. 

HIP (el'") 

:\ I ill I rm 
-Zn 2n n 2n 

6.44. Bir aynk zaman sistemi, Sekil P6.41'~e . gosteri_ldigi. ~ibi tamamlanrms- 
tir, Sekildeki S sistemi, h [ n ] diirtii tepkili bir L TI s1.st~m1d1r. 
(a) Tum sistemin zamari degisimsiz oldugun~ gos.ter:m1z. . . 
(b) h Ip [ n ] alcak geciren bir siizgecse, sekildeki sistem ne cesit bir 

tamamlar? 
s 
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I I -Jw +-e 
H, ( ei"') = --=2 __ 

I I -Jw +-e 
4 



_ _._ t ~ekil P6.49 

ger cok kiiciik zaman sabitleri olan karmasik sistemlerin analizini kapsayan 
problemlerde biiyuk pratik onem tasir. Analiz edilecek sistemin modelinin 
karmasikhgnu azaltmak icin, genellikle sistemin hizh kisimlan basitlestiri- 
lebilir. Baska bir deyisle, karmasik bir sistemi birinci dereceden ve ikinci 
dereceden sistemlerin paralel bir ara baglantisi olarak dusundilgtimuzil varsa- 
yahm. Aynca, bu alt sisternlerden, diirtii yaruti h(t) ve basamak tepkisi s(t) 
olan birisinin hizh oldugunu, yani s(t)'nin son degeri s( oo) 'a cok cabuk yerles- 
tigini varsayuuz. Bu durumda bu alt sistemi, aym son degere bir anda yerlesen 
alt siteme yaklastirabiliriz. Y ani, s(t) yaklasmamizm basamak tepkisi ise 

s(t) = s( oo )u(t) 

Bu, Sekil P6.49'da gosterilrnistir.Yaklasik sistemin diirtii yamtmin 
h(t) = s( oo )i5(t) olduguna dikkat ediniz. Bu da sistemin hafizasiz oldugunu 
belirtir. , 

(P6.49-1) Esitligi ile tammlanan L TI sistemini, ozellikle de (b) bolumunde ta- 
mmlandigi gibi iki tane birinci dereceden sistemin paralel ara baglantisi olarak 
gosterimini tekrar ele alahm. Iki alt sistemden daha hizh olamru bir hafizasiz 
sistemle degistirmek icin biraz once taslagi cikanlan metodu kullammz. Bu du- 
rumda ortaya cikan butiin sistemi tammlayan tiirevsel denklem nedir? Bu siste- 
min frekans tepkisi nedir? Hem orijinal hem de yaklasik sistem icin IH(jcv)i 'yi 

(loglH(ju.J)l 'yi degil) ve <r..H(jcv) 'yi ciziniz. Hangi frekans arahgmda bu fre- 
kans tepkileri neredeyse esittir? Her iki sistemin de basamak tepkilerini ciziniz. 
Hangi zaman arahgmm tistiinde basamak tepkileri neredeyse esittir? Grafikleri- 
nizde, orijinal sistem ve yaklasmasi arasmdaki benzerliklerin ve farkhliklann 
bazilanm goreceksiniz. Bu gibi bir yaklasmarun kullarurru ozel uygulamaya 
baghdir. Ozellikle, hem farkh zaman sabitlerinin nasil genis bir sekilde ayn ol- 
duklan, ve inputlann yaprsi dikkate almmahdir. Problemin bu kismmda verece- 
giniz cevaplarda goreceginiz gibi, yaklasik sistemin frekans tepkisi temel olarak 
orijinal sistemin dusuk frekanslardaki frekans tepkisiyle ayrudir. Baska bir de- 
yisle, sistemin hizh kisimlan girdinin dalgalanma hizma kiyasla yeteri kadar 
hizli iken, yaklasrna anlamh olur. 

(d) Baskm zaman sabitleri kavrammm onemli bir kullamrm LTI sistemlerin 
derecelerinin azaltilmasmdadir. Bu, birkac tane baskm zaman sabiti ve di- 

s(t) 

i 
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6.48. Fark denklemi, 
y[n] = b0x[n] + b1x[n-l] + b2x(n-2] + b3x[n-2] 

.. .. .. -ortalama bir aynk zaman siizgecini dil$iinel_i~. 
olan, dort-noktah, yuruyen. . . . ' ki · · bf iiklugiinii belirleyiniz 
Asagidaki durumlann her bm 19111 frekans tep istmn uy 
ve taslagun ciziniz. _ b _ O b = b 
( ) b - b = 0 b = b2 (b) bl - 2 - ' 0 3 a o - 3 , 1 

( d) b = -b = b = -b3 
( C) bo = bl = b2 = b3 0 I 2 
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-0. llHCJm)I::::; [IGCJm)j-lHCJw)j] ~ O. llHCJm)I 
IG(jw)l 'nin bu ozelligi saglamakla simrlandigi bolgeyi G(Jco)- to grafiginde c;i- 
ziniz. 

(a) 

~ekil P6.51 

S~k~~ 6.:~:C~td~ id~al bir s~rekli zamanh bir tiirev ahcmm frekans tepkisinin 
b~yuk~ugunu gostenyoruz. Ideal olmayan bir tiirev ahcmm frekans tepkisi se- 
kildeki frekans tepkisinin bir yaklasnmdir. ' 
Frekans tepkisi, G(jco) ideal turev ahcmm her frekanstaki frekans tepkisinin bii- 
yiikluguntin ±%10 'u arasmda kisith iken G(jm) olan, ideal olmayan bir turev 
ahciyi ele ahmz, baska bir deyisle, 

6.52. 

(b) 

x(t)--1 h~~t) 1-1-----11•~1 h~it) ~y(t) 

H (jtu)= 103 H (. ) jm 1 1031jm 2 Jm = 1001jm 

(a) 

I I 

H(jm) 

1} 

% - w ::::; JmJ ::::; % + w 
2 2 

(a) Bu siizgecin h(t) diirtii tepkisi nedir? 
(b) S_ekil P6.51 (b) 'de gosterildigi gibi, ideal bir bant geciren siizgece, bir birin- 

ci ~ere~eden alcak gec;ire~ _v~ bir birinci dereceden yiiksek geciren suzgecle 
sen bag~ayara.~ yak_la~ab1lm~. (b) bolumimdeki sonuclanruza gore, sonuc 
bant geciren suzgecm Bode diyagrarmm belirleyiniz. 

6.51. ideal bir ban! g~<;ire~. s_iiz?e<;, sadece belirli arahktaki frekanslan genlik ve ev- 
r~d~ v~er~~ng1 b_ir degisiklik olmaksizm geciren siizgectir. Sekil P6.51 'de goste- 
rildigi gibi, gecirme bandi asagidaki gibi olsun; 
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~ekil P6.50 

tiJ 

S(jm) 

11 
-2 2 

W(jm) 

I + I 
-1 

(b) 

x(t) = s(t) + w(t) -8- y(t) 

(a) 

6.50. Frekans secici suzgecleme ile ilgili kavramlar genellikle birbirine eklenmis iki 
sinyali ayrrmakta kullamhr. Eger iki sinyalin spektrumlan ortusmuyorsa, ideal 
frekans secici siizgecler tercih edilir. Fakat spektrumlar ortii~iiyorsa, gecirme 
handiyla sondiirme bandi arasmda asamah bir gecis saglaracak s?zgecin ta~a:- 
lanmasi tercih edilir. Bu problemde, ortusen spektrumlu smyallen aymnak 19m 
kullamlacak bir siizgecin frekans tepkisini belirlemek icin bir yaklasirm inceli- 
yoruz. x(t), s(t)+w(t) sinyallerinin toplammdan olusan, bilesik zam~nda siirekli 
sinyali ifade etsin. Sekil P6.50(a)'da betirtildigi gibi, x(t)'de~ ~(t)'y1_ kaza~mak 
icin bir LTI sistemi tasarlamak isteriz. Siizgecin frekans tepkisi H(1m), bir an- 
lamda y(t) s(t)'nin iyi bir yaklasmasi olacak sekilde sec;ilmelidir. . 
S(Jw) ve Y(jw) sirasiyla s(t) ve y(t)'nin Fourier donii$iimleri iken, OJ 'deki her 
frekans icin y(t) ile s(t) arasmdaki hatqpm olc;iisiinii 

c(m) = !S(Jm)-Y(Jm)\ olarak tammlayahm. 
(a) W(jm) w(t)'nin Fourier donii$iimii iken s(m) 'yi S(Jm), H(Jm), ve W(Jco) 

cinsinden ifade ediniz. , 
(b) H(Jco)'yi H(Jco)=H*(J@) olacak sekilde gercek kabul ~de~im. &~~) 'nin 

tiirevini H(Jw) 'ye gore sifir alarak, s(m) hatasun en aza indirmek 19m ge- 
rekli H(j@) 'yi belirleyiniz. .. .. . . . .. .. .. . 

(c) S(Jco) ve W(jm) 'nin spektrumlanmn ~rtu~med!~!e:m~, (b~ ?olumundek1 
sonucun ideal bir frekans secici siizgece mdirged1gm1 gostenmz. 

(d) (b) boliimiindeki sonucunuzdan, S(jw) ve W(jm) Sekil P6.50(b)'de goste- 
rildigi gibi iken, H(J@) 'yi belirleyiniz ve ciziniz. 
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Bu durumda gecis band: a>P ve OJ., arasmdaki frekans arahgidir. (j)s /Wp oram 
gecis orani olarak adlandmhr. 
mr sabit iken ve mantiklt' yaklasmalar yaparak, Butterworth siizgecleri simfi 
icin gecis oranmi N 'nin bir fonksiyonu olarak belirleyiniz ve ciziniz. 

6.56. Bu problemde, bircok modem kaset teyp kafalarda gtiriiltiiyu azaltmak icin kul- 
lamlan tipik bir sistemin ticari versiyonunda bulunan suzgecleme konulannm 
bazilanm inceliyoruz. Giirtiltiimin birincil kaynagi, bazi boliimlerde manyetik 
bantla okuyucu kafasi arasmdaki surtiinmeden kaynaklanan, teybi oynatma sii- 
recindeki yiiksek frekans hisirnsidir. Oynatmadaki sinyale eklenen hisirtimn.O 
dB lOOHz'teki sinyal seviyesine esitken desibel olarak olciildtigtinde Sekil 
P6.56(b)'deki spektruma sahip oldugunu varsayahrn. 
Analiz ettigimiz sistem, s(t) sinyalini kaydetmeden once kosullandiran bir 
H1 Um) suzgecine sahiptir. Oynatma sirasmda, sinyale n(t) hisirtisi eklenir. Sis- 
tem, Sekil P6.56( c )' de sernatik olarak gosterilmistir. 
Biltiin sistemimizin 50Hz < w!2TC < 20Hz frekans arahgmda 40 dB'lik bir sin- 
yal-giirtiltii oram olmasim istedigimizi varsayiruz, 
(a) H1 (j {I)) siizgecinin aktanm ozelliklerini belirleyiniz. H1 (j(i)) 'nin Bode 

grafigini ciziniz. 
(b) Oynatma stirecinin sinyale hisirti eklemekten ote bir sey yapmadigim var- 

sayarak p(t) sinyalini dinleyecek olursak sizce nasil olurdu? 
(c) ;(t) sinyalinin s(t)'ye benzer olmasi icin H2(j(i)) suzgecinin bode grafigi 

ve aktanm ozellikleri nasil olmahdir? 

( c) Y eni suzgecin s,P (t) basamak tepkisini me ve so (t) cinsinden belirleyiniz. 

( d) Y eni siizgecin yukselis siiresini kesim frekansi We 'nin bir fonksiyonu ola- 
rak belirleyiniz ve ciziniz . 

.f?,u, zaman-bolge ve frekans bolge ozellikleri arasmdaki takasm bir ornegidir. 
Ozellikle, kesim frekansi azaldikca, yukselis siiresi artma egilimi gosterir. 

6.55. Butterworth siizgecleri olarak bilinen bir si.irekli zamanh alcak geciren siizgec- 
ler smifuun frekans tepkisinin buyuklugiinun karesi 

'

B( . )!2 l 
J (JJ = 1 + ( (jJ I (j)jN 'dir. 

gecirme bandi kenar frekansi mp 'yi, altmda JB(Jw)J2 'nin co = O 'daki degerinin 
yansi oldugu frekans olarak tammlayahm, yani, 

IBU(j))i2 2 _!_jB(J0)2i lml < OJP 
2 ' . 

Simdi de sondiirme bandi kenar frekansi a>,, 'yi, iizerinde JB(J(J))l2 'nin ca = O 'daki 
degerinin 10-2 'de birinden kuciik oldugu frekans olarak tarumlayalrm, yani, 

jB(J ca )j2 ~ 1 o' jB(JO)j2 l(jJI > ». 
' 
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(b) Sekil P6.52(b)'deki sistem, T saniyelik bir gecikmeyi i<;in~ alar.ak, ?~zen s~rekl~' 
zamanh bir turev ahcrya yakla~makta ta kullanihr. T = 1 O" samye 19m sekildeki 
sistemin frekans tepkisinin biiyiikliigiiniin ideal bir tiirev ahcmmkinin ±% 1 O 'u 
arasmda oldugu frekans arahg1m belirleyiniz. . . . · 

6.53. Bircok suzgecleme uygulamasmd~, gen~llikle. bir ~iizgecin basamak t~pk1sm1~,. 
son degerini gecmesi istenmez. Ornegin res1m~enn olu~umu~da, dogrusal bir 
siizgecin basamak tepkisindeki bir asma, keskm sm1rlar~a. titre~. parl~k 1~1k: 
baska bir deyisle yogunlukta bir art1~-iiretebilir. Bununla birlikte, suzgec~~ d~:ID 
tepkisinin her zaman pozitif olmasim gerektirerek bu asmayi elemek mumkun- 

diir, f d b" 
Siirekli zamanh bir LTI siizgecinin durtii tepkisi h(t)'nin her zaman st Ir an ~- 
yuk veya esit oldugunu, siizgecin basamak tepkisin~_n m_o~oton artmayan bir: 
fonksiyon oldugunu, dolayisiyla asma olmayacagim gos!~nmz._ .. .. .. 

6.54. Belirli bir siizgec tasanrm prosediirii ile, frekans tepkisi Ho(J(J)), diirtii tepkisi 
h0(t), ve basamak tepkisi s0(t) olan, ideal olmayan bir siirekli zamanh alcak ge- 
ciren siizgec tasarlanm1~t1r. Si:izgecin kesim frekansi a>= 2,r ~ 102 r~~/~n, ve, bas. 
samak tepkisinin son degerinin %10'undan %90'ma kadar gitmesi 191~ gereke~. 
zaman olarak tammlanan basamak tepkisi yiikselis siiresi r, =l0-2sn'd1r. Bu ta~:. 
sanmdan, frekans 6l9eklemeyle, herhangi bir me kesim frekansma_ ~ahi~ yen~· 
bir suzgec elde edebiliriz. Bu durumda sonuc siizgecin frekans tepkisi asagidaki 
gibidir: 

H,/Jcv) = H0(Jaw) (a uygun bir olcekleme faktorii). 

(a) H1/ja>) 'nin kesim frekansi (j)c olacak sekilde a olcekleme faktoninii be- 
lirleyiniz. 

(b) y eni suzgecin s1r (t) diirtii tepkisini to, ve so (t) cinsinden belirleyiniz. 

~ekil P6.52 (b) 

Tsan 
Gecikme 

Ideal 

x(t)---,..-------t~l y(t)=tw(t) 1/T He 
c;arpma 

+ 

(a) 

I H Um) J= lrol I H Oro) I 
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(b) 

x[n~ ~e s[n] aras.~nda_ili~k! ~uran gene! birim ornek tepki h1[n] 'yi belir- 
leyiniz, ve evre ozelhklenmn sifir oldugunu gosteriniz. 

2 jH1 (e1"')j, . . . . jH(ei"')j jm 
• yi belirleyiniz ve ve «Hie ) cinsinden belirtiniz 

B m~todu: g[n]'yi elde etmek icin x[n]'yi h[n] siizgeci boyunca ilerle.tiniz 
[Sekll P6._58(b)]. Aynca, g[n]'yi elde etmek icin x[n]'yi h[n] suzgeci bo- 
yunca gen ye dogru ilerletiniz. y[ n] 91kt1s1 g[ n] ve r[-n ]'nin toplarm olarak 
~ii~iiniiliir .. i~Ie_mlerin bilesik kiirnesi x[ n] girdili, y[ n J ciknh ve h2 [ n J birim 
omek tepkili bir suzgecle gosterilebilir. · 
I hz[n] b'l ik .. · · · · _ 1 esi suzgecmm evre ozelliklerinin sifir oldugunu gosteriniz. 
~: !Hz<e11V)/ 'yi belirleyiniz, ve /H(e1(JJ)j ve <r.H(e1.,) cinsinden belirtiniz. 

(c) Uzermde sifir evreli, frekans geciren siizgeclems yapmak istedigimiz sonlu 

(c) ~ekil P6.58 
~. n~etod~:. Seki! P6.58(a)'da gosterildigi gibi x[n]'yi s[n]'yi elde etmek 
19m isleyiniz. 
1. 

(a) 

I H (eim) I 

1t- , I 
I!. ~ 7t m 4 4 

,[-o] -EJ-- ,[n] 

(b) 

,1,1-E}--,1,1 

s[n] = r[-n] 

(a) 

g[-n] -G- ~o] 

,1,1-E}-- g[o[ 
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6.57. Aynk zamanli bir LTI sisteminin durtii tepkisi h[n]'nin her zaman sifira esit ve-, 
ya srfirdan biiyuk oldugunu, suzgecin basmak tepkisinin monoton azalmayan, 
bir fonksiyon oldugunu dolayisiyla asma olmayacagiru gosteriniz. 

6.58. Hem analog hem de dijital sistemlerin tasanmmda, genellikle, evreyi fazla 
onemsemeden belirli bir biiyiikluk ozelligine yaklasmz. Ornegin, alcak geciren 
ve frekans geciren siizgecler icin olan standart tasanm teknikleri, tipik olarak, 
sadece buyiikluk ozelliklerinin goz oniine almmasmdan elde edilmistir, 

Bircok siizgecleme probleminde, ideal olarak, evre ozelliklerinin sifir vey. 
dogrusal olmalanm isteriz. Nedensel siizgecler icin, evrenin sifir olmasi imkan 
sizdir. Bununla birlikte, bircok dijital siizgecleme uygulamasmda, eger isle 
gercek zamanda gerceklesmiyorsa, n<O icin siizgecin ornek birim tepkisinin si 
fir olmasi gerekli degildir, · 

Dijital siizgeclemede, siizgeclenecek veri sonlu siireli ve depolamyorke 
ornegin, omegin bir diskte veya manyetik bantta, yaygm olarak kullamlan bi 
teknik aym siizgec icinde veriyi ileri ve geri ilerletmektir. · 

h[ n] herhangi bir evre ozellikli nedensel bir suzgecin birim ornek tepkisi' 
olsun. h[n]'nin gercek oldugunu varsayarak, H(ej"') ile Fourier donusumiinii; 
gosteriniz, x[ n] siizgeclemek istedigimiz veri olsun. Siizgecleme islemi a~ag1M·,, 
ki gibi yapihr: 

~ekil P6.56 
(c) 

s(t 
r(t) p(t) 

s(t) 

n(t) 

10 kHz 20 kHz 1kHz 

20 10910 I S(jv) I ~od:C_~~"" 
50 100 

(b) 

f= 2: 5 kHz 10 kHz 20 kHz 
(a) 
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20 10910 I N(jw) I 

-28dB r / 
40dB i---- 

I I I 



6.62. 

I 
. m1 m ~ekil P6.61 

H(e1"')) • • • 

ti k nm, ~~k1_l P6.61 'de g6steri1en tolerans Iimitleri arasma dii~tiigii H(eim) 
re ans tepkili bir alcak geciren siizgeci ele alinrz, yani, , 

1-5i :::; /H(e1{;))/:::; I+ 5. 0 < < 
I - (l) - (l)l 

0 :s; /H(eim)/ s J2 (02 s ~ :s; Jl" , 

Her ikisi de H(eJa,) frekans t kili bi bi : . . .' .. . 
mas1r,la G(~1'") frekans tepkil1.eypen1_1b,. Ir ... mrun alym 1k1 suzgecm art arda koyul- 
( ) /G(el'") , . 1 Ir suzgec o u~turulmu~tur 3 J. deki tolerans limitlerini belirleyiniz. · 
(b) 1 « 1 ve 02 « 1 olacak sekilde H(ei'"), · 1 k . . b · kl 1 w ' nm a ca geciren bir siizgece · · 

1f ya asma o dugunu varsayarak G(ei'"), . . , 1y1 
masmin H(eJm) 'nin gecirme band ,d 1 kn]· m gecrrme b~n~1 dalgac1kla~- 

ld - . . . Y 1 a gac1 asmasmdan buyuk v k .... k o ugunu behrley1mz. Aynca G(e;'"), . .. dii b . eya ucu 
smm H(el"') 'nin sondiirrne b~nd d l nmkfon urme andi dalgac1kla~ma- 
cldugunu be1irleyiniz. I a gaci asmasmdan buyuk veya kuciik 

( c) H ( e1m) frekans tepkili N ·· · . jos 

edecek sekilde art ard ko:~n,~us~zglr;, 6e~1 bir G(e . ) frekans tepkisi elde 
oldugunu varsa arak jG(eiw) , g~n a, u urumda, t~krar Oi « I ve 62 « I 

Problem 6.61 'de g:ii~m{~ ozelrkJ~eki )'.a~~a~i~ to1erans hmitle?ni belirleyiniz. 
bir suzgec moduiunii tekrarli ol I. ~ {e~l Ir suzgec gerr;ek1e~tirmek icin basit 
W. Tukey tarafmdan, Exp1orat~:~ D~taan;a f e!odunu e!e ald1k. Simdi _de,J. 
Wesley Publishing Co., Inc. 1976) k.t b d 11.~ Y~15 .. \~eadmg, ~A:. Add1son- 
n11 dii~iinelim. Bu prosediir 'Seki! P616a2(~)2~ I :.nbf ukrudl~n altemat1f b1r yakla~1- 
terilmi~tir. ' · a 1 0 iyagram fo1munda gos- 

(a) H(efw) 'nin gerr;ek oldugunu ve ±5. 'hk b. . b 
+J, 1 Ir ger;1rme and1 dalgac1kla~ma- 

s;la:w - 2 'I.ik bir sondiirme band1 dalgac1kla~mas1 oldugunu varsay1mz (. ? ) '. Sekil P6.62(b ~· de belirtilen tolerans limitleri arasma dii~mekte- 
dir).Sekil P6.62(a)'dak1 biitiin sistemin G(ei'") ti k . . . 
P6 62(c)'d b r -1 re ans tepkis1 SekII 

. . e e irt1 en tolerans limitleri arasma dii~mekt d. o. o. . 
smden A,B__,C ve D'yi be1irleyiniz. . e lf. i ve i cm- 

(b) <'1 « I ve a?« I ise G(e1ro) ·1 b" 1 .. 
c1kla . .. :. I e 1f e~tmlen yakla~1k ge9irme band1 dal a- 

~mas1 ve sondurme band1 dalgac1kla~mas1 nedir? G(ei'")' · · g 
band1 dalgac1k1a~masmm H(ei'"), . . b · nm ge91rme 
biiyiik veya kii .. k Id - .. ~m ge91~m.e . and1 dalgac1kla~masmdan ct·· b . 9u o ugunu ozelhkle behrtm1z. Aynca G(efm) 'n· .. 
urme and1 dalgac1kla~masinm H(eiw), . .. d.. , m son- 

masmdan biiyiik veya kiir;iik oldugunu bel7~~n~~-n urme band1 dalgac1kla~- 

I H (eim) I 
1+51 ,-... .................... _, 
1-01 
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iken 82 'nin en aza indirgendigini gosteriniz. 
Baska bir deyisle, basit kisaltma, N'nin sabit bir degeri icin, istenen frekans tep- 
kisine en iyi ortalama kare yaklasmasmi verir. 

6.60. Problem 6.50'de, spektrumlan frekansta ortiisen iki sinyalin toplammdan bir 
sinyal kazanacak siirekli zamanli bir si.izgecin frekans tepkisini belirlemekte; 
ozel bir kriteri dikkate aldik, Aynk zaman durumunda, Problem 6.50'nin (b) bo- 
Iiimunde elde edilene karsihk gelen sonucu gelistiriniz. 

6.61. Bircok durumda, elimizde, temel donarum elemarn ya da bilgisayar altyordami 
gibi analog veya dijital siizgec modulu vardir. Modulu tekrar tekrar kullanarak, 
ya da aym modiilleri birlestirerek, gelismis gecirme bandi ve sondiirme bandi 
ozelliklerine sahip yeni bir siizgec gerceklestirmek miimkiindiir. Bu ve bir son-. 
raki problemde, bunu yapmak icin iki prosediirii ele ahyoruz, Konu, aynk za- -. 0 
manh siizgecler acismdan anlanlrms olmasma ragmen, bircok kisrm siirekli za·)· . 
manh siizgecler icin de gecerlidir. 

oc 

(a) Hata fonksiyonu E(ej\V) = Hd(ej"')-H(ejrv), E(ej'") = L e[nV1"'" gii9 serisi ola- . ,,~-I) 
rak belirtilebilir. e[n] katsayilanm hc1 [n] ve h[n] cinsinden bulunuz. 

(b) Persaval'm bagmusim kullanarak, e' ortalama kare hatasiru e[n] katsayila- 
n cinsinden belirtiniz. 

( ) N 1 k k . .. kl . h[ ] b. . .. k ki . . . {hAn],OSnSN-1 c uzun u ta 1 ome enn n mm ome tep 1s1 19m h[n] = 0 k . kdi d ,a isua tr e 

siireli bir seri verildigini varsayimz. Bunun yanmda, Seki! P6.58(c)'deki 
gibi frekans tepkili, istedigimiz biiyiikliik ozelligine sahip ama dogrusal ev- 
reli h[ n] frekans geciren siizgecinin de verildigini kabul ediniz. Sifir evreys: 
ulasmak icin, metot A ve b 'den herhangi birini kullanabil iriz. JH, ( ej"')J vc 

IH2(ej'")i 'yi belirleyip ciziniz. Bu sonuclardan, istenen frekans geciren siiz, 
gecleme islemini elde etmek icin hangi metodu kullamrdirnz? Sebebini 
acrklayimz. Daha genel olarak, h[n] istenen buyukliige ama dogrusal olma, 
yan evre ozelliklerine sahipse, sifir evre ozelligine ulasmak icin hangi me> 
tot tercih edilebilir? 

6.59. hd(e;r"),Hiej"') frekans tepkili istenen bir ideal sistemin birim ornek tepkisinin 
gosteriyor olsun, ve h[n], H(e1'") frekans tepkili N uzunluktaki bir FIR siste- 

min birim ornek tepkisini gosteriyor olsun. Bu problemde, hc1 [ n] 'ye uygulanmrs 
N uzunluktaki orneklerin dikdortgen biciminde bir cercevesinin, ortalama kare 

hatasi 82 = 211r 
[IH,i(e1'")-H(e1"')( dco 'ni en aza indirgeyecek sekilde bir h[ n] bi- 

rim ornek tepkisi uretecegini gostermekteyiz. 
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h [M + n] = h[M-n]. (P6.64-2) 
(c) (b) bolumundeki sonuca gore, (P6.64-1) Esitligindeki dogrusal evre ozelli- 

gi diirtu tepkisinde bir simetriye sebep olmaktadir, h[n] nedenselken ve 
(P6.64-2)'deki simetriye sahipken 

h [ n] = 0, n<O ve n> 2M 

oldugunu (yani sonlu uzunlukta oldugunu) gosteriniz. 

yani, 

(b) (a) bolumiindeki sonucunuzu kullanarak, (P6.64-1) Esitliginde gosterilen 
formun H(e1"') 'si ile h[n]'nin n=M'ye gore simetrik oldugunu gosteriniz, 

miktan iliskili durtti tepkisi h[n]'nin siiresinin olc;iisil olsun. 
(a) Fourier donusumunun ve Parseval'in bagmtisimn tiirevsel ozelligini kulla- 

narak D'yi H (e1cv) cinsinden belirtiniz. 
(b) H (e1(t}) 'yi, buytikltigu jH (e1"')j ve evresi B(w) cinsinden ifade ederek, 

B(m) = O iken D'nin en aza indirgendigini gostermek icin (a) boliimiinde 
buldugunuz sonucu kullammz. 

6.64. Aynk zamanh bir siizgecin nedensel olmasi ve tamamen dogrusal evreye sahip 
olmasi icin, durtii tepkisi sonsuz uzunlukta olrnahdir ve sonuc olarak, fark esit- 
ligi ozyinesiz olmahdir. Bu ifadenin arkasmdaki kavrayista odaklanmak icin, 
ozel bir durumu, evrenin egiminin tam sayi oldugu dogrusal evre ozelligi duru- 
munu inceliyoruz. Dolayisiyla, Hr(e1(J)) gercek ve tek sayi iken frekans tepkisi- 
nin asagidaki gibi oldugu varsayihr: 

H( )01) ·H ( )01) -JMw e = re e , -Jr<OJ<Jr. (P6.64-l) 
h[n], H(e1(J)) frekans tepkili siizgecin diirtii tepkisini, h,[n] de H,(e1"') frekans 
tepkili siizgecin diirtii tepkisini gostersin. 
(a) Tablo 5.1 'deki uygun ozellikleri kullanarak, 

1.- h,. [ n] = hr [-n] (yani h,. [ n] n=O etrafmda simetrik). 
2. h[n]= h,[11-M] oldugunu gosteriniz, 

11=-«> 

"' "' D = L n2li2[n] = L (nh[n])2 

cak sekilde, H(e1w) 'nin dogrusal evreli alcak geciren bir FIR sistemi oldu- 
gunu varsayuuz. Sekil P6.62'deki sistemin butiin sistem alcak geciren bir 
sisteme yaklasacak sekilde nasil degistirilecegini gosteriniz. 

6.63. Dijital siizgeclerin tasanmmda, genellikle en kisa siireye sahip belirli buyiikliik 
ozelligi olan bir suzgec seceriz, Y ani; karmasik frekans spektrumunun tersi olan 
diirtu tepkisi rnumkiin oldugu kadar dar olmahdir. h[n]'nin gercek oldugunu 
varsayarak, H (e1cv) frekans tepkisiyle baglannh olan B(cv) evresinin sifir, durtii 
tepkisi siiresinin de minimum oldugunu gostermek isteriz. Frekans tepkisi asa- 
gidaki gibi belirtilmis olsun; 

H ( e1w) = jH ( e1w )j e10<(J)) , ve 

I 1ils 
oi....- ........ .....-- :r.:;·~-:~_;, 

A,;;G(eim)~B Q,;;m,;;m,, 

C < G (ei11l) < D ms,;; m,;; 1t 

(b) 

1Dp : ms .___;...,,J-,, .... ;,°'...,">',~ii'< 
11t m 

(a) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - _I ----------- 

- - - - - - - -I g[n] ------ ---------- 

(c) 

~ekil P6.61 . . . . . H eJw) 
(c) ( ) ve (b) boliimlerindc, H(e1w) 'yi gen;ek kabul ettik. Simdi de, _( . 

a H ( J(o) k ve B( m) belirli olma- 
daha genel formu oldugunu varsayimz; e gerce 
yan bir evre ozelligi iken, . . 

H(eJw) = H1(e.,w)e10<01). . . 
. .. · · \G(e1(")\ \H(eJOJ)\ ideal bir alcak geciren suzgece mantikh bir yakla~ma ise, 

mutlaka\deal bir alcak geciren bir siizgece ~ant1~(~Jr{!~t~~)~JA9!r?ola· 
(d) Simdi de, H1(e1°') gerc;ek ve M tam sayi iken 
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(d) 

(c) 

(b) 

ho [ n] Sekil P6.66(b)'de gosterildigi gibi H (ei'") ti k ... 

1 
o re ans tepkili ideal bir aynk 

zaman I alcak geciren bir siizgec ise h [n] ve h [ ] ,. • • .,.. , 1 N-1 n 1n 1 w 

{!) 19m olan Fourier doniisiimlerini . . . -tr< co~ +tr ara 1gm '{ 91zm1z. 
S~kil. P6.66(b)'deki kesim frekansi (i)c'nin degerini ekil ' . . 
bir birim sistem olacak sekilde, N(O < w,,; ,r) ci '. s P6:66(a) _dak1 sistem 
x[nJ,girdisi il'iny[n]-x[n]). msmden belirleyiniz (her n ve 

h[n] nm ideal bir alcak geciren sistem olmad w 

ve y[n] ciknsiyla Sekil P6.66(a)'daki b"t'' . 1gm1. va~~a~m1z. h[n], x[n] girdisi 
bu durumda h[n], u un sistemm durtU tepkisini belirtiyorsa, 

, . . . h[n]=r[n]ho[n] seklinde ifade edilebilir. 
r[n] YI belirleyip ciziniz. 
( C) boliimundeki SOil d .. , . ucunuz an, h [n] uzermde butii . . . . . 
masmi saglamak . . (h .h . .o , u n sistermn hmm sitem ol- 

1 . . icm er angi bir x[ n] girdisi icin [ ] 1 k , 
o m~s1 19m) gerekli ve yeterli bir ko ul b l' 1 .. ' y n 9. tisimn x[~] ye esit 
lam icermernelidir. ~ e If eyimz. Cevabmiz herhangi bir top- 

(a) 
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2n ~ekil P6.66b 1t tn 

1 

,____-1hN.1[n] 
,____......, YN-1[n] 

Ho(eiw) 

x[n] 

N-1 
y[n]= r Yk[n] k=O 

h0[n] 

~ekil P6.66a 

6.65. Butterworth siizge9leri olarak bilinen bir aynk zamanh alcak ge9iren suzgec Sl.- 

mfr icin frekans tepkisinin karesi almm1~ biiyi.ikliigii a~ag1daki gibidir: 

\B(ej"')\2 l 
1 +(~n((1)/ _2-2_ YN 

tan((1))2) 

((i)c ,1r12 olarak alacagumz kesim frekans1 ve N siizgecin (N=l olarak alacagi- 
rmz) derecesi.} Boylelikle, 

\B(ej"')\2 = l 
l+tan2(co/2) 'dir. 

(a) Trigonometrik ozdeslikleti kullanarak, \B(ej'")\2 =cos2((1)/2) otdugoou goste- 

riniz. 
(b) \B( e1" )\ - a cos( w 12) o !sun. a 'nm hangi karmasik degerleri icin \B ( e1")\' b0- 

1 iim (a)'dakinin aymsidtt? 
(c) (b) bolilmundeki \B(ej"')\'nin y( n] = ax(n] + /Jx( n-y] fonnunun bir fark esit- 

ligine karsihk gelen aktanm fonksiyonu oldugunu gosteriniz. 
a , f3 ve r 'y: belirleyiniz. 

6.66. Sekil 6.66(a)'da h, (n] (k=O,l, ... ,N-1) diirtii yamth N tane LTI suzgecinin paralel 
hirlesimindeu olusan bir aynk zamanh sistemi gostermekteyiz.k'mn herhangi bir 
degeri icin, hk[n], h0 ( n] ile hk [ n] = ej(1,rnkl N) h0 [ n] e~itligiyle ili~kilidir. 
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-3T . ~2T -3T O T 2T 2T 
~ekil 7.1 rrnn tamsayi katlarmda bireysel degerlere sahip olan 09 sOrekli zaman sinyali. 

Genellikle ek bilgi veya kos 11 kl ¥ d . . 
o~ekleml;rinin bir sirasi tar~fi:~::~ek u~~:a~' i~~i~1i7::n~:;:i ~~~ilde ye~le~iilen 
gm, Sekil 7.1 'de, Tnin tamsayi katlannda bireysel degerlere sahip olan, ~;:r~· m~- 

x, (kT) = X2 (kT) = X3 (kT) 

olan, iic; farkh surekli zaman sinyalini resimlendirdik. 
Acik olarak, sonsuz sayida sin I .. kl I . . . O sa orecezi . . . yai, ome em enn venlen bir kiimesini olusturabilir 

y g . g1°:1z gibi, bantla suurhysa, -yani eger Fourier domi iim'ii fr k 1 . 
sonsuz ~1~ ~u~ag1 dismda sifirsa- ve eger omeklemler sinyalde bulu~an ;n ~ ans arm ~~;: i:1:~~::•t; :irbirleri~e yeterince yak_m almrmslarsa, Omeklemler~~;:~i ~:~ 
teoremi olarak bilinen l~, onu us~rsu~ bir ~ek1lde ye?1?en olusturabiliriz. Omekleme 
lannda derin bi .. u ahintir smya ve sistem analizi metotlannm pratik uygulama- 

' tr oneme sa iptir. 

~iR SUREKLi ZAMAN ~iNYALiNiN ORNEKLEMLERiYLE iFADESI .. 
ORNEKLEME TEOREMI · 

sinyaliBo.lu~turma~ ve sonra, si.irekli zamana geri cevirmek icin kullanmz 
H' sonraki tartismada om kl k . .. . · ~:ti\e~:~~:y!~!i~:~::i:e::::~r~z ~:::;:~~e~;z~;~~=:.:i~r~~;; i~: 

tarumlayacagiz, hem de b~ kosullar w~m o a:¥ y~mden olusturulabilecegi kosullan 
giz. Bunu takiben om k sag anma igm a olusacak sonuclan inceleyece- 

kl" . , . ~ l~mler vasitasiyla aynk zaman sinyallerine donustii "l .. 
r~ . 1 zaman smyallennm islemlerini incele ece ¥. S 't ~ en su- 
nmn omeklemlesmesini ve alakah olan o:da1tft on olarakd, ~ynk zaman smyalle- 
inceleyecegiz. ama ve ara egerleme kavramlanm 
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Belirli sartlar altmda, bir si.irekli zaman sinyali, zamanda aym sekilde yer alan nokta-. 
larda, tam olarak gosterilebilir ve degerleri veya orneklemleri'nin bilgisinden di.izelti~ 
lebilir. Bu, bir dereceye kadar ~a~1rt1c1 ozellik, ornekleme teoremi olarak ifade edile. 
temel bir sonucu takip eder. Bu teorem, asm derecede onemli ve yararhdir. Bu, om 
gin, bireysel c;erc;evelerin srrasint iceren ve her biri, si.irekli olarak degi~en bir manza- 
ranm anhk gori.inti.isi.ini.i(yani zamanda bir omeklem) sunan, hareketli resimlerde kul; 
lamhr, Bu orneklemler, yeterince hizh bir oranda sirayla gosterildiginde, orijinal sii 
rekli hareket eden manzaranm, tam bir gosterimini alg1lanz. Diger bir ornek olara 
basilan resimler, tipik olarak, her biri resimde gosterilen, uzaysal olarak devam ed 
bir ornekleme karsihk gelen noktalann eek gi.izel bir 1zgarasmdan olusur. Eger ornek 
lemler birbirlerine yeterince yakmsa, omeklemler cinsinden gosteriminin buyutec a 
tmda acik hale gelmesine ragmen, resim, uzaysal olarak si.irekli goziikiu. 

Ornekleme teoreminin oneminin bir kisrrn, si.irekli zaman sinyalleri ve ay 
zaman sinyalleri arasmdaki bir kopru roli.inde yatar. Bu bolumde gorecegimiz gibi, b 
lirli sartlar altmda bir si.irekli zaman sinyalinin omeklemlerinin bir sirasindan di.izel 
lebilecegi gercegi, bir si.irekli zaman sinyalinin, bir aynk zarnan sinyali arac1hg1 
gosterilmesi icin bir mekanizma saglar. Bu dijital teknolojinin gecen birkac on ytl 
yunca ki, pahah olmayan, hafif, programlanabilir ve kolayca i.iretilebilir aynk zam 
sistemleriyle sonuc;lanan, dramatik gelisimi yi.izi.indendir. Omekleme kavram1, da 
sonra si.irekli zama sistemlerini tamamlamak ve si.irekli zaman sinyallerini ge9irme 
icin, aynk zaman sistemi teknolojisinin kullamlmas1 icin asin derecede cekici olan v' 
yaygm olarak kullamlan bir metot onerir: Omeklemeyi, bir si.irekli zaman sinyali. 
aynk zaman sinyaline donusturmek. aynk zaman sistemi kullanarak aynk zam 

•• 
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~ekil 7.3 Zaman-bolgedeki 
orneklemenin f rekans-bolgeye 
etkisi: (a) orijinal sinyalin spekt- 

tn rumu (b)ornekleme fonksJyonu- 
nun spektrumu 

0 
(b) 

21t 
T 

P(jm) 

(a) 

X(jm) 

oldugunu biliyoruz. 
Diirtiilii evnsim, bir sinyali ,'kolayca degi~tirebildiginden, [yani, 
X(jm)*o(m-mo) = X(j(m-mo)) ], bunu takiben, 

I +oo 

XP(jm) =- L X(J(m-km.)) (?.6) 
T k=-«J 

~u, Xp(J~).' Sekil 7.3'te resimlendirilen, 1/T'yle olceklendirilen, X(jm) 'nin degistirilen 
omeklemmm irst dusumunu iceren ca 'nun periyodik bir fonksiyonudur. Sekil 
7.3(c)'de, coM < ( cos -coM) veya aym sekilde, (1), > 2mM ,ve boylece, X(Jw) 'nin degistiri- 
len orneklemleri arasmda hicbir ortusme yoktur. Sekil 7.3( d)'de, m, < 2{1)M 'yle, ortusme 
vardrr.Sekil 7 .3{ c )'de resimlendirilen durum icin, X(Jco) sadik olarak, omekleme fre- 
k~nsmm tamsayi katlannda yeniden olu~turulmu~~;Dolay1s1yla,m, >2mu ise, x(t), Se- 
k•!. 1;,~'te belirtildigi gibi, · T kazanch ve co M 'den buyuk ve co, - coM 'den kucuk olan 
b~r kesim frekansma sahip bir. alcak geciren siizgec niyetiyle, x/t) 'den tam olarak ye- 
mden olusturulabilir. •, · 

(7.5) 

(7.4) 
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oldugunu goniruz. Carpma 6zeliginden,(B61iim 4.5), 

. xµ(Jm) = 
2~ 

[XUB)P(j(m-O)dB 

ve Ornek 4.8'den, 

BolOm 7 6rnekleme 

0 
~ekil 7.2 

1-r~ p(tl 

t t 't t . t 1 1 
0 

p(t) 

xtt) ~~~i,,..f~\..--•• Xp(t) 

n=--oo 
(7.3) 

+oo 

xp(t)= L x(nT)o(t-nT) 

Boliim 1.4.2'de tarnsilan, birim tepkinin omekleme ozelliginden dolayi, x(t)'nin bir bi- 
rim tepkiyle carprlmasmm, sinyalin, durtiiniin yerlestigi noktadaki degerini ornekledi- 
gini biliyoruz-yani, x(t)o(t - t0) = x(t0 )o(t - t0). Bunu denklem 7. l 'e uygularsak, Sekil 
7.2'de gosterildigi gibi, x/t) 'nin, Tyle yerlestirilen arahklardaki x(t) omeklemlerine 
esit diirtulerin genliklerine sahip bir durtii katan oldugunu ve bunun, · 

n=-oo 
(7.2) 

+oo 

p(t)= I 5(t-nT) 

iken, 

Ornekleme teoremini gelistirmek icin, bir siirekli zaman sinyali omeklemesini diizenli 
arahklarda gostermek icin, kullarush bir yola ihtiyac duyanz. Bunu yapmanm yararh 
bir yolu, orneklemek icin istedigimiz x(t) siirekli zaman sinyaliyle carpilan periyodik 
bir diirtu katan kullamlmasidir. Diirtii katan orneklemesi olarak bilinen bu mekaniz, · 
ma, Sekil 7 .2'de belirtilmistir, p(t) periyodik durtii katan, ornekleme fonksiyonu; T pe- 
riyodu, ornekleme periyodu ve p(t)'nin temel frekansi, cos = 2rc IT, ornekleme frekans, 
olarak ifade edilir. Zaman-bolgede, 

xP(t) = x(t)p(t) (7.1) 
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Bolum 6'da tartrsildigr gibi, ideal siizgecler genellikle, bircok nedenle, uygulamada 
kullarulmazlar. Her pratik uygulamada, Seki! 7.4'teki ideal az geciren suzgec.ilgili 
problem!e: ic;i~ istenilen frekans _o~elligine tam ola:ak yeterince yaklasaruyani, 
lwl < % icm, H(1w) ss ] ve icol >co,-% 1c;mH(Jm) == o) H(Jm) ideal olmayan stizgeciyle yer 
degistirecektir.Belli ki, alcak geciren suzgecleme evresindeki boyle her yaklasim, 

~ekil 7.4 Bir sOrekli zaman sinyalinin, 
ideal bir algak gegiren sOzgeg kullanarak, 
orneklemlerinden tam olarak duzeltilmesi: 
(a) 6rnekleme ve geri catilma igin sistem 
(b)x(~ igin 6rnek spektrum (c)xp(t) igin 
kar~1hk gelen spektrum (d) X/Jw) 'den 
X(Jm) duzeltmek igin ideal algak gegiren 
suzgeg ( e) x, (Jai) 'nin spektrumu 
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(e) 

X1 (jm) 

A 

H(jm) 

T 

I 
mM <me <(ms -m,:,.,) 

·IDc IDc 
(d) 

(c) 

XP (jm) 

~~L(mM 

(b) 

X(jm) 

A 

XpUm) 

• 81-----""'!Jl~Xr(t) 

(a) 

1 00 

p(t) = .E o(t - nT) 
n = - oo 

x(t)---i•~J x,(t) 

Solum 7 brnekleme 

1 
Onernli ve diizenli ornekleme teoremi, matematik edebiyatmda.yillarca bircok sekilde mevcuttu.Omegin, 

Whittaker, "Aradegerlerneli Fonksiyon Teorisi"(New YorkStecher-Hafner Service Agency, 1964),boliim.4'e bakr- 
mz."Giiriiltii Varhgmda Haberle~me"(Proceeding of the IRE, Ocak 1949,pp.10-2l)ismiyle klasik raporun 'Shannon ta· 
rafmdan l 949'da basilmasma kadar, haberlesme teorisinin edebiyatmda acik olarak gozukmemisti.Oysa, l 928'de H. 
Nyquist ve l 946'da D. Gabor, Fourier Serilerinin kullarnlmasma dayanarak, 2TW numaralarmm T siiresinin ve W en 
yiiksek frekansmm bir fonksiyonunu gostermek icin yeterli oldugunu vurguladilar, 
2 

Nyquist hizirun bir-yansma karsihk gel en OJ M frekansi, genellikle Nyquist frekanst olarak ifade edilir. 

Ornekleme teoreminin altmda, ornekleme frekansi tarafmdan asilmasi gereken 2mM 

frekansi, yaygm olarak Nyquist hzzz2 olarak ifade edilir. 

ise, x(t), x(nT), n=±l,:±2, ... , orneklemleri tarafmdan tek olarak belirlenebilir. Bu ornek- 
lemler verildiginde.ardisik durtulerin, ardisik orncklem degerleri olan genliklere sahip 
oldugu periyodik bir diirtii katan olusturarak, x(t)'yi yeniden olusturabiliriz.Bu dtirtii 
katan daha sonra T kazanch ve OJ M 'den buyuk ve co, - coM 'den kiiciik olan bir kesim .: 
frekansma sahip bir alcak geciren suzgec tarafmdan islenir, Sonuctaki 91kt1 sinyali, tam 
olarak x(t)'ye esit olacaktir. 

2Jt 
OJ=- 

s T 

iken, 

Ornekleme Teoremi: 
x(t) lcol > % icin X(Jco) = O 'h bir bant simrh sinyal olsun.O zaman 

CO,> 20JM 

Omekleme teoremi olarak ifade edilen bu temel sonuc, asagidaki gibi belirtilebilir': 

~ekil 7.3 (c) OJ, > 2% 'Ii ornek- 
lenen sinyalin spektrumu 
(d) m, < 2mM 'Ii 6rneklenen 
sinyalin spektrumu. 

Xp(jm) 

L\!\J\/\1\/\ 
2mM O UJM t Vs TI} 

(c) (ms 2 mM) 
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~ekil 7.7 Yeniden olusfurulan bir suzgecle s1finnc1-dereceden bir tutunmanm($ekil 7.6) temsilinin seri baglanmas1. 

Tt 0 
r+t ---1111-- r(t) · 

I 
I 

I I 
I I --------------- --------------' 

x(t)---e .... , Xo (t) 

H(jm) -, 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

Xp (t) I 

p(t} 

~ekil 7.6 Dikdortgensel bir durtu tepkili bir 
L Tl sistemiyle takip edilen durtu-katan 
orneklemesi olarak s1f1rmc1-dereceden 
tutunma. 

\ 

Xo (t) 

I 

x(t) 

......, ....... .,.,,.,.~Xo(t) 

h0 (t) 

1b_ 
O T t 

Xp (t) 

p(t) 
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~ekil 7.5 S1fmnc1-dereceden bir tutunmadan faydalanmanm orneklemesi 

Xo (t) ~ x(t) S1firmc1 
dereceden 
tutunum 

oldugundan, bu, asagidaki esitligi gerektirir. 
ejwT/2 H(jm) 

H0(jm) 
2 sin ( mT I 2) 

OJ 

7.1.2 Srfmncr-Dereceden Bir Tutunmah Ornekleme 
Durtu-katan omeklemesi cinsinden daha kolayca aciklanan omekleme teoremi, bant-' 
simrh bir sinyalin, omeklemleri tarafmdan tek olarak gosterildigi gercegini kamthyor. 
Bununla birlikte, uygulamada, durtulere yaklasan dar, genis-genlik darbelerinin olus, 
turulmasi ve gonderilmesi, aynca oldukca zordur ve sifmnci-dereceden tutunma ola7: 

rak ifade edilen sekildeki omeklenen sinyali olusturmak genellikle daha uygundur, 
Boyle bir sistem, Sekil 7.5'te gosterildigi gibi, verilen bir anda x(t)'yi omekler ve bir--: 
orneklemin ahndigi bir sonraki ana kadar bu degeri tutar. x(t)'nin srfmnci-dereceden 
bir tutunmanm ciktisindan yeniden olusturulmasi, yine alcak geciren suzgeclemeyls 
saglanabilir. Oysa, bu durumda, istenilen suzgec gecirme kusagmda artik sabit kazan- · 
ca sahip degildir. istenilen suzgec ozelliklerini gelistirmek icin, oncelikle sifmnci'' 
dereceden tutunmanm xo(t) ciknsmm kuralda, Sekil 7.6'da gosterildigi gibi, dikdort- 
gensel bir diirtii tepkisine sahip bir L TI sistemiyle takip edilen diirtii-katan omeklemei 
siyle olusturulabilecegine dikkat ederiz. .r , ( t) 'den x(t)'yi geri catmak icin, h, (t) di.irfil. 

tepkili ve H, (}OJ) frekans tepkili bir L TI sistemiyle xo(t) islemini dusunuruz.Bu sis 

temin Sekil 7.6'daki sistemle seri baglanrnasi, H,.(JOJ) 'yi belirtmek istedigimizde, 
r(t)=x(t) iken, Sekil 7. 7'de gosterilmistir.Sekil 7. 7'deki sistemi Sekil 7.4'teki sistemle ... 
kiyasladigmuzda, eger h,(1) ve ho(t) 'm seri baglanma birlesimi Sekil 7.4'te kullamlan ., 
ideal alcak geciren H(jw) siizgeciyse, r(t)=x(t) oldugunu goruruz.Ornek 4.4'ten ve Bo-,1 
lum 4.3.2'deki zarnan-kaydirma ozelliginden 

. -jwTli [2sin( OJT I 2)] Ho(1m)=e . -.- .. --~ 
OJ 

Sekil 7.4'teki x(t) ve x , ( t) arasmda,veya aym sekilde, X(jm) ve X,.(Jm) arasmda bi 
celiskiye yol gosterecektir.ldeal olmayan slizgecin belirli secimi.daha sonra, di.i~ilnu~ 
len uygulama icin bozulumun kabul edilebilir seviyesi tarafmdan dikte edilmistir, Ko: 
layhk icin ve ornekleme teoremi gibi temel ilkeleri vurgulamak icin, bu ve sonraki ,' 
bolumler boyunca, uygulamada boyle bir slizgecin elimizdeki problem icin ideal ozd~ 
liklere tam olarak yeterince yaklasrnasi icin tasarlanan ideal olmayan bir suzgecle yef 
degistirmesi gerektigi anlayisiyla, ideal suzgeclerin kullamrm ve elverisliligini.duzent; 
olarak varsayacagiz. 
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(7 .11) 
( ) ~ ( '· ·T.) wJ sin( we (t - n T)) x,. t = L.J x n 

n=-oo Jr we (t - nT) 

boylece, 

(7.10) 
h(t) 

0.. - · ca I 2 'ye esit olan H(Jw) kesim frekansiyla, s1fmnc1-dereceden bi.r tutun-,.,; 
rnegm, s " • • id 1 bu iikliik f Sekil 7 8'd mayi takip eden yeniden olusturulan suzgec icm 1 ea uyu u ve az, · e, 

gosterilendir. · · I k f: k 
Bir kez daha, uygulamada denklem (7.8)'deki frekans tepkisi tan_i o ara ar, 

edilemez ve boylece, ona yeterli bir yaklasim tasar~an~ahd1LAsh~da, ~-m;ok durum-., 
da, srfmnci-dereceden tutunmamn 91ktis1,ilav~ten hicbir alcak ge9~.r~~ suzgecleme ol- 
madan, orijinal sinyalin kendisine yapilan bir yaklasim olarak du~unu~_ur ~~ es.asm- 
da,orneklem degerleri arasmda, kuskusuz cok kaba olmas1~a ragmen, ~umk~n bir arr 
degerleme gosterir.Alternatif olarak, bazi uygulamalar?a, ornek!e~ ~egerle~i a~asm~a 
daha diizgtin ara degerlemeler yazmak isteyebiliriz.B1r sonraki bolumde,btr s111:yahni 
orneklemlerinden yeniden olu~turulmas~mn Y?rumlanmas1~m genel kavrarntm.bir aras 
degerleme islemi olarak, daha ayrmtih bir sekilde arastiracagiz. 

BiR siNYALiN ARADEGERLEME KULANARAK ORNEKLEMLERiNDEN YENiDEN,, 
OLU$TURULMASI 

Ara degerleme, bir siirekli zaman sinyalinin omekleme degerleri ki.imesi11:e kurulmas1~· 
bir fonksiyonu omeklemlerinden, yaklasik o_larak ~ey~ tam ol~rak, ye~1den. ol~~~r 
mak icin yaygm olarak kullamlan bir islerndir. Basit bir ara degerleme 1~l~_m1, 1?ol~k 
7 .1 'de tartisilan srfmnct-derecedcn tutunmadir. Ara degcrlemenin ya:.arh .d1~er ?lf ~ 
li, Sekil 7 .9'da resimlendirildigi gibi, komsu omeklem noktalannm duz bir cizgiyle 

~ekil 7.9 6rneklem noktalan arasind~ki dogrus~1.ara 
degerleme. Kesikli egri, orijinal sinyah ve tam egn 
dogrusal ara degerlemeyi gosteriyor. 

7.2 

Denklem (7.9) x(n1) omeklem noktalan arasmda siirekli bir egrinin nasil olusturula- 
caguu tammlar ve dolayisiyla, bir ara degerleme · formulu gosterir. Sekil 7.4'teki 
H(j(r)) ideal alcak geciren suzgec icin, 

wcT sin( wJ) 

IJ=-00 
(7.9) ~ekil 7.8 Yeniden olu~turulan bir sOzge9le s1f1nnc1,, 

dereceden bir tutunmarnn kuvvet ve taz: · .. 

- x,.(t)= L x(nT)h(t-nT) 

.; H,Um) 

m 

baglandigi, dogrusal ara degerlemedir. Daha kansik ara degerleme formullerinde, or- 
neklem noktalan daha yiiksek dereceden polinomlarla veya matematiksel fonksiyon- 
larla birbirine baglanabilir, 
Bolum 7. l 'de gordugumuz gibi, bant-smirh bir sinyal icin, eger ornekleme anlan yete- 
rince yakmsa, o zaman sinyal tam olarak yeniden olusturulabilir; yani, alcak geciren 
bir siizgecin kullamlmasiyla, orneklem noktalan arasmda tam ara degerleme yapilabi- 
lir. Bir ara degerleme yontemi olarak, x(t)'nin yeniden olusturulmasmm ara degerle- 
mesi.Sekil 7.4'teki alcak geciren siizgecin zaman-bolgedeki etkisini dusundugumuzde 
acik hale gelir.Ozellikle, 91kt1 

x, (t) = x p (t) * h(t) 

oldugunda veya denklem (7.3)'le verilen x"(t) 'yle, 

I H,(jm) I 
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Denki em (7 .11 )'e gore (JJC = (l)s I 2 'Ii geri catilma, Sekil 7 .1 O'da resimlendirilmistir. Se- 
ki} 7.IO(a) orijinal bant-sirurh x(t) sinyalini gosteriyor ve Sekil 7.lO(b)orneklemlerin 
diirtii- katanrn, xp (t) , gosteriyor. Sekil 7 .10( c )'de, denklem (7 .11 )'deki bireysel terim- 
lerin ust diistimu resimlendirilmistir. 
Denklem (7 .11 )deki gibi ideal bir alcak geciren siizgecin diirtii tepkisini kullanarak 
yapilan ara degerleme, eger x(t) bant-smirhysa ve omekleme frekansi ornekleme teo- 
reminin kosullanm saghyorsa.tam geri canlmayi tamamlayacagmdan, genellikle bant- 
stnirli ara degerleme olarak ifade edilir. Daha once belirttigimiz gibi, cogu durumda, 
denklem (7.1 l)'dekinden daha dogru ama daha basit bir suzgec, ya da aym sekilde, 
daha basit bir ara degerleyen fonksiyon kullanmak tercih edilir. Ornegin, sifinnci- 
dereceden tutunma, h(t) ara degerleme fonksiyonunun, Sekil 7.6'da belirtilen ho(t) diir- 
tii tepkisi oldugu orneklem degerleri arasmdaki ara degerleme sekli olarak goriilebilir. 
Bu anlamda, sekilde x(t)'ye yaklasima karsihk gelen xo(t) 'la, ho(t) sistemi, tam ara de- 
gerleme icin istenilen ideal alcak geciren suzgece yapilan bir yaklasnm gosteriyor. 
Seki I 7 .11, tam ara degerleme suzgecinin istenilen aktanrn fonksiyonunda iist uste ko- 
nulan sifinnci-dereceden tutunma ara degerleme suzgecinin aktanm fonksiyonunun 
buyiiklugunu gosteriyor, 
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(cl 
~kil 7.12 (a) DGrtG orneklemeli $ekil 6.2(a) ve (g)'nin rr· 1 · 1 · , · · Gor~el sistem, uzakhkla azalan bir kesim frekansma sahi o al':~ res~m en .. (b) (a) dak.1 re~1mlere uygulanan smnnci-dereceden tutunma 
ta gorGntGlendiginde, $ekil 7.12(b)'de mozaikteki sureksizlikfer di~~~~~s~~fet,:l~m( e)y(, d)ogal ol~rak ortaya 91k~ny~r. ~oy.1.ece, bir uzakhk- 
arahklarla dGrtG orneklemesinden sonra smnnc-dereceden blr tut ~ m iyo,r, c a ve (b) de kullarnlan bir·dorduncu yatay ve dikey . unmanm uygu anmasmm sonucu. · 

1Ds O tos 
-y 2 

Hem Sekil 7 .11 'den hem de Sekil 7 .6'dan, sinnnci-dereceden tutunmanm, bazi durum· 
larda yeterli olmasma ragmen, cok kabataslak bir vaklasim oldugunu goriiriiz.Omegin, 
ilave edilen alcak geciren siizge9leme verilen bir uygulamada dogal olarak eklenmis- 
se, turn ara degerlemeyi geli~tirmeye meyledecektir.Bu, Sekil 7.12'deki resimlerin du- 
rumunda resimlendirilmi~tir.$ekil 7.12(a) durtu omeklemeli(yani, uzaysal dar diirtiilii 
ornekleme) resmi g6steriyor.$ekil 7.12(b), Sekil 7.12(a)'ya iki boyutlu bir sifmnci- 
dereceden tutunmamn,mozaik bir etkiyle sonu9lanarak, eklenmesinin bir sonucudur. 

~ekil 7.11 S1finnc1-dereceden 
tutunma ve ideal ara degerleme 
sGzgeci it,:in aktanm fonksiyonu. 

S1fmnc1 
dereceden 

Ideal ara 
degerlendirme 

suzqecl 

(c) 

~ekil 7.10 Sine fonksiyonunu kullanarak 
yap1lan ideal bant-sunrh ara degerleme: 
(a) bant-simrh sinyal, x(t) (b) x(t)'nin 
orneklemlerinin dGrtG-katan ara degerle· 
me[denklem (7.11)] 

(b) 

(a) 

=>. 
(a) 

I. 
f 
r-· 
! ' 

524 
Sinyaller ve Sisternler Bolum 7 brnekleme 525 



~ekil 7.14 ?ekil 7.12 (a) ve (b)'de kullan1lan bir-0 Oncu . .. .... 
dereceden bir tutunmadan ziyade birinci·derecedenc bi t tyatay ve d1key arahklarla durtu orneklemesinden sonra sinnncr- 

r u.unmanm uygulanmasmm sonucu. 

AL~AK HIZDA ORNEKLEMENIN l;TKiSi: ORTU$ME 

Bu bolumde bir onceki k1s1mda omekleme frek . .. 
n_n~n saglanacag1 kadar yeterli ~iiksekl 'kt Id ~nsmm,omekleme te?reminin kosulla, 
dirildigi gibi a> > 2a>M ile ornekl 1 e _o ul?u varsay1lm1~t1.Sekll 7.3'te resimlen. 

1 k , s , enen sinya m spektrumu (t)' . - k oranti 1 opyalamasim icerir ve bu . :. kl . . , x nm spe trumunun 
oldugunda, x(t)'nin spektrumu art1k °xmDm)~e ~eoremmm temelini olusturur, m, < 2~11 
geciren siizge9lemeyle diizeltilebilir d~-ildir eD opyalanmaz ,ve b_u ~edenle, artik alcak 
icme alan bu etki, ortu~me olarak ifade !dilir: enklem (7.6) daki bireysel terimleri de 

0 
(e) 

-~ 2 

~ekil 7.13 (d) orneklenen sinyale 
uygulanan birinci-dereceden 
tutulma (e) birinci-dereceden 
t~.tunm~ .ve ideal ara degerleme 
suzgecm1n aktanm fonksiyonu- 
nun kar~1la~t1rmas1. 

ideal.ara 
degerlendirme 

suzgeci 

H(jm) 

T 

(d) 

Xr(t) 

-~ -~ , ........ , .... ,,, ,, .... ~ 
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T 2T 
(b) 

h(t) 

)h 
-T T 

(c) 

~ekil 7.13 Oi;:gensel bir durtO 
tepkili evrlsirnle izlenen . durto~ 
katan orneklernesi olarak dogru· 
sal ara degerleme(birinci· ... 
dereceden tutunma): (a) omek- ,;,'. 
leme ve geri canlrna icin sistem.;,;: 
(b) orneklemlerin durtO·katan (cf1: 
birinci-dereceden bir tutunmay, 
gosteren dOrtO tepkisi 

(a) 

Bununla birlikte, insani gorsel sistem, alcak geciren suzgeclemeyi dogal olarak etkiler 
':_e dolayisiyla, bir mesaf ede gonildtigunde, mozaikteki siireksizlikler duzgiinlestirill-,' 
Ornegin, Sekil 7 .12( c )'de, yine sifinnci-dereceden bir tutunma kullamlrms.ama burada 
her yondeki omeklem uzayi, Sekil 7.12(a)'dakinin bir-dordtincusudiir.Normal gorun:.· 
tuyle, hatm sayihr alcak geciren suzgecleme, mozaik etkisi hala acik olmasma ra~- 
men, dogal olarak uygularur.Eger sifmncr-dereceden tutunmayla saglanan kaba ar[ 
degerleme yeterli degilse, bazilan toplu olarak daha yiiksek dereceden tutunmalar ola; 
rak bilinen, daha duzgun strateji tiirleri kullanabiliriz.Ozellikle, sifmnci-dereceden tu; 
tunma Sekil 7.5'teki gibi, siireksiz olan bir 91kt1 sinyali iiretir. Aksine, Sekil 7.9'da re~ 
sirnlendirildigi gibi, dogrusal ara degerleme, ornekleme noktalanndaki egimdeki degi..', 
siklikten dolayi.siireksiz turevlerle olmasma ragmen, siirekli olan geri catilmalan sag- 
lar.Bazen birinci-dereceden tutunma olarak ifade edilen dogrusal ara degerle. 
me,aynca, Sekil 7.4'teki sekliyle ve Sekil 7.13'te resimlendirildigi gibi, h(t) ii9geniyle 
denklem (7.9)'daki sekliyle, ara degerleme olarak gorulebilir.Birlestirilen aktanm 
fonksiyonu da aynca sekilde gosterilmistir ve soyledir: · 

H(jw) = ~ [ sin~;; 2) J 
Birinci-dereceden tutunmanm aktanm fonksiyonu, ideal ara degerleme siizgeci 

19m aktanm fonksiyonunun ustune koyularak gosterilmistir.Sekil 7 .14, Sekil 
7.12(b)'dekilerle aym olan; ama omeklenen resme eklenen birinci-dereceden bir tutunmali 
resme karsihk gelir. Benzer bir sekilde, daha yiiksek dereceli diizgiinliiklere sahipgeri ca 
tilmalar iireten ikinci-ve daha yiiksek dereceden tutunmalar tammlayabiliriz. Ornegi 
ikinci-dereceden bir tutunmamn 91kt1s1 surekli olan ve surekli bir birinci tiireve ve sureksi · 
bir ikinci tiireve sahip olan orneklem degerlerinin bir ara degerlemesini saglar. 
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(7.15) 

~ekil _!.15 yOkse.k hrzda ornekleme ve alcak 
hr~?a or~e~le~enrn frekans-bolgedeki etkisi: (a) 
onirnal srnuzo,dal sinyalin spektrumu (b) (c) 
(.() > 2 'I .. k I 

s % 1 orne lenen sinyalin spektrumu (d), 
(e) w, < 2% 'Ir 6rneklenen sinyalin spektrumu 
(~)'~en (~)'.ye harekette COo '1 arnnrsak, kesikli 
C!Z~ryle ~~zr(~nler sola kayarken, kalrn cizgiyle 

. c,.~,l~n d.urtuler saga kayar.(d) ve (e)'de, bu 
durtu!er,. ~deal alcak geciren sOzgeclerin gecirme 
~u~ag, rcrnde bazrlannm dO~O~Onde bir degi~ik- 
lrk olmasrna yetecek kadar hareket ettiler. 

Onceki omeklerde bir degi$iklik olarak 
x(t) = cos(mot +¢) 

Xp(jID) 

ID _4ms .. ,.: o-- .: 6 
I I I • I I 

-Ws 
~wo IDs m 

(ms-Wo) 2 
(d) 

Xp(jm) 

r---- m _sms o-- • I • 6 • -ms 
~ moms tn 

(ms-mo) 2 
(e) 
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529 

X(jm) 

l f 
-mo mo 

(a) 

Xp(jm) 

r - - - - mo=~ • I • 6 • 
-ms mo ~ IDs m 

(b) 2 ms-mo) 

Xp(jID) 

vs~ • :,. :. 0 6 
I I I I I 

-ms 
mo~ IDs ID 

(c) 2 (ws-mo) 

Ortiisme bulundugunda, orijinal % frekansi, daha dusuk bir frekansa, a.>s - % 'a benze- 
meye baslar. a.>s I 2 < % < OJs icin, % , to, 'ye bagh olarak artarken, a.>s - % frekansi aza- '. 
hr. OJs = % oldugunda, ornegin, geri canlan sinyal bir sabittir. Bu, omekleme bir kere · 
icin cevirdiginde, turn omeklemlerin birbirine esit oldugu ve sabit bir sinya- 
lin( co o = o ) orneklenmesiyle elde edilenlere benzeyecegi gercegiyle birbirini tutar 
Sekil 7. l 6'da, Sekil 7. l 5'teki dort durumun her biri icin, x(t) sinyalini, omeklemlerini, 
ve geri canlan x; (t) sinyalini belirttik.Bu sekilden, alcak geciren suzgeclemenin or;",..,: 
neklemler arasmda, ozellikle x(t)'nin omeklemlerine OJs I 2 'den daha az olan frekansm.fc 
bir siniizoidini olusturarak nasil ara degerledigini goruruz, 

(d) 

(c) 

(b) 

(J) 
% =-t; x,.(t) = cos mot= x(t) 

2m 
OJo =-s; x,.(t) = cos mot= x(t) 

6 
4m % = 6; X,. (t) = COS((J)s -mo)t -:t x(t) 

5(1) 
% =-t; x,.(t) = cos((J)s -mo)t * x(t) 

(a) 

olsun.Bu sekilde, % 'daki durtilyu, uygunluk icin, -mo 'dekinden grafiksel olarak ayir- 
dik, X PU OJ) .omeklenen sinyalin spektrumunu diisunelim ve ozellikle yerlestirilen (J)s 
ornekleme frekansh % frekansmdaki degisimin etkisi uzerinde yogunlasalim, Seki! 

7.15 (a)-(e)'de, % 'nin bircok degeri icin Xp(Jw) 'yi resimlendirdik. Aynca, kesikli ciz- 
giyle belirtilen, Sekil 7.4'teki (J)c = ai, 12 'li, alcak geciren siizgecin gecirme kusagi- 
dir. % < a.>, I 2 oldugundan, ( d) ve ( e )'de bulunurken,(b) ve ( c )'de ortusmenin bulunma- 
digma dikkat ediniz. Dort durumun her biri icin, alcak geciren siizgeclenen x,.(t) 91kt1- 
si asagidakiler gibi verilmistir: 

co, < 2(J)M oldugunda, x(t) ve x,. (t) arasmdaki iliskiyi kavrayis kiyasla daha basit sinii- 
zoidal bir sinyal durumunun daha detayh bir sekilde dusunulmesiyle saglamr. Boyle- 
ce, Sekil 7.15(a)'da belirtildigi gibi, X(j(J)) Fourier donusumuyle, 

x(t) = cos (J)0t 

A91k olarak, eger Sekil 7.4'teki sistem, a>.. < 20JM 'li bir sisteme uygulamrsa, geri catilan 
x, (t) sinyali, artik x(t)'ye esit olmayacaknr. Oysa, Problem 7 .25'te de arastmldigi gibi, c 
orijinal sinyal ve bant-smirh ara degerlemesi kullamlarak geri catilan x,.(t) sinyali, or-(.; 
nekleme anmda hep esit olacaklardir.yani.her ms secimi icin, 
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~ekil 7.16 ortu~menin siruizoidal bir sinyale etkisi. m0 'nin dort degerinin her biri i<;:in , orijinal sinuzoidal sinyal(kahn egri), 6rneklemeleri, ve ge_ri can- 

(b) 

en 5· 
'< ~ 
~ 

' ',, I '., ,, 

I 
I I ~ 

I 
I 

\ ~ 'r 
I 

' \ 
\ ' \ 

\ 

\ 
\ 

I 
I 

I \ 
I 

I 
I 

I 
I 

,.-+, 
I ' 

I \ 
,,t-, I \ 

I \ 
I \ 

\ \ 
\ 

2ms mo=s 

(a) 
I' ,, 

' ' ' 
I ; 

I 

I 
I \ 

' 
' ' 

I' 
I' ' ,, 

' ' ' ' ' 'y:Omekler 
,, 

/ ' ' ' 

_ ms 
mo-5 

,, 
I' 

I' 

/ Geri canlan sinyal 

., -.- - 

U'i w 
0 

/ Orjinal sinyal 



Sec;ici darbe 
~ekil 7.18 Se9ici darbe etkisi 

I ~ DOnme yOnG 

x(t) = cos( it+¢) 

siniizoidal sinyali diisiinelim ve bu sinyalin, diirtii orneklemesi kullamlarak, siniizoidalin frekansi- 
nm tam olarak iki kati frekansta, yani w, 'de, orneklendigini varsayalnn. Problem 7.39'da gosteril- 
digi gibi, eger bu diirtii-omeklemeli sinyal cu, I 2 kesim frekansh ideal bir az geciren suzgece girdi 
olarak uygulamrsa, sonucta olusan 91kt1; 

x,(t)=(cos¢)cos( i' i) 
Sonuc olarak, x(t) 'nin kusursuz geri catihmmm, sadece ¢'nin srfmveya 2,r'nin tamsayi bir kati) 
oldugu durumda olusacagim goruruz. Aksi takdirde, 
x,(t) sinyali, x(t)'ye esit degildir. 

Son bir omek olarak, ¢ = -!( 12 ve dolayisiyla 

. x(t) = sin ( i' t) 
oldugu durumu dilsilnelim.Bu sinyal Seki! 7.17'de cizilmistir. 2Jf I w, ornekleme periyodunun tam- 
sayi katlarmda sinyalin degerlerinin sifir oldugunu an~an_z .. ~onuc;: ?larak, bu £i:ekan~~aki ornekle- 
menin sifirla ozdes olan bir sinyal iirettir ve bu sifir gITd1s1 ideal biz alcak geciren suzgece uygu- 
landigmda, sonuclanan x, (t) ciktisirun da sifirla ozdes olur. 

Ornek 7.1 

Alcak hizda orneklemenin daha yiiksek frekanslarm daha alcak frekanslara yansitil- 
masi vasitasiyla olusan etkisi, stroboskopik etkinin dayandigi ilkelerdir. Ornegin, disk 
uzerinde isaretlenen tek bir ismsal cizgili sabit bir oranda donen bir diske sahip oldu- 
gumuz Sekil 7. l 8'de belirttigimiz durumu dtisunelim.Parlayan secici darbe,periyodik 
bir oranda cok kisa zaman arahklarmda diski aydmlattigindan, bir omekleme sistemi 
rolii oynar.Secici darbe frekansi, diskin donus hizmdan cok yiiksek oldugunda, diskin 
donme hizi dogru olarak algilamr.Secici darbe frekansi, diskin donus frekansmm iki 
katmdan daha az oldugunda, donme, gercekte oldugundan daha yavas bir frekanstay- 
mis gibi goriimir.Aynca, faz tersinmesi nedeniyle, disk yanhs yonde donuyormus gibi 
gozukecektirl Kabaca soylemek gerekirse, ardisik orneklemlerdeki diske yerlestirilen 
bir cizginin konumunu takip edersek, % < cos < 2% oldugunda, her donamrru bir kez ol- 
dugundan oldukca fazla sikhkta orneklemis oluruz, diskin omeklemleri, diskin saat 
yoniinde donmesinin aksine, saat yonu tersinde ardisik olarak yer degistiren konumda 
yerlestirilen cizgiyi gosterir. % = co, 'ye karsihk geleri, donahm basma aydmhkta, ism- 
sak cizgi sabit gozukur, Benzer bir ornek genellikle posta arabasmm tekerleklerinin 
arabanm hareketine uygun olmasr gerekirken, daha yavas ve bazen yanhs yonde do- 
niiyormus gibi goriindiigii Vahsi Batt filinlerinde gozlenir.Bu durumda, omekleme 
yontemi, hareket eden resimlerin, omekleme frekansma karsihk gelen bir orandaki 
(genellikle saniyede 18-24 cerceve) bireysel cercevelerin bir sonucu oldugu gercegine 
karsihk gelir. 

~ekil 7.17 Ornek 7.1 i9in siniizoidal sinyal 

sinyalini dusunelim. Bu durumda, x(t).'nin Fourier d?n~§ii1:1ii,kesi~li. 9izgi~l~. b~lirtil~~ 
durtu zit fazh, yani 1re-N, genlige sahipken, kalm bir cizgiyle belirtilen durttinun ne 

genligine sahip olmasi dismda, aslmda Sekil 7.15(a)'dakiyle ayrudir. Eger Sekil 
7 .15'teki gibi % 'nin aym secimler kiirnesini diisunursek, cos( OJof + ¢) 'nin omeklenen 
versiyonlan icin, sonuctaki spektrumlar, tiim kalm durtiilerin TCeN genligine sahip 
olmasi ve tum kesikli olanlarm ne-N genlige sahip olmasiyla, tam olarak sekildeki 
gibidir. Yeniden,(d) ve (e) durumlarmda ortusme varken,(b) ve (c) durumlannda or- 
nekleme teoreminin kosullan saglamr ve boylece xJt) = cos( OJof + ¢) = x(t) olur. Bu- 
nunla birlikte.simdi, alcak geciren siizgecin gecirme bandmda gorulen kesik ve k~lm 
diirtiilerde bir tersinme oldugunu goruriiz. Sonuc olarak, bu durumlarda, ¢ fazmm isa- 

retinde bir degisiklik, yani bir faz tersinmesi, oldugunda, x, (t) = cos [ ( OJs - % )t -¢] 
oldugunu anlanz. 

Ornekleme teoreminin, omeklcme frekansmm sinyaldeki en yuksek frekansm ,, . 
iki katma buyuk veya esit olmasi yerine, en yiiksek frekansm iki katmdan buyiik ol- 
masmi acikca gerektirdigine dikkat etmek onemlidir. Bir so.ru:aki ome~, siniizo~dal ~i~ , 
sinyali, frekansmm tam olarak iki kati frekansta omeklend1gmde(yam her devirde 1kL 

, orneklem), yeterli olmadigiru resimlendiriyor. 
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xe(t) si.irekli zaman sinyaliyle onun aynk zamandaki temsili olan xAn] arasmdaki 
ili~kiyi ay~1ca .anlayabilmek icin, ·CID'yi diirtu katannm diziye eslestirilmesiyle takip 
edilen periyodik orneklemenin bir yonterni olarak gostermek yardimci olur.Bu iki ba- 
samak Sekil 7.21'de resimlendirilmi~tir.Ornekleme yontemini gosteren birinci basa- 
makta, xp(t) diirtu katan, xc(t) omeklemlcrine karsihk gelen genlikli ve T omekleme 
periyoduna esit olan bir zaman bosluklu durtulerin bir dizisine karsihk gelir. Diirtu ka 
tarmdan aynk zaman dizisine doniisumde, x0(t) omeklemlerinin aym;ama bagrmsiz 
degiskenleri cinsinden birim bosluga sahip dizisine karsihk gelen xAn]'yi elde et- 
tik.Boylece, etkide, omeklcmelerin diirtu katan dizisinden omeklemlerin aynk zaman 
dizisine donusumii zamanda bir duzgeleme olarak dii~i.iniilebilir.x/t)'nin xAn]'ye do- 
niisurnundeki di.izgeleme, x/t) ve xAn] 'nin sirasiyla T = I; ve T = 27; orneklcme fre- 
kanslan icin resimlendirildigi Sekil 7.21(b) ve (c)'de aciktir. 

. . Ayn ca, Sekil 7. l 9'daki isleme safhalanm frekans-bolgede incelemek 6gretici- 
d1r.Hem aynk zaman hem de siirekli zamandaki Fourier doni.i~i.imleriyle ugra~acag1- 
m1zdan, bu boliimde sadece, si.irekli zamanda m , aynk zamanda n kullanarak, si.irekli 
zaman ve aynk zaman frekans degi~kenlerini ay1racag1z. Orne gin, xA n] ve yttf n] 'nin 
aynk zaman Fourier d6ni.i~iimleri, s1ras1yla, Xe ( e10) ve Y,, ( e10) iken, xe (t) ve Ye (t) 'nin 
si.irekli zaman Fourier doni.i~i.imleri, s1ras1yla Xc(jw) ve Y,,(Jw) 'dir. 

~ekil 7.20 surekli zamandan aynk zamana donO~Om ve aynk zamandan surekli zamana donO~OniOn gosterimi.T 
orneklerne periyodunu gosteriyor. , ' 

T T 

Ye (t) CID x, [n] = Xe (nT) ,--..--- .... Yd [n] = Ye (nT) 
...._ ...... Aynk zaman DIC 

donu·· su mu" .-- sistemi i--.------l..! 
"J' dbnO~OmO 

t 
Xe (t) 

YAn] = Ye(nT) 

ile iliskilendirilen y/t) surekli zaman sinyalini uretir.Bu gosterim, Sekil 7 .20'yi acik 
h~I_e get~ri~or.Aynk ~a?1~n sinyalinin diji~al sekilde gosterildigi dijital sistemler veya 
dijital bilgisayarlar gibi sistemterde.genethkle CID donusumunu tamamlamak icin kul- 
lamlan aygit, analogdan dijitale doni.i~tiiri.ici.i(A'dan D'ye) olarak ifade edilir ve DIC 
dontisiimunu tamamlamak icin kullamlan aygtt, dijitalden analoga doni.i~tiiri.ici.i(D'den 
A'ya) olarak ifade edilir. 

kisaltilacak olan Sekil 7. l 9'deki ucuncu sisteme karsilik gelir.DIC islemi, sisteme girdi 
olarak saglanan orneklem degerleri arasmda bir ara degerleme sergiler.D/C islemi, 
;yAn] aynk zam;m sinyaline 
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xc (t) 'nin xd [ n] 'ye donusumu, Sekil 7 .19'daki,siirekli zamandan-aynk zamana donusum 
olarak ifade edilecek olan ve CID seklinde kisaltilacak olan birinci sisteme karsihk ge- 
lir.Tersi islem, aynk zamandan si.irekli zamana donusurmi gosteren ve DIC seklinde 

~ekil 7.19 Surekli zaman sinyallerinin aynk zaman islemesl 

I I ___________________________________________ J 

I I 
Xct(n) Yct (n) I I Aynkzaman Aynk zaman SOrekli zaman I - - , -,. ,. 

I -,, 
I dono~omo sistemi donO~OmO I I 

I 

-------------------------------------------, I 

xAn] = xJnT) 

Bircok uygulamada, bir siirekli zaman sinyalini once bir aynk zaman sinyaline ddniis. 
tiirerek, sonra aynk zaman islemesiyle, si.irekli zaman sinyaline geri donusturerek is- 
lemede sunulan onemli bir avantaj vardir. Aynk zaman sinyali islernesi, genel-veya 
ozel- amach bir bilgisayarla, mikroislemciyle, veya ozellikle aynk zaman sinyali i~le- 
meye yonelik bircok aygit tiiriiyle tamamlanabilir. · 
Genel terimlerle, surekli zaman sinyali islerneye yapilan bu yaklasim, Sekil 7.l 9'da 
belirtildigi gibi,x/t)veYe(t) si.irekli zaman sinyalleri ve xAn]veYAn],xc(t)veYc(t) 'e 
karsihk gelen aynk zaman sinyalleri iken.uc islemin seri baglanmasi olarak gonilebi- 
lir. Tum sistem,tabi ki, girdisi ve ciktisi siirekli zaman sinyalleri olan bir siirekli zaman 
sistemidir.Bir siirekli zaman sinyalini aynk zaman sinyaline doniisturme ve bir siirekli ·· 
zaman sinyalini, aynk zaman temsilinden yeniden olusturmanm teorik esasi.Bohim : 
7.1 'de tarnsilan omekleme teoremine dayamr.Ornekleme teoremi kosullanyla, ornek- · 
leme frekansi uygunlugunu iceren periyodik ornekleme islerni vasrtasiyla.x.O) surekli · 
zaman sinyali, xc(nT) anlik omekleme degerlerinin bir dizisi tarafmdan tam olarak '. 
gosterilebilir; xA n J aynk zaman dizisi, xc (t) 'yle su sekilde iliskilidir; 

7.4 SUREKLi ZAMAN SiNYALlERiNiN AYRIK ZAMAN i$LEMESi 

Onceki tarnsrna, stroboskopik etkiyi, alcak hizda omekleme dolayisiyla ortii~menin 
yararh bir uygulamasma bir ornek olarak degerlendirmeyi onerir.Ortusmenin diger bir 
pratik uygulamasi, ornekleme salinimolceri olarak ifade edilen bir olcum aletinde or- 
taya cikar.Bu alet, cok yiiksek frekansh dalga bicimlerini gozlemlemek icin tasarlan, 
rmstir ve cok daha kolayca gosterilen bu dalga bicimlerini ortmek _i9in, omeklcme il- 
kelerinden yararlamr.Ornekleme salmimolceri, Problem 7.38'de daha aynntih bir se-, 
kilde incelenmistir, 
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~ekil 7.22 XcUw), X/Jw) ve x, (e1n) arasmdaki iki degi~ik orneklerne frekanst i9in ili~ki 

-n -21t -21t -rt 
Q 

x, (eio) 

L\iL\ 

xp (jm) 

i T= T1 

--1\ !\ 
21t 0 21t to 

- T1 T1 

'OJ 'OJ 

Xe (jm) 

i 
(7.23) 

Sonuc olarak, 

(7.22) 

Denklem (7.18) ve (7.20)'yi karsilastmrsak, Xd(e1n) ve Xp(jw) arasmdaki iliskinin, 

Xie1n) = X/JD.IT) (7.21) 

oldugunu goriiruz. Aynca, denklem (7.6)2da gelistirildigi ve Sekil 7.3'te resimlendi- 
rildigi gibi, 

n=-oo (7.20) 

+oo 

Xd(e10) = L Xe ( nT)e-Jnn 

veya denklem (7. l 6)'y1 kullanarak, 

n=-co (7.19) 

+oo 

Xd(e10) = I, xd[n]e-Jnn 

Simdi, xd [ n] 'nin aynk zaman Fourier doniisumunu dusunelim.yani, 
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2T t 

n=-oo 

+oo x p (jm) = I Xe (nT)e·-JwnT 

oldugundan ve <5(t-nT) 'nin donusumu, e-JwnT oldugundan, bunu takiben, 

n=-oo 

+oo 

x/t) = L, xc(nT)<5(t-nT) 

rrnirnf ~irrrn-nr:. 
-4 -3 -2 -1 o 1 2 3 4 n -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 n 

(c) 

~ekil 7.21 Bir aynk zaman dizisine donO~Omle takip edilen periyodik bir dOrtO katanyla ornekleme: 
(a) tum sistem (b)iki ornekleme frekans: i9in x p(~. Kesikli olan, x c(~'yi gosteriyor. (c) iki farkh or- 
nekleme frekansi i9in 91kt1 dizisi. 

(b) 
O T 2T T 0 

-> 
/ 

/ 
/ -- - ,,.. ..... .,. J ..... , .... / ... .,. 

T = 2T1 
Xp (t) Xp (t) 

(a) 

I 
I I 

x[n) = Xe (nT) 

. CID donO~QmO ----------------, 
I 
I p(t) 

: ~x (t) Zaman sinyalinin 
x (t) ~ X P aynk zaman 

c 
I 

dizlsine 
dOnO~OmO 
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Baslamak icin, x/t) 'nin siirekli zaman Fourier donusumii olan X/Jm) 'yi xc(t) 'ni 
orneklem degerleri cinsinden, Fourier d6nii$iimiinii denklem (7.3)'e uygulayarak a91k: 
layahm. 
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a 

0.. 
C\I 

II) 

l3 

I- ]: .a 
::. 0 

> J: 

]: ::!! 

.a 0 l3 a 
~ a. &11- 

~ 0 x x 0 ]: alt- .a 
a. C\I 0 J: J: 

::;; 
l3 

C\I 

II) 

l3 
C\I 

~ekil 7.24 Bir aynk zaman sOzgeci kularularak bir surekli zaman sinyalinin suzge9lenmesinin ayrmnh sistemi. 

1-------- ------------------------- --------------------------1 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I Zaman Dizinin _Jr__ 1 
I sinyalinin xd [n] Yd [n] zaman Yp (t) _m_ 1 

Xe (t)~ dizinime Hd (eim) sinyaline 
I 

I ~ ~m 
I donumu donu~umo • 2 2 I 
I 
I 
I 
I I 1 1 

I 
Aynkzaman IT 

I 
Yp (t~ I 

dizisinin bir I I I ~ 

surekli zaman I - 

mm I 
sinyaline donu~umu IDs s I ·2 2 I 

I 

Xc(jw),X/j(J)) ve Xiejn) arasmdaki iki degisik ornekleme frekansi icin iliski, Seki] 
7.22'de resimlendirilmistir.Burada, Xiejn),X/Jw)'nin frekans olcekli versiyonudur' 
ve ozellikle, 2,r periyotlu n 'de periyodiktir.Bu periyodiklik, tabi ki, her aynk zamaf 
Fourier doniisumunun ozelligidir, xAn]'nin spektrumu, denklem (7.22)'yle gosterileri\ 
periyodik kopyalama vasitasiyla xJt) 'ninkiyle baglantihdir ve denklein (7 .21 )'le gos- 
terilen dogrusal frekans olceklernesiyle takip edilir.Periyodik kopyalama, Sekil · 
7.21 'deki doniisum yontemindeki birinci basamagm, yani diirtu-katan omeklemesinin 
bir sonucudur.Denklem (7 .21 )'deki dogrusal frekans olceklemesi, gayri resmi ola- 
rak,Aynk zaman frekans tepkisi ve esdeger surekli zaman frekans tepkisi durtu, 
katanndan, xAn]aynk zaman dizisine donusumle tammlanan, zamanda diizgeleme nin 
bir sonucu olarak dusiimilebilir.Boltim 4.3.5'teki Fourier doniisiimlerinin zarnan. 
olcekleme ozelliginden, zaman ekseninin 1/T 'yle olceklenmesi, frekans ekseniniii' 
T'yle olceklenmesini ortaya koyacaknr.Boylece, n = mT iliskisi, x/t) 'den xAn]'ye. 
donusumde, zaman ekseninin 1/T'yle olceklendirildigi goriisuyle uygundur. 
Seki I 7 .19'daki tum sistemde,aynk zaman sistemli islerneden sonra, sonuclanan dizi.. 
bir siirekli zaman sinyaline geri doniisturulmiistur.Bu yontem, Sekil 7 .21 'deki basa- . 
maklarm tersidir.Ozel olarak, yJn] dizisinden, bir y/t)siirekli zaman diirtu katan · 
olusturulabilir. Yc(t) siirekli zaman sinyalinin bu diirtu-katanndan diizeltilmesi, Seki! , 
7.23 'te resimlendirildigi gibi, alcak geciren suzgecleme sayesinde basanhr. 

DIC donusumu ,-------------------------.----- 
I I 
I I 
I 
I 
I 

Yd [n] ~ Ye (t) 
: ~ekil 7.23 Bir aynk zaman 
I dizisinin bir surekli zaman ' 
: . 1 sinyaline donu~QmQ, -------------------------------' 

Simdi, Seki! 7 .24'te gosterildigi gibi temsil edilen, Sekil 7 .19'daki tum sistemi ele ala- 
hm, A91k9a, eger aynk zaman sistemi bir ozdeslik sistemiyse (yani, xAn] = yAn] isej.. 
o zaman, ornekleme teoreminin kosullanmn saglandigim varsayarsak, tum sistem bit: 
ozdeslik sistemi olacaktir. 
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. I 
I 
I 
; 

~ekil 7.27 ideal bir sOrekli zaman 
simrh HJj(l)) = jco ,lcv/ < coc' turev 
ahcrsmm frekans tepkisi. 

!£. ;---- 2 

I He (jm) I 

(7.26) 

7.4.1 Diiital Turev Al1e1 
Bir surekli zaman bant-srmrh ayrrt t .. . . 
alahrn. Boliirn 3 9 l'de t rt Id~ .e.m~ su.~gec~nm aynk zamanh yerlestirmesini ele 
tepkisi,Sekil 7.27'de c;:izi~di1: g:::. gibi, bir surekli zaman ayrrt etme siizgecinin frekans 

Hc(jw) = jco 
ve eve kesim frekansh bant sirnrh bir tiirev ahci · 

' 
H ( . {jm,/m/ < cu cJOJ)= c 

,. . . ~,lcvl > ()Jc (7.27) 
Denklem (7.25) 1 m, = 2mc hk bir omekleme frekansiyla kullanarak u 
zaman aktanm fonksiyonunun, Sekil 7.28'de <;izildi~i gibi, , ygun gelen aynk 

H ( 1n) ·(n) 
de = J T jnj<;r 

old ~ .. .. .. · ' , (7.28) 
' . u~unuklgoruruz .. Bu ay~1k zaman aktanm fonksiyonuyla, ~ekil 7.24'teki Y (t) (t) 
nm ome ememesmde h bi .. .. · Y c , x caktrr. re Ir ortusmenin olmad1g1 varsayllarak, xc (t) 'nin tiirevi ~Ia- 
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tlJ 

~ekil 7.26 $ekil 7.24'teki 
i~in aynk zaman frekans tepkisi ve · 
e~deger sOrekli zaman frekans " 
tepkisi 

21t Q 

Daha gene! bir H, ( e10) frekans tepkili turn sistemin ozellikleri, belki Seki! 7.25'te belirtile 
temsilci ornegin incelenmesiyle en iyi sekilde anlasihr.Seklin s 
tarafindakiler, cu., < to, 12 oldugunu varsaydigmuz ve dolayisiyla hie bir ortii~m 
olmadigmdaki Xc(jcv),X"(j(J)) ve Xd(e10) temsilci ~ektrumlandrr.Aynk zam1 

siizgecinin cikusma karsihk gel en Y;/ e10) spektrumu, H d ( e' ) ve Xi e10) 'nincarpirrn \ 
bir iminudur ve bu, Sekil 7.25(d)'de, HAe10) ve Xd(e10) 'nin iist iiste konulmasij] 
belirtilmistir, Y;.(Jm) 'ye doniisturmesonradan, Sekil 7.25(e) ve (f)'de belirtilen spektrumlarl 
sonuclanan, alcak geciren siizgecleme ve frekans olceklemenin uygulanmasina karsil 
gelir. Yd(e10), Seki! 7.25(d)'de ust iiste kurulan iki spektrumun bir iiriinii oldugundan, hem 
frekans olcekleme hem de alcak geciren suzgeclerne uygulamr. Seki! 7.25(a) ve (f)" 
karsilasnnrsak, J;,(jw) = Xc(jw)HAe1(J)r) (7.24} 
oldugunu goruruz, 

(a) Xc(j(J)) siirekli zaman spektrumu, 
(b) diirni-katan omeklemesi sonrasi spektrum, 
(c) x"[n] aynk zaman dizisinin spektrumu, 
(d) YAe10) 'yi olusturmak icin carpilan Hie10) ve Xie10) 

(e) YP(jw) 'yi olusturmak icin carpilan spektrumlar 
(f) Y;,(Jm) 'yi olusturmak icin carpilan spektrumlar. 

Sonuc olarak, yeterince bant simrh olan, ve dolayisiyla ornekleme teoreminin sartlan.: 
nm yerine getirildigi, girdiler icin, Seki! 7.24'teki aynntih sistem, aslmda,Hd(e10) ai. 
nk zaman frekans tepkisiyle asagidaki esitlikle iliskilendirilen Hc(jm) frekans tepkif 
bir surekli zaman L TI sistemiyle esdegerdir, 

. {HAe10),lml < cos I 2 
Hc(Jm) = O,lcol > m. /2 

Bu siirekli zaman siizgeci icin esdeger frekans tepkisi, frekans eksenine uygulana 
dogrusal olcek degisimli aynk zaman siizgecinin frekans tepkisinin bir periyodudur' ... 
Aynk zaman frekans tepkisi ve esdeger siirekli zaman frekans tepkisi arasmdaki bu' 
iliski, Seki! 7 .26'da resimlendirilmistir. 
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$ekil 7.29 (a) bir sOrekli zaman gecikmesi igin frekans tepkisinin faz ve bOyOk!OgO (b) uygun gelen aynk zaman ge- 
cikmesi igin frekans tepkisinin faz ve bOyOklOgO 

(b) (a) 

Q 
I 

1t m 

Denklem (7.24)'ten, tamamlanacak esdeger si.irekli zaman sistemi, bant-smirh olmah- 
dir. Boylece, we si.irekli zaman suzgecinin kesim frekansi iken, 

H (jw) = {e-'-jim ,jwl < (t)c 

c O,aksitakdirde (7.34) 
olarak almz, Hc(jo.,) bant-simrh sinyaller icin denklem (7.33)'teki gibi bir zaman kay- 
dirmasma karsihk gelir ve we 'den buyiik frekanslan kabul etmez. Frekans tepkisinin 
fazi ve biiyilklugu, Sekil 7.29(a)'da gosterilmistir. ms ornekleme frekansh, ws = 2wc ola- 
rak ahnan, uygun gelen aynk zaman frekans tepkisi, 

I Hc(jm) I Hd(el11) 

'I 1 

1 

I 
-n 

Bu boliimde, Sekil 7 .19 seklindeki bir sistemin kullamlmasi vasitasiyla, bir si.irekli za- 
man sinyalinin zaman kaymasmm(gecikmesinin) yerlestirmesini ele alacagiz. Boyle- 
ce, xc (t) girdisi bant-simrhyken ve omekleme frekansi ortusmeyi 6nlemeye yetecek ka- 
dar yi.iksekken ve ,1,. zaman gecikmesini gosterirken, tum sistemin girdi ve ciktisuun, 

y/t)=xc(t-!1) (7.33) 
seklinde iliskilendirilmesini isteriz. Bolum 4.3.2'den cikartilan zarnan-kaydirma ozel- 
liginden, 

7.4.2 Yar1-6rneklem Gecikmesi 

seklinde verildigi sonucuna vannz. 

. 1(-1)" -- n:i:O hd[n] = nT ' 
0, n = 0 

siiniin, 

oyle ki, n,;: 0 icin, denklem (7.30)'da dogrudan yerine koymayla ve n=O icin, l'Hopital kuralmm 
uygulanmasiyla, dogrulanabilir. 
Boylece, denklem (7.28)'le verilen aynk zaman suzgecinin girdisi denklem (7.3 l)'deki olceklenen 
birim diirtu oldugunda, sonuctaki 91kt1, denklem (7.32)'yle verilendir.O zaman, bu suzgecin durtu- 
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1 
X,1 [ 0) = Xe (0) = T 

iken, l'Hopital kurah olarak dogrulanabilir. Benzer olarak, denklem (7 .30)'daki Ye (t) 'ye kar~thk 

gelen, Sekil 7.24'teki yAn]'yi de hesaplayabiliriz.Ozel olarak, 

{

(-1)" --,n-.f:.0 
yAn] = Ye(nT) = nT2 

. 0,n = 0 

olarak verilmis olabilir. Bu, n * O, xe (nT) = 0 icin, 

Denklem (7.29)'la verilen x)t) icin, Sekil 7.24'deki uygun gelen sinyali, 

l 
x}n]=x,(nT) =ro[n] 

. {l,lwl < 7C IT 
Xc(Jw) = O,aksitakdirde ·-· . . 

l 
.. 1 ki ,., _ 2.,,. 1 T frekansmda x (t) omeklemesinin hie bir ortii~me vermedigini kesin- 

o ur ve oy e 1, '"', - " ' c . • . •• k 
lestirmeye yetecek kadar bant-smirhdir.Bunu takiben, dijital turev ahcmm 91 tisr, 

d cos( 1Ct IT) sin(1Ct IT) 
yJt) = d/,.(t) Tt ,rt2 

olsun. 0 zaman, 

$ekil 7.28 Bir sOrekli zaman bant- 
sirnrh turev ahcsuu tamamlamak 
igin kullamlan aynk zaman sOzge- 
cinin frekans tepkisi. 

:Orn;~ ?u;?kli zaman ~inc girdisi icin __ dijital _tiir:v[ a1h~:~: ~~~~::7~i di;~::r:~; ::t~~e t~:~:1:~~~~:: 
yerle~tirilmesindek1 aynk zaman suzgecmm . d n . 
riz. Sekil 7 .24'e ba~vurarak, T omekleme penyodu iken, 

sin(1Ct IT) 
xc(t) 

7[[ 

Sinyaller ve Sistemler 

n 
2 

g 

n - 2 
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(7.40) esitligini elde ederiz. 

X (ejm) == -1- f P(e18)X(ej<m-oi)dB 
p 21r ,h,r 

ile,frekans-bolgede, (7.39) 

+ao 

xp[n] = x[n]p[n] = L x[kN]o[n -kN] 
k=-ao 

{
x[n],n = N'in,tamsayzkatzsya 

x P [ n] = 0 1·- • kd. · d. 
, aksita tr. e (7.38) 

Bolum 7.1 'deki surekli zaman omeklemesinde oldugu gibi, aynk zaman omeklemesi- 
nin frekans-bolgesindeki etki, Bolum 5.5'te geli~tirilen carpma ozelligi kullamlarak 
goriiliir.Boylece, 

Sekil 7.2'deki sistemi kullanarak elde edilen siirekli zaman orneklemesine benzer ola- 
rak, bir aynk zaman sinyalinin 6rneklenmesi, Sekil 7.31 'de gosterildigi gibi ifade edi- 
lebilir.Burada, ornekleme yontemi sonucu elde edilen yeni xp[n] dizisi,N 6rnekleme 
periyodunun tamsayi katlarmda, orijinal x[n] dizisine esittir ve ara 6rneklemlerde sifira esittir.yani, 

7.5.1 Durtu-Katar1 Orneklemesi 

Bu bolume kadar, surekli zaman sinyallerinin omeklenmesini ele aldik ve incelemeyi, 
surekli zaman orneklemesini anlamaya yetecek kadar geli~tirmeye ek olarak, bircok 
uygulamasrn. ogrettik.Bu bolumde gorecegimiz gibi, bircok onemli uygulamayla, 
ozellikler ve sonuclann cok benzer kiimesi, aynk zaman sinyallerinin orneklenmesi icin geli~tirilebilir. 

AYRIK ZAMAN. SiNYALLERiNiN ORNEKLENMESi 

sonucuna vannz. 

h[n]= si11(1r(n-fJJ -rr 
ve 

olur ve Seki! 7.24'teki YAn] dizisi, 

sin( :r(t-T 12)!T) Yc(t) =xcCt-cT 12) 
:r(t-T 12) 

Aynca, denklem (7.37)'deki bant-sm1rh girdi icin hie bir ortusme olmad1gmdan, yan-omeklem 
gecikme sisteminin 91kt1s1, 

545 
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olsun.Bunu takiben, Ornek 7.2'den, 

1 
x,irnJ = xc<nn =ro[ n] 

(7.37) nt 

Ornek 7.3 ikrn · t · d ki aynk zaman suzgecinin Omek 7.2'deki yaklasim, aynca yan-omeklem gee, e sis emm e I 

h,i[n] diirtii tepkisini belirlemede de uygulanabilir.Sekil 7.24'e basvurarak, 

sin(.irt IT) xJt) 

~ekil 7.30 (a) bir xc(I) 
sOrekli zaman sinyali- 
nin orneklernlerinin 
dizisi (b) bir yan- 
omeklern gecikmeli 
(a)'daki dizi. 

JT-rr-·r'T-l"tl. Y, (nT) • x, l(n -1 )TJ 

O T 2T 
(b) 

H)eJn) = e-10A1r' lnl < :rr (7.35) 

ve Sekil 7.29(b)'de gosteri:mi~t:.i . . denklem (7 35)'teki gibi Sekif 7.24'teki siste- 
Yakla~1k olarak bant smir l gir 1 er 19m, . . . d ~ . . . Y [n] dizisi 
min ciktisi, girdinin geciken bir kopyasidir. L\ IT 'nm tamsayi egen rein, .i 1 
xd[n]nin geciken bir kopyasidir; 

y,[n]=xd[n- ~ J . 
11 IT 'nin tamsayi olmayan degeri icin, diziler sadece dizi~in .tam sayi degerlerinde ta- 

1 oldugundan denklem (7.36)'mn yazildigi sekliyle hicbir anlarm yo~tur.Bunu~la 
~::n:ie, bu duruU:Iarda x,[nJveYAnJ arasmdaki iliskiyi.bant smith ara degerlem~ cm- 

. I bili . x (t)vex [n] sinyalleri Yc(t)veyd[n] smyallermm oldugu g1- smden yorum aya 1 mz., c d ' • • • • 1 di D kl 
bi .. kleme ve bant snurh ara degerleme vasitasiyla iliskilendirilmis er ir. e~ em 
(;, 3o5;;eki H' ( e'n), x,[ n I dizisinin bant-simrh ara degerlemesinin .. kaydm lrms b1; ver: 
si;onunun orneklemlerine esittir.Bu, Sekil ~.~O'~a,_ bazen yan-omeklem gecucrnesi 
olarak da ifade edilen MT=l/2'yle resimlendirilmistir, 

- -, /Xc(t) 

,f f l lrTT'n-~(n]·x,(nT) 
O T 2T 
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(J)s - (J)M < (J)M veya aym sekilde, (J)s < 2WM ile, frekans-bolge ortiismesi sonuclamr- 

ken.Sekil 7.32(c)'de, cq >~ ile, hie bir ortiisme yoktur(yani, X(e1(J)) 'nin kopyalarmm 
sifir olmayan kisimlan, tist iiste binmez.Krrtiismcnin yoklugunda, X(e1"') co = o ve 
21r 'nin tam sayi katlan etrafmda tam olarak yeniden iiretilir.Sonuc olarak, x[ n], alcak 
geciren suzgecin kesim frekansim ws 12 olarak belirttigimiz Sekil 7.33'te gosterildigi 
gibi, wM 'den buyiik ve ws - WM 'den kuciik bir kesim frekansh ve N kazanch alcak ge- 
ciren biz siizgec yoluyla, x)n] 'den yeniden iiretilebilir.Eger Sekil 7.33(a)'daki tiim sis- 
tem, w, < 2wM icin olan bir diziye uygulamrsa, ortusme meydana gelir ve x,[n] ar- 
t1kx[n] 'ye esit olmaz.Oysa, siirekli zaman orneklemesiyle oldugu gibi, iki dizi, ornek- 
leme periyodunun katlannda esit olacaktir; bu, denklem (7.13)'e karsihk gelir ve or- 
tiismeden bagimsiz olarak olusur.Il'roblem 7.46'ya bakimz.) 

. '(!JS 21t 1lJ 

(d) 

~ekil 7.32 Bir aynk zaman sinyalinin durtu katan orneklemsinin frekans-bolgedeki etkisi. (a) orijinal sinyalin 
spektrumu, (b) orneklerne dizisinin spektrumu, (c) orneklenen cq >~'Ii sinyalin spektrumu, (d) orneklenen 
ro, < 2roM 'Ii sinyalin spektrumu. Ortu~menin bulundugunu dikkat ediniz. 

Xp(eim) 

~/\./\.~~/\.~ 
-mM mM ~ 1lls 21t 1lJ 

(c) (m5-mM) 

t t 

2n ID 

2n m 

X(ei'") 

;l 
-mM 0 t!JM 

(a) 

P(ei'") 

t t ~t t t 
1lls 

(b) 

-21t 
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olur. Denklem (7.40) ve (7.41 )'i hirlestirirsek, 

X/e1(J)) = .L ~x(e1((J)-k(J),l) 
N k=O 

Denklem (7.42), surekli zaman o~ekle~esi icin o~~~ ~efd$e~-i~~~~~:;;~1~i~~~an, 
omeklemesi icin kopyasidir ve Sekil 7 .32 de resme l nus ir. e I . 

· d"" ·· ·· ·· m omekleme trekan- Ornek 5.6'daki gibi, p[n] omekleme dizisinin Founer onusumu, s . . 

81 2,r / N 'ye esit oldugunda, 
2tr +oo 

P(ej(J)) = - L 8 ( ca - kws) 
N k=-00 

• • } • .1. • I • .1 • .1. • I • .l • x,[n~ ~::,r,31 Aynk zarnan 6rnek· 

Zaman-bolge ve frekans-bolgc ozellikl_~~- a~asmd_aki __ ta~as~:::n:i~~:i:9~:;; J:::~ 
sikligi ve bedeli gibi ~ige~ ~o~ularm ~u.?unul~:s~o~:!u~ sonundaki problemlerin ba- 
9ekirdegini olusturur. Ilen~1 bir kac bolumde, f k -bolge ozelliklerine baska or- 
zrlannda, L TI sistem ve suzge9lere ve zaman ve re ans 
nekler de sunuyoruz. 

n • • • • .. I. .I. .1 I . . 1.. I. .1 p{n] 

n 11Il}I1tttlll1]Jl It 
x{n] 

+« 
p[n] ==to [n-kN] 

k=- 00 
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(7.49) 

Aynca.x.I»] vex[n] N'in tamsayi katlannda birbirine esit oldugundan, aym sekilde, 

xb[n] = x[nN] 

(7.48) 

Aynk zaman orneklemesinin ilkelerinin, suzgec tasarlama ve ara degerlemede, ve ha- 
berlesme uygulamalanndaki gibi, bircok onemli uygulama tilru vardir.Bircok uygula- 
mada, omekleme anlan arasmda omeklenen xp[n] 'nin sifir oldugu bilindiginden, or- 
neklenen xp[n] dizisini direkt olarak Sekil 7.31 'deki bicimde gostermek, yaymlamak 
ve saklamak icin yetersizdir.Bu nedenle, omeklenen dizi tipik olarak.x.I»l 'nin basit 
olarak her N'inci degeri olan yeni bir xb[n]dizisiyle yer degistirir.yani, 

xb[n] = xP[nN] 

7.5.2 Ayr1k Zamanh Ondahklama Ve ara degerleme 

,,-+«> 

x,.[n] .; L x[kN]hJn-kN] 
k=-«> (7.47) 

seklinde oldugu durumlarda, Seki! 7.33'teki alcak geciren siizgec icin uygun bir yaklasim kullam- 
hr. Boliim 7.2'de tarnsilan sifinnci-dereceden tutunma ve birinci-dereceden tutunmanm aynk 
zaman kopyalanm da iceren bazi ozel ornekler, Problem 7.50'de ele almmisur. 

olur. Denklem (7.46) ideal bant-smirh ara degerlemeyi gosterir ve ideal bir alcak geciren siizgecin 

yerlestirmesini gerektirir.Tipik uygulamalarda.esdeger ara degerleme formuliiniin, h, [ n] ara deger- 
lenen siizgecin diirtii tepkisiyken, 

(7.46) 

veya aym sekilde, 

(7.45) x,.[n] = xP[n] * h[n] 

esitligini elde ederiz.O zaman geri catilan dizi, 

(7.44) 

olan en biiyiik N degerini bulmamiz gerekir. 
N max = 4 ve uygun gelen omekleme frekansmm 2;r I 4 = ;r I 2 oldugu sonucuna varmz. 

XP[n] 'e uygulanan bir alcak geeiren siizgecin kullarulmasi vas1tas1ylaX[n]1in geri catilmasi, 
zaman-bolgede denklem (7.1 l)'e benzeyen bir ara degerleme formiilii olarak yorumlanabilir.Alcak 
geciren siizgecin diirtii tepkisini gosteren h[ n] ile, 

h[ n] = N CiJc sin CiJcn 
Jr CiJcn 

x[n]'in ortusme ihtimali olmadan orneklenebilecegi en diisiik frekansi belirleyebilmek icin, 
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ozelligine sahip bir x[ n] dizisini ele alahm. 

l 
(b) 

~ekil 7.33 Bir aynk zaman sinyalinin ideal bir al9ak ge9iren suzgecin kullamlmas1yla orneklemlerinden tam du- 
zelmesi. (a) bant-smrrh bir sinyalin, orneklemlerinden geri canlmasi ve orneklenmesi i9in blok 9izenegi. 
(b) x[n] sinyalinin spektrumu, (c) x P[ n] 'in spektrumu, (d) w, I 2 kesim frekansh ideal bir alcak ge9iren suzgecin 
frekans tepkisi, (e) geri catilan x,.[n] sinyalinin spektrumu. Burada belirtilen omekte, tq >2cq,/dir ve boylece 
ortu~me yoktur ve dolayrsiyla, x,.[ n] = x[ n] olur. 

Fourier doniisumu, 

Ornek 7.4 

21t tiJ -27t 

X{jm) 

NI 

21t tiJ 

X(jm) 

LL 
(a) 

p[n] 

x[n)1--..,._~,,[n] 
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Eger orijinalx[n] dizisi bir siirekli zaman sinyalinin orneklenmesiyle elde edilmisse, 
ondahklama yontemi, sinyaldeki omekleme frekansmm Nin bir carparuyla indirgen- 
mesi olarak goriilebilir. Ortiismeyi onlemek icin, X(e1"') tam frekans bandim tuta- 
maz.Baska bir deyisle, eger sinyal ortiismeyi tammlamadan ondahklanabiliyorsa, o 
zaman orijinal siirekli zaman sinyali yiiksek hizda orneklenmistir, ve boylece, omek- 
leme frekansi ortiismesiz zayiflatilabilir. Bir siirekli zaman sinyalinin orncklemleri 
olarak x[n] serisinin ara degerlemesiyle, ondahklama islemi genellikle az ornekleme 
olarak ifade edilir. 

~ekil 7.35 Ornekleme ve ondahklarna arasmdaki iliskinin frekans-bolge resimlemesi. 

21t 

1t 21t '{jJ 
l 

sonucuna vannz. 
Bu iliski, Sekil 7.35'te resmedilmistir ve bundan, orneklenen dizinin ve ondahklasan 
dizinin spektrumlannm sadece bir frekans olceklemede veya diizgeleme de aynldigim 
gozlemleriz.Eger orijinal X(e1w) spektrumu yaklasik olarak bant-smirhysa, ve boyle- 
ce XP(e1w) 'de ortusme bulunmuyorsa, o zaman, sekilde gosterildigi gibi, 
ondaliklamamn etkisi, orij inal dizinin spektrumu, frekans bandmm daha genis bir par- 
cast iizerine yaymaktir. 

(7.54) 

Boylece, denklem (7.52) ve (7.53)'ten, 

Xb(ejw) = Xp(ejw/N) 

(7.53) 
- L x)n]e-jwn!N = Xp(ejw/N) 

n=-oo 

Aynca, denklem (7.52)'nin sag tarafim, x/J[n] 'nin Fourier doniisumu olarak tammlanz; 
yani, 
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3 Teknik olarak, ondahklarna her onuncu orneklemin elde edilmesine karsihk gelecekti. Oysa, N I O'a esit olmadigmda 
bile islemi ondaliklama olarak ifade etmek icin kullamlan gene! terim haline gelmistir. 

n 0 

xb[n] ~ekil 7.34 Orneklemeye kar~11ik gelen 
xp[n] ve ondaliklama ya kar~11ik gelen 
xb[n] arasindaki ili~ki. il11ll1 

n 0 
1 l I 

Xp[n] 

••• 1 .• I I .. . I . 

n 0 

x[n] 

ti l ll I u nll lll ll 1t 

yazabiliriz. 
n=-oo (7.52) 
- Xb(ejw) = I xp[n]e-Jwn/N 

yazabiliriz ve n N'in bir tamsayi kati olamadigmda xp[n] = O oldugundan.aynca 

olduguna dikkat ederiz. 
Eger n=kNveya aym sekilde k=n/N olmasim saglarsak, 

Xb(tl'1) = L x)n]e-j@IN 
n=N'in 
tamsayikatt 

(7.51) 
- Xb(e1w) = L xP[kN]e-Jwk 

k;--00 

veya denklem (7.48)'i kullanarak, 

(7.50) 
- Xb(ejw) = I xb[k]e-Jwk 

k;--oo 

olur. Her Ninci omeklemi elde etme islemi, genellikle ondabklama3 olarak ifade edi- 
lir. xb[n],xp[n]vex[n] arasmdaki iliski, Sekil 7.34'te resmedilmistir, 

Ondahklamanm frekans-bolgedeki etkisini belirlemek icin, Xb(ej"')-Xb[n]'nin Fourier 
doniisiimu- ve X(ej'") arasmdaki iliskiyi belirlemek isteriz. Bunun icin, 
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Bir serinin, bir siirekli zamanh sinyalinin orneklenmesiyle elde edildigi bazi uygula- / 
malarda, orijinal omekleme hizi, ortiisme tammlamadan, miimktin oldugunca alcak 
olabilir; ama ilave edilen isleme ve siizgeclemeden sonra, dizinin bant genisligi zayif .. 
latilabilir. Boyle bir durumun bir omegi, Sekil 7.36'da gosterilmistir.Aynk zamanh 
suzgecin 91kt1s1 bant simrh oldugundan, az ornekleme veya ondahklama uygulanabilir .. 

Bazi uygulamalarda az orneklemenin yararh olmasi gibi, bir diziyi daha yiiksek 
esdeger orneklcme frekansma doniistiirmenin, cok omekleme veya ara degerleme ola- ,.: 
rak ifade edilen bir yontemin, yararh oldugu durumlar da vardir. Cok ornekleme, te- 
mel olarak ondahklama veya az orneklemenin tersidir. Sekil 7.34 ve Sekil 7.35'te res- 
medildigi gibi, ondahklama da once omekliyoruz ve sonra sadece ornekleme anmdaki . 
dizi degerlerini tutuyoruz. Cok omeklemek icin, yontemi ters ceviriyoruz. Ornegin, 
Sekil 7.34'e bakarak,x[n]'i elde etmek icin xb[n] dizisini cok orneklemeyi ele ah- 
nz.xl=l'den, sifir genlikli N-1 noktasmm xJn]'deki tum degerleri arasma eklenmesiyle, 
xp[n] dizisi olusturulur. Ara degerlenen x[n] dizisi, daha sonra xP[n] 'den alcak siiz- 
geclemeyle elde edilir. Aynnnh islem, Sekil 7.37'de ozetlenmistir. 

~ekil 7.36 Nyquist ruzmda ozgun bir 
bicimde orneklenen surekli zamanh 
sinyal. Aynk zamanh suzqeclerneden 
sonra, meydana gelen dizi, aynca az 
orneklenmi~ olabilir. Burada Xc(e1") 

xc (t) 'nin surekli zamanh Fourier 
donQ~QmQdQr, x,,(ei") ve Yd(e1"') I 

suasiyla xAn] ve yAnJ'in aynk 
zamanh Fourier donO~Qmleridir ve 
Hie1"') blok 9izeneginde belirtilen 
aynk zamanh alcak suzgecin frekans 
tepkisidir. 

Xc(fil) 

~ 
-filM filM m 

. X(fil) ~AZ 
-21t fil 1t 21t m 

H(fil) 

D rh D 
-2it2 ·file file 21t m 

Y(m) 

(') Q (') 
-21t ·me me 21t fil 

CID xd[n] Aynk zamanli . donu9umu alcak Hd(el"? 
ge9i9 filtresi 
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Bu bolumde, siirekli zamanh veya aynk zamanh bir sinyal.esit olarak aynlrms ornek- 
lemlerin bir dizisiyle temsil edilirken, omekleme kavrarmru gelistirdik. Sinyalin or- 
neklemlerden tam olarak diizeltilebildigi sartlar, ornekleme teoreminde somutlastml- 
nustir. Tam geri catilma icin, bu teorem, orneklenecek sinyalin bant suurh olmasim ve 
ornekleme frekansmm, omeklenecek sinyaldeki en yiiksek frekansm iki katmdan daha 
biiyiik olmasiru gerektirir. Bu sartlar altmda, orijinal sinyalin tam geri catilmasi, ideal 
alcak geciren siizgecleme vasitasiyla saglamr. Bu ideal geri catilma proseduriinun za- 
man-bolge ara degerlemesi, genellikle ideal bant-suurh ara degerleme olarak ifade 
edilir.Uygulamah yerlestirmelerde, alcak geciren siizgec yakmlastmlrmstir ve zaman- 
bolgedeki ara degerlerne artik tam degildir.Bazi anlarda, sifmnci-dereceden bir tutma 
veya dogrusal ara degerlemetbirinci-dereceden bir tutma) gibi basit ara degerleme 
yontemleri yeterlidir. 

Eger bir sinyal alcak hizda orneklenmissetyani, eger omekleme frekansi ornek- 
lem teoreminin gerektirdiginden daha azsa), o zaman ideal bant-simrh ara degerle- 
meyle geri catilan sinyal, orijinal sinyale, ortiisme olarak ifade edilen bir bozulum sek- 
li vasitasiyla iliskilendirilmis olacaktir. Cogu zaman, ornekleme frekansiru ortusmeyi 
onleyecek sekilde secmek onemlidir. Bununla birlikte, ortiismeni kullaruldigi, stro- 
boskopi gibi, bircok onemli ornek tiirii vardir. 

Omeklemenin bircok onemli uygulamasi vardir, Ozellikle onemli bir uygulamalar 
kiimesi, siirekli-zamanli sinyalleri, minibilgisayarlar, mikroislemciler, veya ozel olarak 
aynk-zamanh sinyal islemeye karsi olarak yapilandmlan aygitlann herhangi biri vasita- 
siyla, aynk-zamanh sistemlerle islemek icin omeklemenin kullamlmasnu kapsar. 

Omeklemenin temel teorisi, siirekli-zamanh sinyaller icin ve aynk-zamanh sin- 
yaller icin benzerdir. Aynk-zaman durumunda, ondahklanan diziler e$it olarak aynl- 
m1~ arahklarda orijinal dizinin degerlerinin c;1kanlmas1yla elde edilmi~ken, 
ondahklamanm yakmdan alakah kavram1 vardir. Omekleme ve ondahklama arasmda- 

Fourier doniisiirnii Seki! 7.38(a)'da resmedilen x[n] dizisini ele alahm. Ornek 7.4'te de tartisildi- 
g1 gibi, diirtii-egitme omeklemesinin ortusmeye maruz kalmadan bu dizi iistiinde kullarulabilecegi en 
dii§iik frekans, 2:r I 4 'tiir.Bu, x[ n] 'nin her 4'iincii degerinin omeklenmesine karsihk gelir.Eger boy le bir 
omeklemenin sonucu 4'iin bir carpaniyla ondahklanmissa, spektrumu Seki! 7.38(b)'de gosterilen bir 
xb[n] dizisi elde ederiz.Acikca, orijinal spektrumun hala ortusmesi yoktur.Bununla birlikte, bu spekt- 
rum, aynca az omekleme icin oda olmasuu oneren 8:r I 9 :,; jcvj :,; :r icin sifirdir, 

Ozel olarak, Seki! 7.38(a)'y1 incelersek, eger frekansi 9/2'nin bir carparuyla olceklendirirsek, 
meydana gelen spektrumun, -1C 'den 1C 'ye turn frekans arahginda sifirdan farkh olacaguu gorii- 
riiz.Bununla birlikte, 9/2 bir tamsayi olmadigmdan, buna, az omeklemeyle tamamen ulasama- 
yiz, Tercihen, once x[n] 'yi 2'nin bir carpamyla cok orneklemeliyiz ve sonra 9'un bir carparuyla az 
omeklemeliyiz.Ozellikle, x[n] 2'nin bir carparuyla cok orneklendiginde elde edilen xJn] sinyalinin 
spektrumu, Seki! 7.38(c)'de gosterilmistir.x.lal sonra 9'un bir carpamyla az omeklendiginde, meydana 
gelen x,in] dizisinin spektrumu Seki! 7.38(c)'de gosterilen gibidir. Bu birlestirilen sonuc, etkin olarak 
x[n] 'nin tamsayi olmayan bir miktarla, 9/2'yle az orneklenmesine karsrhk gelir.x[n] 'nin bir xc(t) siirek- 
li zaman sinyalinin ortiismeyen omeklemini gosterdigini varsayarsak, ara degerlenen ve ondahklanan 
dizirniz, x)t) 'nin miimkiin olan en yiiksek (ortusmesiz) az omeklemesini temsil eder. 
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OZET 

~ekil 7.38 brnek 7.5'1e ilgili olan spektrumlar. (a) x[n]'nin ~pektrumu, ~b) 4'1e az orneklem:~en .sonra} 
spektrum, (c) x[n)'nin 2'nin bir carparuyla cok orneklenmes,nden sonrakl spektrum, (d) x[n] nm 2yle Q • 
orneklenmesi ve sonra 9'1a az orneklenmesinden sonraki spektrum. · 

(d) 

1t 1t O 1t 9 9 
(c) 

-1t -21t 171t 
9 

171t 21t 
9 

(b) 

-21t 161t -1t 21t 0 21t 1t 161t 21t 

-9 -9 9 9 
(a) 

xb(eiw) 
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Ornek 7.5 · .. b. di · · ··rt·· 
Bu omekte, ara degerlemenin ve ondahklamanm bir. birl:~i1'.11mn ir ':'.Y' o -~§m~ye m 
birakmadan aynca az omeklemek icin nasil kullamlab1lece~1~1 res~ede~eg1z. Murnkun olan ~ 
yiiksek az omeklemeye, -1C 'den TC 'ye tum band, doldurmas1 1?m gem~let1l~n. aynk zamanli spe 
rumun bir periyodunun sifir olmayan kismmda ulasilacagma dikkat edilmelidir. 

X(ej111) 



Yukandaki denklemde h, , Sekil P7.7 de gosterilen bir fonksiyondur. x,(t) yi 
91kt1 ve xo(t) yi girdi olarak veren filtrenin frekans tepkisini belirleyiniz. 

co 

x,(t) = L x(nl) h1(t- nl) 

7.7 xo(t) sinyali iiretmek icin, x(t) sinyali T etkin orneklerne periyotu ile sifir derece 
tutma operasyonu olusturur. x,(t), x(t) orneklerinde birinci derece tutma operas- 
yonu sonucu olsun. x1(t) asagidaki sekilde ifade edilsin. 

~ekil P7.6 

Xz(t)---- 

X,(jm) 

rb 
,-----, .... wp(t) 

n ~- oo 

w(t) 

X1(t)----. 

+oo 
p(t)=r o(t-nT) 

7.6 Sekil P7.6 gosterilen sistemde, zamanm iki fonksiyonu x1(t) ve xi(t) carpimmm 
sonucu w(t) periodik siirekli zaman sinyali ile orneklenmistir. x1 (t) fonksiyonu 
m1 'e ve x2(t) fonksiyonu m2 'e bant limitli olsun. Bu sekilde: 

X1(im) = 0, I OJ I ~m, 

X2(im) = 0, I to I ~ m2 
m(t) nin mp(t) den ideal alcak iletimli filtre kullanarak T nin en yuksek ornek- 
leme arahgmi belirleyin. 

p(t) = f o(t - nT), ve T < 21r 

n=-00 OJo 
x(t) yi 91kt1 ve y(t) yi girdi olarak veren filtrenin frekans tepkisinin faz ve bu- 
yiikluk iizerindeki sabitlerini belirleyiniz. · 
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7.4 x(t), Nyquist oram, co; ile birlikte bir sinyal olsun. Asagida verilen sinyaller 
icin Nyquist oramm bulun? 
(a) x(t) + x(t-I) 
(b) dx(t) I dt 
(c) x'(t) 
( d) x( t) cos OJ0t 

7.5 x(t), Nyquist oram, m0ile birlikte bir sinyal olsun. Aym zamanday(t)=x(t)p(t-1) 
olsun. Bu denklemde p(t) asagidaki sekilde ifade edilsin -. 

7 .3 Omeklem teorisinde omeklem frekansi tarafidan asilan frekansa Nyquisy orani 
denir. Asagida verilen sinyaller icin Nyquist oramm bulun? 
(a) x(t) = 1 + cos(2000ni) + sin(I0,0001rt) 

(b) xii). = sin(4,000;rt) I (;rt) 

(c) x(t) = [sin(4,0001rt) I (1rt)]2 

7.2 Surekli-zaman sinyali x(t) ideal alcak iletimli filtre cikismda roe= 1,000rc kesim 
frekansmda elde edilmektedir. Eger etki-zinciri orneklemesi x(t) uzerinde uygu- 
lamrsa asagrdakilerden hangi omeklem periyotu x(t) omek versiymundan uy- · 
gun alcak iletimli filtreden elde edilmesini garanti eder? 
(a) T= 0.5 x 10·3 

(b) T= 2 x 10·3 

(c) T= 10·4 

7.1 Gercek degerli x(t) sinyalinin ornek frekansm ms= 10,000rc oldugunda belirlen-.:, 
digi bilinmektedir. to' nin hangi degerleri icin Xiji» )'nin sifir olmasi garann, 
dir? 

ki fark, omeklenen diziler icin, ondahklanan dizilerde, bu srfir degerleri.diziyi zama 
icinde sikistrrmak suretiyle, cikanlrmsken, sifir degerlerinin orneklem degerleri ara, 
smda bulundugu gerceginde yatar. Ondahklamanm tersi ara degerlemedj-' 
Ondahklama veara degerleme fikirleri, sinyaller ve sistemlerin, haberlesme sistemleri, 
dijital ses, yuksek coztmurlukte televizyon ve diger bircok uygulamayi da iceren, bir; 
cok onemli pratik uygulama tiirlerinde ortaya cikar. 
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3. x[n] I:=--ooo[n-2kJ=o[nJ 
x[n] ' belirle? Bu arada (sin n/2 n) I ( 1rn) sinyalin her iki duruma uydugunu go- 
rebilirsin. 

3n/7 :S I co I :S 1t icin X( dw) = O' a esit kabul edilirse, x[ n] omeklerne si.irecinde 
ortusme olusmayacagnu varsayarak, N ornekleme arahgi icin en biiyuk degeri 
belirleyiniz. 

Asagidaki durumlar sinyal x[n] ve onun Fourier transformasyonu icin verilmis 
olsun. 
1. x[n]ger9ektir. 
2. 0 < OJ <n i9inX(dw) = 0 esit olmasm. 

7.16 

00 

g[n] = L x[n]o[n-kN] 

yc(t) = !!_xc(1-'!..). 
dt 2 

7.15 x [n] 'in etki omeklemesi asagida verilen yaklasim icin kullamlrms olsun. 

7.14 7.13 de verilen problemi asagida verilen varsayima gore tekrar cozunuz. 

. 1r ( 
oo sm- t-nT) 

xc(t) = T L xd[n]----"T=---- 
n=--oo tr(t - nT) 

7.13 Sekil 7.24 de verilen filtreleme yaklasimma gore, omekleme periyotu T, giris 
xc(t)'yi bant sirurh olarak kabul edelim. Bu baglamda I to I 2: 1t/T icin Xc(iw) = 
O olsun. Eger tum sistem yc(t) = Xe (t-2T) ozelligine sahip ise, Sekil 7.24 de veri- 
len zaman aynk sinyali icin h [ n] VUfU$ tepkisini belirleyiniz. 

7.12 Xd(dw) = 31t/4 :S I to I :S1t ozelligiyle zaman aynk sinyali xd [n], Xd(dw) Fourier 
transformasyonuna sahip olsun. xc(t) sinyali asagidaki sekilde tammlansm. 
T = 10-3 durumunda sinyal siirekli zaman sinyaline donii$turiilmii$ olsun. xc(t) 
nin XcUw) Fourier transformasyonunun sifrr olacagi tum co degerlerini bulu- 
nuz. 

Asagida verilen kisitlamalann her biri icin xd [n]'in Xd(dw) Fourier transformas- 
yonunda Xhw) 'yi bulunuz. 
(a) Xd( dw) gercektir. 
(b) Tiim w'ler icin Xd(dw) nin en yiiksek degeri 1 esittir, 
(c) 31t/4 :S lwl:Sni9in Xd(dw)=Odir . 
(d) Xd(dw) =Xd(d(w-) 
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7.11 

Asagidaki tammlann hangisini dogru veya yanlis oldugunu belirleyiniz. ~ 
(a) x(t) = u(t+ T0) - u(t-T0) sinyali omekleme ~~nyotu~~nT. ~ 2T o oldugu 

rumda, ortii~meden di.irtii-katan omeklemes1 ile gecirilebilir. . . . .. 
(b) X(jw) = u(w+w0) - u(w -w0) Fourier transformas~onlu x(t) -~l~~ah om~~\ 

leme periyotununT < nko; oldugu durumda, 6rtii$meden durtu-katan or-. 
neklemesi ile gecirilebilir. . . .. 

( c) X(jw) = u( w) _ u( to -w0) Fourier transformasyonlu x(t? s~~yah o~ekleme 
periyotunun T < 2n/w0 oldugu durumda, ortusmeden diirtii-katart omekle·: 
mesi ile ge9irilebilir. 

I ro I 2: 20001t icin Xhw) = O durumunda Fourier tra~sformasyo?l~ xc(t) si.irekli 
zaman sinyali olsun. Zaman aynk sinyali asagida sekilde elde edilsin. 

xd [n] = Xe (n(0.5 x 10·3)) 

7.10 

(
sin507rt)2 x(t)= m 

Asagidaki esitligi ger9ekle$tiren ro0 'men yiiksek degerini bulunuz. 

I ro I :S ro0 icin GOw) = 75X (jro) 

7.9 

Asagrdaki Fourier serisi ile gosterilen gen;ek, tek ve periodik ~in~ali goz _?nun~ 
de bulundurun. x(t), omekleme periyotu T = 0.2 kullanarak durtu katan orneki: 
lemesi ile elde edilmis bir sinyal olsun. 

5 (l)k . x(t) = L - sin(knt) 
k=O 2 

(a) Diirtii katan orneklemesi x(t) de uygulandigmda 6rtii$me olusurmu? 

(b) Eger x(t) ideal diisiik ge9irgenli filtreden, n~T ke~~e freka_ns1 ve. ~ T .?e9i~-.- 
me kusagi kazarnmryla gecerse, g(t) 91kt1 smyalmm Fourier sensi gosteri- 
mini belirleyiniz. 

A$agidaki sinyali gdz oniine alarak G Ow) Fourer transfo~a~~onlu g(t) sinyali--~}:' 
ni elde etmek icin omekleme frekansmm co, = l S01t olan bir omekleme elde et- :.-'• 
mek istiyoruz. 

7.8 

O T t -T . ~ekil P7.7 

h,(t) 
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I to I > IOOOn icin X1 (jw) = O 
I w I > 2000n icin X2 (jw) = O 

Asagida verilen iliskiyi elde edebilmek icin diirti.i-kata .. kl . 
ger9ekle§tirilsin. r ome emesr y(t) 'de 

ve; 

7.22 Y(!) sin~ali, x1(t) b.ant. snurli filtresi ve x2(t) bant simrh filtresinden evri tirme 
yontemiyle elde edilmis olsun. Aym zamanda: ~ 

y(t) = xI(t) * X2(t) 

A~ag.1da verilen soru setleri icin xtt) ve/veya x o· ) .. kl · 7 1 12 b , . Y ii.; v co ome em teoremi (Bolum 
· · e akimz) x(t) nm xp(t}'den elde edilebilirligini saglayabilir mi? 

(a) I co I> 500011: icin X (iw) = O 
(b) I os I> 1500011: i9inX(iw) = O 
(c) lwl> 500011:i9inRe{X(iw)} =O 
( d) to > 500011: icin x(t) gercek ve X (jw) = o 
(e) co < -1500011: i9inx(t) gercek veX(jw) = o 
(f) I co I> 150001t i9inX(iw) * X(jw) = O 
(g) I t» I > soco- icin I x (Jw) I = o 

n=-oo 

OC) 

Xp(t) :;= .L x [nT} 8 [t- nl] 

7.21 X ~w) Fou~i~r transformasyonlu x(t) sinyali diirti.i-katar omekleme ontem~ le 
asagida belirtilen fonksiyonu olusturmaktadir, T= 1 o-4 olsun. Y Y 

TEMEL PROBLEMLER 

~ekil P7. 20 

.___SA---11-----i•,-f rrr) ....--~.____S_s _ _:--........,•~ J_JJ_ y[n] 
-rt/8 0 rt/8 

x[n] 
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7.20 iki aynk-zaman sistemi S1 ve S2 kesim frekansi n /4 olan ideal dtisiik gecisli . 
filtreyi gerceklestirmek icin olusturulmus olsun. S1 sistemi Sekil P7.20(a) 'da 
ve S2 sistemi Sekil P7.20(b) ' de tarif edilmis olsun. Bu sekillerde SA her bir : 
girdi ornegine bir sifir ekleyensifir-eklerne sistemine, S8 ' de her bir girdiden 
ikinci ornegi cikaran ornek seyreltme sistemine karsihk gelsin 
(a) Onerilen S1 sistemi istenilen ideal dtisiik gecisli filtre sistemine karsihk 

gelmektemidir? · 
(b I: Onerilen S2 sistemi istenilen ideal diistik gecisli filtre sistemine karsiuk 

gelmektemidir? 

~ekil P7.19 

-~~--S_s _ _;----1~ 1h ....--~--SA __ ~--•,_, H1m i---y-.[;~J 

-rt/2 0 rt/2 J_JJ_ 
-rt/2 0 rt/2 

H(eim) 1 - - w[n] 
S1fir eklemeli - Seyreltme - - 

x[n] y[n] 

-n -:n:/5 :n:/5 :n: 

[ ] 
_ sinw1n xn --- 

Jrn 
co1 degerleri i9iny[n] cikulanm belirleyiniz. 
(a) w1 ::S 3n/5 

(b) W1 > 3n/5 

7.17 -n ::S co ::S n: frekans tepkisinde h [ n] vurus tepkisi tepkisi icin 
zaman band sondiiren filtre'yi goz onunde bulundurun. 

( 101 {l, Jwj ~ Jr ve JwJ 2:: 
3Jr 

He)= 4 4 
0, hi9biri 

Vurus tepkisi h [2n] olan filtrenin frekans tepkisini belirleyiniz. 

7.18 Ara degerli kesim frekanst n/2 olan ideal aynk-zaman diisuk gecisli filtre icin ' 
(Sekil 7 .3 7 de verilen duruma gore) 2 faktorhi orneklemsiz bir durumu varsaya- 
hm. Bu orneklemsiz vurus tepkisine karsihk gelen frekans tepkisi nedir? 

7.19 Girisi x[n] ve ona karsihk gelen 91k1~1 y[n] olan ve Sekil P7.19'da verilen sis- 
temi gozunde bulundurun. Sifir eklemeli sistemin x[ n] 'in birbirini takip eden \ 
degerler arasmda sifir genislikli iki noktayi sisteme ekledigini diisunelirn. Ornek ·. 
seyreltmenin asagida verilen sekilde tammlandignu kabul edelim. 

y[n] = w[5n] 

w[ n] seyreltme sistemi icin girdi sirasi olsun. Eger girdi formu asagidaki gibi 
belirlenmisse, 
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n=-oo 

(P7.25-l) 
sin[; (t ~nT) J 

x[nT} -=-----= 
tr (t-nr) 
T 

co 

xr(t) = I, 

We= Ws/2 durumunda 
n=-oo 

x [nT} T m3 sin[mc (t- nT)] 
tr me (t - nT) 

~ekil P7.25 

H(jm) 

ill x{t) --•-~ x, (ti 

n =- oe 

xr(kT)= ;(kT), k= 0,1,2, .... 

Bu degeri elde edebilmek icin, 
+ 00 

p(t) = ~ o{t -nT) 

~ekil P7.24 
Sekil P7.25'de x(t) 'yi xp(t) 'nin orneklerinden yeniden olusturmak amaciyla 
ideal dtisiik gecirgenli filtre verilmis olsun. Ornekleme teoreminden, eger 
~s = 2TC!, We= ws/2 ve x(t) 'de mevcut en yiiksek frekansm iki katmdan byiik 
ise, yemden olusturulan xr(t) sinyalinin x(t) sinyaline esit oldugunu biliyoruz. 
Eger verilen bant arahgmda x(t) 'nin bu durumuna uyulmuyorsa, xr(t), x(t)'ye 
esit olmayacaknr, Bu problemde eger me= ws/2 ise, T'nin secilmis herhangi bir 
degerinde, xr(t) degeri x(t)'y~ esit olacaktir. 

7.25 

(a) !).. = T/3 icin, X (jw) 'nin W (jw) icindeki cogaltrnalan arasmda ortusme olma- 
d1g1 durumlarda roM ile iliskili olarak elde edilecek en biiyuk T degeri nedir? 

(b) !).. = T/4 icin, X (jw) 'nin W (jw) icindeki cogaltmalan arasmda ortusme olma- 
d1g1 durumlarda roM ile iliskili olarak elde edilecek en biiyuk T degeri nedir? 

x(t) ~w(t) 

l 
s(t) 
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-3rc -rt re 3rc m T T ~ II ~ekil P7.23 

Sekil P7 .24 de verilen sistem, periodik kare dalgasiyla carpilrms bir girdi siny~li 
olsun. s(t) 'nin peritotu T olsun. Girdi sinyali I to I 2: WM icin I X (jw) I = 0 ile 
bant smirh olsun. 

7.24 

D 
H(jm} 

1t D 

X(jm) 

& 

t 
2~ 

... t 

x(t)---t,,-t H(jm) ...___ y(t) Xp (t) 

y(t) 'nin yp(t)'den elde edilebilecegi T omekleme periyotu icin deger arahkla-. 
nm belirleyiniz. "'• 
Sekil P7.23 de verilen sistem, farkh isaretler icin omeklem~ sinyalinin durtii- 
katar sistemi oldugunu gostermektedir. Girdi sinyalinin Founer transformasyo- 
nu sekilde g6sterilmi$tir. 
(a) !).. < TC /(2wM) icin xp(t) ve y(t) 'nin Fourier transformasyonunun ciziniz. 
(b) !).. < TC /(2wM) icin x(t) 'yi xp(t) 'den elde edecek sistemi belirleyiniz. 
(c) !).. < TC /(2wM) icin x(t) 'yi y(t) 'den elde edecek sistemi belirleyiniz. 
(d). x(t) 'yi xp(t) ya da y(t) 'den roM ile iliskili olarak elde edecek en biiyiik !:),. 

degeri nedir? 
p(t) 

7.23 

n=-oo 

co 

yp(t) = I, y [nT] s [t- nT] 
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Sekil (a) siirekli zaman sinyalini, ayn zaman siayaline domisturen bir sistemi 
gostermektedir. x(t) girdisi 0.1 saniye peryodu ile peryodiktir. X(1) 'nin Fourier 
serisi katsayilan : 

ak= cf ll ,-00 < k < +oo. 

Dtisiik gecis filtresi H(j u>) Sekil P7.28(b) de gosterilen fekans tepkisine sahiptir. 
Numuneleme peryodu '.T= 5X 10-3 saniyedir. ' 
(a) x[n] nin peryodik dizi oldugunu gosteriniz ve peryodunu bulunuz. 
(b) x[ n] nin Fourier serisi katsayilanru bulunuz. 

x(t) ----....0 · I H(jm) 

f -~ xP (t) 

t t 
e·iIDot 

+ 
p(t) = I. o(t -n'I') 

(a) n =- oo 

XUtiJ) 

;1 j 
~ 

-UJ2 -UJ1 UJ1 UJ2 m 
(b) 

~ekil P7.27 

7.27. Probl~~ 7.~6 da bant-gecistbandpass) numunelenmesi ve yeniden yapilandml- 
masi icm bir prosedur ele alrrustik. Bir baska prosediir ise x(t) nin gercel oldugu 
durumda, x(t)'nin karmasik-iistel ile carpilmasiru ve carpirn sonucunu 
numunelemesini icermektedir. Numuneleme sistemi Sekil P7.27(a) da gosteril- 
mektedir. X(t)-ger9el ve x(jw) sifirdan farkh olmak i.izere a>i<r cv1< Wi., frekans 
u>o=(l/2)( u>1+ Wi.), ve de diisiik gecirimli filtre H1Uw) kesme frekansi olarak 
(1/2)( 0/2_ - <vi), 
(a) Sekil P7.27(b) de gosterilen X(jw) icin Xp(jw) yi ciziniz, 
(b) x(t)' nin Xp(t) 'den elde edilmesini miimkiin kilan maksimum numuneleoe 

peryodu T yi bulunuz. 
(c) x(t) ' nin xp(t) 'den elde edilmesini miimkun kilan bir sistem olusturunuz. 
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Denklem (P7 .25-1) 'yi goz oniine alarak herhangi bir kisitlama olmadan 
butiin k tam sayi degerleri icin xr(kT) = x(k.T)oldugunu gosteriniz. 

7. 26 Daha onceden tiirettigimiz iizere numuneleme teoremine gore her hangi bir x(t) 
sinyali bant genisliginden daha biiyuk bir hizda omeklenrnelidirt ve ya es deger 
olarak en yiiksek frekansmm iki katmdan biiytik bir frekansta). Bu durum x(t) 
nin sekil P7.26 da goruldugii iizere bir spektrumu varsa, x(t)2 Wi. den daha bu." 
yuk bir degerde numunelenmelidir. Ancak, sinyal enerjisinin biiytik bir k1sm1m 
dar bir bantta konsantre ettigi icin, en yiiksek frekansm iki katmdan daha dii$iik 
bir ornekleme hizi beklenmesi mantikh olacaktir. Enerjisi bir frekans band.' 
icersinde konsantre olmus bir sinyale genellikle bant gecistbandpass) sinyali 
olarak adlandmhr. Bant-gecis teknikleri adi altmda bu tiir sinyalleri 
numuneleyecek cok cesitli teknikler mevcuttur. 
Bir bant gecis sinyalinin toplam bant genisliginden daha diisiik bir hizda 
numunelenmesi olasihgimn incelenmesi icin Sekil P7.26(b) yi inceleyiniz. 
<vi> 0>2.-a>i varsayilrru yaplarak, Tnin maksimum degerini, X,.(t)=x(t) olmak iize- 
re, A , u>a , u>b sabitlerinin degerlerini bulunuz. 

XUm) 

;1 't I\ 
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-UJ2 -m, ID1 W2 m 

(a) 

+ 00 

p(t) = L o(t-nT) 

. J~:.(t) 
• I 

~,,(t) x(t) H(jm) 

p(t) 

1 1 'i 1 t 
7.28 T 

H(jm) 

A1 
-rob -m, m, UJb UJ 

(b) 
~ekil P7.26 



7.32 Bir x[n] sinyali Fourier doniistimii olarak X(dj, (ll" I 4) :S: lw-1 :S: 1l" oldugunda 
X(dj = 0 olmaktadir. 
Bir baska sinyal olarak, 

$ekil P7.31 

lmpuls Dizinin ideal dO~Ok 
Xp (t) x[n] y[n] y(t) gec;irimli filtre treninin h[n] bir impuls strurlamasi y,(t) 

bir diziye trenine frekansi donO~tOrOlmesi donusturulmesl nrr 

7.31 Sekil 7.31 'de siirekli-zaman sistemlerini dijital filtre h[n] kulalnarak dogrusal 
ve asagidaki diferansiyel denklem ile ilintili olmak iizere: 

y[n] = (112)y[n-l]+x[n]. 

Xlj(J))=O Itot» n/T kosulunu saglayan bant limitli girdi sinyalleri icin asagidaki 
sekil siirekli-zaman L TI sistemine denktir. 
Girdi xc(t) ve cikti Yc(t) olmak iizere biitiin olarak esdeger sistemin 
Jfc(j (J)) frekans tepkisini bulunuz. 

$ekil P7.30 

+00 
p(t) = r o(t-nT) 

n =-oc 

---x-- .... LTI w[n] x,(t)--- 
y[n] lmpuls 

treninin bir 
diziye 

donu~turulmesi 

dy c (t) + y c (t) = x c (t). 
dt 

Xc(t) girdisi birim atimh b{t) 'dir. 
(a) Yc(t) 'yi bulunuz. 
(b) W[n]= btn) olacak sekilde H(e'°j frekans tepkisini h[n] atihm tepkisini bu- 

lunuz. 

7 .30 Sekil 7 .30 numuneleyici, diziye cevirici ve L TU aynk - zaman sistemi tarafm- 
dan takip edilen siirekli -zaman L TI sistemini gostermektedir. Siirekli-zaman 
LTSI sistem makul olup dogrusal, sabit katsayih diferansiyel denklemi sagla- 
maktadir: 
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(b) 
$ekil P7.29 

1t 
4 7t 
I 

+ 00 
p(t) = L o(t-nT) 

n=-oo 

H(jUJ) m 
-nr: 7tff 

(a) 

Impuls 
treninin 

bir diziye 
donusturulmesi 

yln] = Ye (nT) 

-2051t 

-n X104 7t Xl04 

Bir diziye xLnJ = Xe (nT) 
onusturulme 

2051t 
$ekil P7.28 

Sekil p7 .29 siirekli bir zaman sinyalini aynk zaman filtr~si kul.lanarak filtre.~e- 
yen genel bir sistem gostermektedir. Eger Xl} (J)) and H( e'j ~ek1l P'. .29 da ~os- 
terildigi iizere l/T=20kHz frekansmda ise Xp(j(J)), X(e'j, Y(e'j, Yp(jm), 
Ylj (J)) grafiklerini ciziniz. 

i----to-- x] n] = Xe (nT) 

HUtrr) 

I 'I 

+ 00 

p(t) = I o(t -n'T) 
n=- oo 

Impuls 
treninin 

bir diziye 
di:inii§ttirtilmesi 

x(t) --.....i 

Dusuk 
gec;:i§ 

filtresi 
H(jm) 

7.29 
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(b) 

~ekil P7.37 

0 ~ 
t 

p(t) 

tl t t 

f(t) 

~ 
H10m) 

Orneklenrnls Y2 (t) 

x(t) x x(t) 
+ H20m) ~ z(t) 

t Y3 (t) 

p(t) 

(a) 

(a) Eger x(t) T periyodunun ornegi ile orneklenmis ise, g(t) admda bir eklendi 
fonksiyonu belirtin ki · 

dx(t) = f x(nT)g(t - nT) 
dt ll=-00 

(b) g(t) fonksiyonu tek midir? 
7.37. !cvl < W bant genisliginde smrrli olan bir sinyal degisken uzam omeklemi ile 

yeniden bulunabilir. Oyle ki ortalama orneklemin siklig: saniyede 2(Wl27l') or- 
neklem olsun. Bu problem degisken omekler icin omek verilmistir, Sekil P7.37 
de varsayalrm ki \ 
1. x(t) sm1~landmlm1$ bir banttir. X(jw)~,O,lcvl > W 
2. p~t),. §ek~I ~7:3?(b) de gosterildigi gibi, degisgen uzamh periyodik bir genel 

egilim zinciridir, 
27l' . 

3. f(t) periyodik dalgalar seklindedir ve periyodu T = Wdur.f(t) bir itki 

zincirine carptigi icin, sadece f (0) = a vef (6) = b degerlerinin t = O ve 
t =A da kabul edilebilir bicimde anlamhdir. 

4. H, (j cv) 90° fazh bir yer degistiricisidir 

H, (Jw) = {-j'. ::~. 
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iLERi SEViYELi PROBLEMLER 
7.36. x(t) Yzi.n bir simrlandmlrms cizelge oldugunu varsayahm. Oyle ki her 

la.f~ - icin X (Jcv )=O olsun. 
4 

~ekil P7.35 
(a) Sekil P7.35(a)' dax[n] gosterilmistir, Buna gore xp[ n] ve xd[ n] dizilerini ciziniz. 
(b) X(d~Sekil P7.35(b)'de gosterilmistir, Buna gore~(d~veXd(d::leri ciziniz. . 

(b) 

.us -27t 57t 37t O 31t 51t 2rt lln m 
4 4 -4 4 4 4 

(a) 

n 0 • • 

xd [ n] = x[2n]. 

'I l I I I Ir Ir I 1 r 1·:. 
ve 

7~35 

7.34 

olusturulmustur. g[n] girildiginde x[n] i 91kt1 olarak veren dusuk gecirimli bir · 
filtrenin H(e'(t)) frekans tepkisini bulunuz. 
Bir x[n] sinyali Fourier doniisiirnu olarak[ ~(~j al~ag1daki ozelliktedir: 

( 

oo ) sm-n 
x[n]*~O[n-3k] * ;: =I-l 

Hangi co degerleri icin X( dj = 0 esitligi kesinlikle dogrudur. 
Gercel degerli aynk- zaman sinyali _x[n] , (3Jr I 4) .? Jwl ~ Jr araligmda degeri s1-. 
fir olan bir Fourier donusiimu X(e'j mevcuttur. Onceiikle bir L faktoru ile yu- 
kan numuneleme ve daha sonra M faktorii ile asagi numuneleme yapilmak sure- : 
tiyle Fourier donusumunun X(dj ' sininin bir peryodunun sifirdan farkh olan 
kismi Jwl ~ Jr arahgim kapsayacak sekle getrilebilir. Bu kosulu saglayan L ve · 
M degerlerini bulunuz. 
Aynk zamanh bir x[ n] dizisi diisiinelim. Bu diziden xp[ n] ve xd[ n] isimli iki yeni 
olusturahm. Burada xp[n], 2 numuneleme peryodu ile numuneleme x[n]'e , 
xd[n] ise 2 faktoni ile azaltici x[n]'e tekabiil etmektedir. Buna gore: 

[ 1 _ {x[ n ],n = 0,±2,±4, .. 
x n1- 

P O,n = ±1,±3, . 

7.33 

co 

g[ n] = x[ n] L 5 [ n - I - 4k] 
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~ekil 7.40 

oldugunu gosterin. 
7.40. Cizilm~~ d~rl ~i~.ii~lii dev~~si olan bir disk dusurnin .. Bu disk saniye de yaklasik 

1.? devir ~o.nduruluyor. Boylece_uzun ve dar bir kesitten bak1ld1gmda, bu sinus- 
lu devresmm frekansi 60 Hz. dir, Bu diizenleme sekil P7.40 da gosterilmistir. 
v(t) uzun ve dar kesitten gorunen cizginin pozisyonunu gosterir, Boylece, 

v(t)=Acos(a>at+¢), % =120Jr. 
Uluslar arasi kolayhgm saglanmasi icin, v(t) yi normalle~tirecegiz, yani A= 
1.6~ !'fz. de goz v(t) yi takip edemez, ve bir farz ediyoruz ki bu etki goziin mo- 
delmm kesme frekansmm 20 Hz. lik ideal bir alcak gecirgen fitleri olacak 

60 tur/saniyelik smuzoldal 
i;izgi pozisyonu 

r----..,,,.....,+,.._,. _ --- - ....... // ,.. r+, '-~,__Disk 15 rps 
/ / \ \ de donuyor 

I I I \ I /,..--\ »>: .... -, 

I \ 
I "' I 
\ I 

\ <, / ' ---, \ __ .... I 
\ I I I 
\ \ / / ", -, __ .... / 

....__ ....... 

T 2Jr . 
=-1se. 

a)s 

(a) g(O yi, x(t) = cos(¢)cos( it J+g(t) olacak sekilde bulun. 

(b) n = 0,±1,±2, ... icin g(nT) = 0 oldugunu gosterin, 
(c) Onceki iki sikkin sonuclanrn kullanarak, eger xp(t) kesme frekansi ile, ideal 

alcak gecirgen fitlerin x (t) a>s 
p ' 2 

y(t) = Cos(¢)cos( ~' t J 

n=-oo 

+oo 

xp(t) = L x(nT)<5( t - nT) 

ve 

~ a~1~1 uygun bir sekilde x(t) bant genisligi ile iliskili olan, omekleme aralugndan se- 
c;1In:11~ _olmahd1r. Eger sonucta itki zinciri, aymci eklenti alcak gecisli fitlerin icinden 
gecirilirse, 
7.39. xp(t) sinyali, bir siniislu x(t) sinyalinden itki-zincir omekleminden elde edilir, ki 

frekansi @5 omeklem frekansmm yansma esittir, 

x(t) =cos(~' t +¢ J 

571 Solum 7 Ornekleme 

$ekil 7.38 

(b) 

1 

{
1, [m], --) 

H(jm)= 2(T + ~ 
0, baskasi 

p(t) ~~ 8[t-n(T +~)] 

1----·~ y(t) H (jm) x(t) ---~~ X )-----..- 
T periyodu 
Ix Om) I= o 
for Im J .Wx 

k bir sabittir. 
(a) p(t), y1 (t), y2 (t) ve y3 (t) nin Fourier gecislerini bulun. . . 
(b) a, b ve k degerlerinin ~ fonksiyonu olarak bulun, oyle ki her sm1~l~nd1in]~ 

mis x(t) icin z(t) = x(t), turn O <L:.< JrjW arahgmda bulunanA lar rein. \., 
Bir sahmm olcek sayfasmda, dalga sekilleri kisa zamanda cizilen yapilar ~1k sik 
gosterilir mesela nanosaniye de binlerce olciide. En hizh sahmm cH~erm bi! · 
yiikselme zamam bundan daha fazla oldu_gu i_c;in, bu gosten:neler direk el.?e· 
edilinemezler. Halbuki eger bu dalgalar periyodik olsa, arzu edilen sonuclar, or- 
neklem sahrum olcer admda bir cihaz ile dolayh bir yoldan elde ~dilebilir:; 
Arnacimiz Sekil P7.38 de gosterildigi gibi, bir hizh dalgasi .olan x(t) nm her bir, 
periyotta orneklenmesi, ama sonraki noktalarm pey pese penyotlar da olmasidu; 

(\J:\}W'hf\I\vf\J. 
I I j-+-T-1 I I 
I I I 1/p(t) : : I 

t t k·~-f t t t. 
I I I I I 

l I t---f y(t) I I i vi: L___--=:l i~~ 
(a) 

7.38. 

5. H2(j a>) bir alcak gecisli fitlerdir. Oyle ki, 

H2 (ju>)= {1:. .0;;;:o 
0, JwJ>W 
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Ve xc(t) siirekli zaman fonksiyonunun enerjisi soyle ifade edilir: 
+oo 

Ee = f)xc ( t )12 dt. 

~ekil 7.42 

Ed s1ra. ~~erj!s~nin, .E~ orijinal sinyal enerjisinin, ve omeklem T arahgmm ara- 
smdaki iliskiyi belirtin. xn] srrasmm enerjisi soyle ifade edilir: 

xp(1) , Etki zincirinin · 
r do .. . ~x[n]=x (nT) s1raya onu$mes1 c 

Bir sm~.rlandm.Im1~ xc(~! sinyalini.goz onunde bulundurun, ki Nyquist oramndan 
d~ha yu~sekb1r orana orneklenmis olsun. Sekil P7.42 de gosterildigi gibi T sa- 
myede bir bosluk atan orneklernler bir x[n] sirasina donusturulurler. ' 

00 . 

p(t)= L 5(t-nT) 

7.42. 

(b) 

~ekil P7.41 

+ce 
p(t) = I o(t -kT) 

k =-oo 

h[n] 
Yp(t) y[n] S1ranm 

etki zincirine 
donusrnes] 

Etl<i zincirinin s[n] 
siraya 

donu:;;mesi 

HUm) 

ID Yc(t) 

1t 1t ·y r 

Ideal alcak gec;:i~ 
filtresi 

(a) 

~AWWa~ 
~·~t-To) 

~ 
Al1c1 c;:1k1~1 
s(t) = x(t) + a. x(t-T0) 

573 Ornekleme Solum 7 

1/Thertz de secici darbe frekansidir. Omeklern sinyalinin sonucu r(t) = v(t) i(t) 9ar- 
pirmdir. R(jw), V(jw), I(jw), sirasiyla, r(t), v(t) ve i(t) Fourier gecidini belirtiyor. \ 
(a) ¢ ve (u0 parametrelerinin erkisini acrkca gostererek V(jw) yi taslak 9izinii.\ · 

(b) T. nin etkisini gostererek, I(jw) yi taslak cizin. 
(c) Omeklem teorisine gore, wo eriminden oyle bir maximum degeri vardir ki 

alcak gecisli filtreyi kullanarak v(t), r(t) den yeniden bulunabilir. Bu T de) 
gerini ve alcak gecisli fitlerin kesme frekansmm degerini belirtin. Eger or~· 
neklem T periyodu, ( c) bolumundeki belirtilen degerden daha biiyuk ise, 
ortiisme spekturumu meydana gelir. Bu ortusme sonucunda, biz daha du: 
siik frekansh bir sinuzoidi farz ederiz. .. 

(d) Oldugunu varsayahm. Taslak cizin. Gorunurdeki cizginin, pozisyonunu br 
zim fark ettigimiz gibi, va(t) ile belirtin. Gozun 20 Hz. kesitli ve tek artish 
ideal bir alcak gecit fitleri oldugunu farz ederek va(t) yi boyle ifade ederiz: 

v0(t)=A0cos((!)a +¢a), 

Oyle ki Aa goriinurdeki genislik, wa gorunurdeki frekans ¢a Va nm goru- 
niirdeki fazi olsun. 

(e) Boliim (d) yi 2TC 
= % - 20rc icin tekrar cozunuz. 

T 
Bir cok elverisli durumlarda, bir sinyal hazirda bulunan bir eko da kaydedilir, ki 
biz bunu uygun yontem ile gidermek istiyoruz. Mesela sekil P7.4 l ( a) da, bir sis- 
tem ornekledik ki bu sistemde bir algilayici aym zamanda meydana gelen x(t) 
sinyalini algihyor ve bir x(t) nin, gecikmesi azaltilrrns kopyasmi bir eko goster- 
mektedir. Bu yiizden, bir algtlayicimn la l<l ken 91kt1s1 s(t) = x(t) + ax(t-I'o) · 
olur. Seki] P7.41 (b) de gosterildigi gibi, bu 91ktI x(t) nin ilk bir siraya doniistii: 
riir sonra bir uygun digital h[n] fitlerini kullanarak yeniden elde edilmesi icin 
metodlandmlnustir. la I< 1 ken x(t) nin bir snurlandmlrrus bant oldugunu farz" 
edin. [ Y ani, j wj > CiJM icin, X ( j co) = 0] 
(a) Eger _!!__<Ta < 2TC ise ve orneklem periyotun To'a esit kabul edilirs 

(!)M (!)M 
[yani, T = JD], digital h[n] icin bir fark denklemi belirtin. Oyle kl, 
Ye (t), x(t) ye orantih olsun. 

(b) Boliim (a) yi farz ederki, ideal alcak gecisli fitlerin A artisnu belirtin. Oyle 
ki yJt) = x(t) olsun. 

(c) Simdi farz edin ki, _!!_<Ta < 2TC ise ve orneklem periyodu To'a esit kabulc, 
(!) Nf (!) Af ... 

edilirse [ yani , T = Ta J, digital h l n] icin bir fark denklemi belirtin. Oyle ki ,\i 
Ye (t), x(t) orantih olsun. 

7.41. 

k=-cJJ 

+oo 

i(t) = L 5(t-kT), 

sekilde aciklayabiliriz. Sinuziodal omeklemi, diskin secici darbe l$Ig1 ile I$Ik 
landmlmasiyla iistesinden gelibelir. Boylece isiklandirma asagidaki itki zinciri · 
ni gosterebilir. 
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x[O] 

~I • 
• H(jm) • )I y(t) 

• 
• 

x[N-1] 
y(t) G(jm) • cos mt 

(a) 

~ekil P7.44 
(b) 

y[n] 
+al 

y p ( t) = ( cos mot) I s ( t - kT) 
k=-oo 

: deg~rlerini_n sirasirn, CVr s co s CV2 araligmda yer alan cesitli frekans de- 

l
~e~lerme sahip y(t) cosinus sinyalinin orrieklem gosterebilecegi sekilde be- 
irnn 

(b) _Y1: (Jcv) 'yi taslak cizin surekli - zaman sinuzi oldugunu genelle~tirmek 

rein, bu_ kapsamh_ s~stem sekil P7.44(a) da resm edilmistir, H(jcv), tek si- 
rah gecis banth bir ideal alcak gecisli fitlerdir. y ani, 

H(Jcv) = { ~' /~;;c. 
(c) Bolii1:1 (~)_da sirada belirtilen, herhangi Tdegerini belirtin. Nnin en kucuk 

degenm ve bazi eve degerlerini belirtin oyle ki cv1 s ai s CV2 sirasinda 
y(t) bir cosinus sinyali olsun 

= (2 k) r, (t) = k~ cos ; o(t-kT) 
(a) :.Yi_ a~a:,hya~ak, om~klenmi~ cosinus sinyalinin frekansim ayarlayabilece- 

grmizi gosterm. yam gosterin ki % = 27l / NT oldugu siirece 

y(kr)~cos(2;k J 
ve 

veya esdeger 

Her T saniyede, x [ k] degeri ile etkilenmis bir itki uretelim. Bir daire seklinde 
k=O,l, ... , N-I degerlerinden ba~layacagiz. Yani, 

y( kT) = x( k modiil N), 

575 
BolOm 7 6rnekleme 

7.44. Herhangi cv1 s to s cv2 arahgmda frekans degeri olan sinuzial sinyalini iiretebi- 
len bu siirekli - zaman jeneratorii dizayn etmek istedigimizi farz edin, oyle ki 
cv1 ve cv2 pozitif sayilardir. 
Dizaymrmz siradaki formlan takip etmelidir: bir ayn - zaman cosius dalgah N 
periyodunu saklamis bulunuyoruz; Y ani x [ 0] , ... , x [ N - I] saklarrus bulunu- 
yoruz, oyle ki eve parametresi belirtilmis, boylece y(t) arzu edilen frekans bant- 
Ii bir siirekli - zaman cosinus sinyalidir. 

h[n]; H(eim) 
x[n) eslenik - y[n] 

LTI sistem 

(b) 

~ekil P7.43 

1-oo 
Xp(t)= ~ x[n] o(t-nT) 

n =-:)0 
1+oo 

Yp(t) = Yc(t) f=~~2nT) 

y[n] =yc(nT) 
(a) 

x[n] 
~ 

H Um) 

Xp(t) Til • Siraya Etki zincirine Xc(t) Yc(t)_ Yp(t) 
h(t) x donusum - donu~Om - 

-1t/T n/T 

n =- oe 
r o(t-nT) c 

+oo 

7.43. Seki! P7.43(a) girdisi ve 91kt1s1 ayn > zaman sinyali olan bir sistemi resmetmek 
tedir. Ayn - zaman girdisi olan x[ n] bir siirekli - zaman itkisi zinciri olan x (t) 
dontistiirulur. Sonra sjirekli - zaman itkisi sinyali olan xit), 91ktlsmmP eld 
edilmesi icin kullamlan LTI sistemi ile filtre edilir. y/t) daha sonra ayn ., za,. 
man sinyali olan y[n] e ddniisttirtiltir, LTI sistemi, xe (t) girdisi ve Ye (t) c;iktisi 
ile nedenseldir ve sabit katsayih diferansiyel 

d2 Y\(t) +4 d Ye ( t) + 3yc ( t) =xc ( t) Iineer esitligi ile nitelendirilir. 
dt dt 

Sekil P7.43(b)'de gosterildigi gibi, bu kapsamh sistem, nedensel ayn - zaman 
sistemi olan L TI'ye esittir. Esdeger L TI sisteminin, H ( e1m) yamtmm ve 

h [ n] tek orneklem yamtmm frekanslanm gosterin girdisi olarak kullamhyorsa, 
sonuc ciktismm 
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Xd(eim) 

\/ 
1 I 

I \,,/ 
-n 1t UJ $ekil P7.49 

7.47. x[ n J ni~ ?ir Fou__rier ge9i~~.~e s .. ahip oldugunu dusunun, n/3::; lml::; Jr 
stfira esittir. Asagida esitligi gosterin; arahginda 

x[ n] = f x[3k][sin( f ( n-3k) JJ. 
k=-<>0 ; (n-3k) 

7.48, Eger O '.".9\, < 21r arahgmda r] n J ~cos(; n +¢,)veg[ n J ~ x[ n J,t O(n-4k) 

ise, <Po 19m nasil bir fazladan sm1Tland1rma koyulmahdir ki 

[
.Jr) sm-n 

g[n]• ; : ~x[n]? 

7.49. Boliim. 7.5 te tart1~tig1m~~ -~~ Sekil 7.37 de resm ettigimiz gibi, eklenti metodu 
~~~ad bi~'! .~a~st{- fa~~oru ile yapilan cok omekleme seri baglantih · iki islem 
h bi e [u~Jundu : 1. 1~. istem .A yi iceren ilk is araya eklenen N-1 sifrr - sirah 

er IT x n egermm benzeridir, boylece 

X [n]={x{~J. n = O,±N,±2N, ... 
P 0, diger 

Dakik bir sm1rlandmlm1~ - bant eklentisi icin H(eJ<lJ) id I bi I k · · fitlerdir. ' 1 ea tr a ca gecisli 

(a) A s~stem~n~n lineer olup olmadigrm belirtin. 
(b) A s~stemmm zaman degismeyen olup olmadignu belirtin. 
(c) Seki!P7.49datasl~~iz_ildigigi?i, XAeJ<lJ)ii;:in N=3 ile,X (ej<lJ) yitaslak izin 
( d) Sekil P7.4~ ~~ ~1 g1b~, N=3 icin X ( eJ<lJ) yi, ve dakik bir sm1rlandml~u ., 

bant eklentisi 19m secilmis olan H (e1<l)), X ( ej(J)) yi taslak cizin. ~ 

~ekil P7.46 

+ 00 

p[n) = r o(n-kN) 
k=-oo 

x[n] ~0 xp[n] • l ....1 f - h,[n] --• .... xr[n] 

577 
Bolum 7 6rnekleme 

~ekil P7.45 
7.46. Sekil P7.46 da gosterildigi gibi, bir x [ n J sinyali ayn zaman da omeklnmistir. 

hr [ n] bir ideal alcak gecisli fitlerdir ve karsihk frekansi 

( { 

I 1,v1<!:.. 
Hr ej(J)) = 2·. N 

!:..<J@J<,r 
N 

(746) ve (7.47) esitliklerden, 91kt1 fitleri asagidaki esitlik olarak bulunur: 
+oo +oo Nm sin ca ( n - kN) 

xr[n]= k~x[kN]hr[n-kN]= k~ x[kN] Jr c . mc{n-kN) 

me = 21r/ N oldugunda. x[ n] sira~mm, m herhangi bir pozitif veya negatif 
tamsayi iken, Nyquist oranmm x, [mN] = x[ mN], yukansi veya asagisi ornek- 
lenmis olup olmadigma karsm bagimsizhgnu gosterin. 

n =·oo 

+oo 
p(t) "'L o(t-nT) 

Srraya 
donu~um 

x[n] "'Xc(nT) EF[n] 
h[n] 

---~ 

HUV) 

Etki Yp(t) ill Yc(t) 
zincirine - ~ 
donu~Om 

1t 1t -T T 

Var ise, en biiyuk degerini belirtin. Yok ise, (P7.45-2) esitligine en yakm 
degerlendirilmis Tyi nasil secilmesi gerektigini belirtin ve aciklaym. (Bu 
bolum iizerinde cok dikkatli olun; Kolayhkla yanhs sonuca vanrstmzl) 

(P7.45-2) 
I 

~~ y [ n] = ~~~ f xc ( r) d t 

(a) Eger xc (t) den xP (t) ye gecisinde meydana gelen ortiisme onlcnirse, 

Tnin en buyiik gecerli degeri kactir? 
(b) (P7.45-1) esitliginde belirtilen ayn - zaman L TI sistemi ile, itki karsihgi 

olan h [ n] yi gosterin 
(c) Herhangi T degerinin olup olmadigiru belirtin, oyle ki 

(P7.45-l) 
ll 

y[n]=TZ: x[k]. 

(d) m1 ve m2 arasmda secilen to degerine bagli, y(t) genisligini degisecek. 
tir. Boylece sekil P7.44(b) de gosterildigi gibi, bu sinyali normallestiren 
bir G(jm) sistemi dizayn etmeliyiz. Boylece bir G(jm) bulun. 

7.45. Sekil P7.45 de gosterilen sistemde, xc(t)girdisi xc(jm)=O, lml>21rxl04 ile 

sunrlastmlrmsnr. h [ n] dijital suzgeci, girdi - 91kt1 iliskisi ile anlatilabilir. 
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(P7.51-4) 

(P7.51-3) 
Siizgec, orijinal xd[n] degerlerinin tam olarak uretildigi kisrtlarla; ama, a 
H(e10') 'nin fazmm egiminin negatifiyken, bir a tamsayi gecikmesiyle ori- 

jinal degerlerinin tam olarak iiretildigi kisrtlarla tasarlanrmstir; yani, 

[ n-a] x[ n] = x" -- . _ + + L , n - a - 0, _L, _2L, ... 

(P7.51-2) h[n]=O n<O,n>N-1 
' 

Bu, orijinal diziler arasmdaki ara degerleme tam olmasa bile,ara degerle- 
mede orijinal degerlerin iiretilecegini garanti eder. Denklem (P7 .51-1 )'in 
tiimxd[n] serileri icin tam olarak saglanacagim garanti eden alcak geciren 
siizgecin h[ n] durtu tepkisindeki kisit't belirleyiniz .. 

(b) Simdi, ara degerlemenin N uzunluklu, dogrusal-fazh, rasgele, simetrik bir 
FIR siizgeciyle elde edildigini varsayahm; yani,H(e1"') gercek iken, 

(P7.51-1) x[n] =xt], n =0,±L,±2L, ... 

Sekil 7.37'de gosterildigi ve Bohim 7.5.41de ele almdigi gibi, N tamsayi carpanh 
ara degerleme veya cok omekleme icin yontem, iki islemin seri baglamsi olarak 
diisuntilebilir. Tam bant-sirnrh ara degerleme icin, Sekil 7.37'deki H(e1w) siiz- 
geci, ideal bir alcak geciren siizgectir, Belirli her uygulamada, yaklasik bir alcak 
geciren siizgeci tamamlamak gerekecektir. Bu problemde, bu yaklasik alcak ge- 
ciren siizgeclerin tasarlanmasma gecirilen bazi yararh kisitlan arasnracagiz. 

(a) H(e101) 'nin sifir-fazh bir FIR siizgeciyle yaklastmldigrm varsayahm. Siiz- 
gee, orijinal x,i[n] degerlerinin tam olarak iiretildigi kisitlarla tasarlanmis- 
tir; yani, 

(a) Sifmnci-dereceden tutma, denklem (7.47) seklindeki bir ara degerlemeyle, 
veya aym sekilde, Sekil P7.50(b)'deki sistemle temsil edilebilir.Bir Nor- 
n~~leme periyodunun genel durumu icin h0[n] 'i belirleyiniz ve taslagim ci- 
zimz, 

(b) x[n], Seki! P7.50(c)'de de belirtildigi gibi, yaklasik bir H(e1w) LTI suzgeci 
kullamlmasiyla, xo[n] sifinnci-dereceden tutma serisinden tam olarak dii- 
zeltilebilir. H(e1w) 'yi belirleyiniz ve taslagim ciziniz. 

(c) Birinci-dereceden tutmatdogrusal ara degerleme) denklem (7.47) seklinde- 
ki bir ara degerlemeyle, veya aym sekilde, Seki! P7 .50( d)'deki sistemle 
temsil edilebilir. Bir N omekleme periyodunun gen el durumu icin h, [n] 'i be- 
lirleyiniz ve taslagim ciziniz. 

( d)) x[ n], H ( e101) frekans tepkili yaklasik bir L TI siizgeci kullamlmasiy la, 
x"i[n] birinci-dereceden tutma serisinden tam olarak diizeltilebilir. H(e1<0) 'yi 
belirleyiniz ve taslagiru ciziniz, 
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7.51. 

FOH 

x,1,1--0-'·l"i 
(d) 

~ekil P7.50 

,.,1,1-&-,1,1 
(c) 

ZOH 

x,1,1-@-""1,1 
(b) 

(a) n r1JTI1111111TI11111 
X1[n] 

FOH 

n 

Xp[n] 

1..I .. 1 .. 1..I .. l..1 
n I I I I l I I t I I I 1 I I I I I 1 T 

x[n] 

bl d B .. iliim 7 1 2 ve 7 2'de siirekli zaman icin ele alman sifmnci- 7 50 Bu pro em e, o u . . · 
· · dereceden tutmamn ve birinci-dereceden tutmamn aynk-zamanh kopyasim ele 

alacagiz, . 1 ·· kl · 
x[n], Sekil P7.50'de resmedildigi gibi, aynk-zai:n~n 1 ome emenm~ uygu- . 

landigi bir dizi olsun.Aynk-zamanh orneklem te~remmm ko$ullarmm sa~la~?1- 
gim varsayahm;yani, ms. omekleme freka1:s~, iken, 

1 
ms> 2mM ve X(e )-10, 

cvm < lcvl::;; n , x[n] orijinal sinyali, o zaman Bol_um 7:_5 te ele alma11i}z!~t-sm1r;1 , 
ara degerlemeye karsihk gelen, ideal alcak geciren suzgec;lemeyle, den tam\ 
olarak diizeltilebilir. . · d"ld·~ · ibi . 

Sifmnci-dereceden tutma, Sekil P7.50(a)'da N=3 icm resme 1 1g1 gi 1, 
her omeklem degeri N-1 ardisik siire tekrarlamrken(veya tutulur~en), yakla$!k 
bir ara degerlemeyi temsil eder.Birinci-der~ceden ~tma, ay~1 $ek1~de resmedil- 
digi gibi, omeklemler arasmdaki dogrusal bir ara degerlemey1 temsil eder. . 
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x(t) = x(t)w(t) 

(c) Eger x(t) JtJ ~ -~ icin srfir olacak sekilde krsitlanmarmssa, x(t)'nin ;(t) 'den 

duzeltilemeyecegini gosteriniz. 

iken, 

(a) ~(t), x(t) ve p(t) , sirasiyla, X(jo;), X(jm) ve P(Jw) 'nin Fourier donusiimle- 
nyken, oldugunu gosteriniz, · 

(b) x(t)'nin zaman-sirnrh oldugunu ve boylece ltl ~..::.. icin x(t)=O oldugunu 
. 0)0 

varsayarak, x(t)'nin bir 'dusuk-zamanh pencereleme' islemi vasrtasiyla, 

x(t) 'den elde edilebilecegini gosteriniz, Yani, 

I co o , 1, I ~ : 
w(t) = 0 

o , It I > - _..::__ 
(J) 0 
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~ekil P7.52 

P(jm) 

t t t t . t . t t t t 
O m0 2m0 m 

til 

+ 00 

P(jm) = L .S(m-km0) 
k=- 00 

- + 00 
X(jm) = X(jm)P(jm) = r. X(km0) .S(m-km0) 

k=- 00 

Bunun bir kisit gecirip gecirmeyecegini ve N suzgec uzunlugunun tek mi 
yoksa cift mi oldugunu belirleyiniz. 

(c) Simdi yeniden, ara degerlemenin dogrusal-fazli, rasgele, simetrik bir FIR. 
siizgeciyle elde edildigini, ve boylece, H(ejw) gercek iken, 

H(ejw) = HR(ejw)e-JPw 

oldugunu varsayahm. Suzgec, orijinal xAn] degerlerinin tam olarak uretil, 
digi kisitlarla; ama fazm egimi icin tam olarak yeterli olmayan bir M gd;- 
cikmesiyle tasarlanmrsnr; yani, · 

x[n] = xd [n-La]' n-M = 0,±L,±2L, ... 
Bunun bir kisit gecirip gecirmeyecegini ve N siizgec uzunlugunun tek mi- 
yoksa cift mi oldugunu belirleyiniz. 

Bu problemde, zaman-suurh bir sinyal frekans-bolge omeklemlerinden geri canlabi. 
lirken, zaman-bolge omekleme teoremine olan duali gelistirecegiz. Bu sonucu gelis- 
tirmek icin, Sekil P7.52'deki frekans-bolge omekleme islemini ele alahm. 

7.52. 
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Siniizoidal genlik kipleniminin iki yaygm bicimi vardir, birisinde tasryici sinyal 
c(t) = eJ(o1<1+Bcl (8.1) 

8.1.1 Karma,1k Ostel bir Ta§1y1e1yla Genlik Kiplenimi 

Bir9ok iletisim sistemi, karmasik ustel veya siniizoidal sinyal c(t)'nin genliginin bilgi 
tasiyan sinyal x(t) ile carpildrgi (kiplendigi), siniizoidal genlik kiplenimine dayamr. 
x(t) sinyali kipleyen sinyal ve c(t) sinyali tastyici sinyal olarak adlandmhr. Bu durum- 
da, kiplenmis y(t) sinyali, bu iki sinyalin carpirmdir: 

y(t) = x (t) c (t) 

Boliim 8.0'da inceledigimiz gibi, kiplemedeki onemli bir amac, kullamlan ileti- 
sim kanah uzerinde iletilmeye uygun frekans arahgma sahip bir sinyal uretmektir, Or- 
negin, telefon iletim sistemlerinde, uzun mesafeli iletim genellikle mikrodalga veya 
uydu baglantilan iizerinden saglarur. Bir mikrodalga baglantisi 300 megahertz 
(MHz)'den 300 gigahertz (GHz)'e kadar olan arahktaki sinyaller gerektirirken, ayn 
ses sinyalleri 200 Hz'den 4 kHz'e kadar olan frekans arahgindadir, ve iletisim uydu 
baglannlan birkac yiiz Mhz'den40 GHz'in iizerine kadar olan arahktaki frekans arah- 
gmda cahsirlar. Bu sebeple, bu kanallar uzerinde iletim icin, bir ses sinyali iizerindeki 
bilgi bu yuksek frekans arahklarma degistirilmelidir. Bu bolumde gorecegimiz gibi, 
siniizoidal genlik kiplenimi, bu tiir bir degisiklige cok basit bir yolla ulasir. 

KARMA~IK USTEL VE SiNOzoiDAL GENLiK KiPLENiMi 

Bilgi tasiyan bir sinyali baska bir sinyalin icine katma isleminin tamarm tipik 
olarak kipleme olarak adlandmhr. Bilgi tasiyan sistemi ozetlemek de kip cozme olarak 
bilinir. Gorecegimiz gibi, kipleme teknikleri, etkin olarak iletilebilen sinyallerin icine 
bilgi katmamizi saglamakla kalmaz, aynca, cogullama kavrarru aracihgiyla ortusen spekt- 
rumlu birden cok sinyalin aym kanal iizerinde eszamanh iletimini de miirnkun kilar. 

Uygulamada kullamlan cok cesitli kipleme metodu vardir, ve .bu bolumde bun- 
lann en onemlilerinin bazilanm inceleyecegiz. Kipleme metotlarmm genis bir simfi, 
iletilmek istenen sinyalin, baska bir sinyalin genligini kiplemek icin kullaruldigi genlik 
kiplemesi kavramma, AM'ye dayamr. Genlik kiplemesinin cok yaygm bir bicirni, ilgili 
frekans bilmeli cogullama kavramlanyla beraber 8.1 ve 8.4 Bolumlerinde biraz detayh 
inceleyecegimiz siniizoidal genlik kiplemesidir. AM sistemlerinin diger bir onemli Sl- 
mfr, atimh bir sinyalin genliginin kiplemesini kapsar, ve 8.5 ve 8.6 Bolumlerinde, za- 
man bolmeli coklamayi oldugu gibi, bu kipleme bicimini de inceleyecegiz. Daha son- 
ra, Bolum 8.7'de, bilgi tasiyan sinyalin, sirri.izoidal bir sinyali degistirmekte kullamldi- 
g1, siniizoidal frekans kiplenimi adi verilen, farkh bir kipleme bicimini inceleyecegiz, 

Boliim 8.7 boyunca anlatilanlar, atmosfer gibi cogu iletim ortami en iyi sekilde 
surekli zamanh fenomen olarak diisunuldugiinden, siirekli zamanh sinyallere dikkat 
cekmektedir. Bununla beraber, aynk zamanh sistemler icin analog teknikler gelistir- 
mek mumkiin oldugu gibi, bu tiir sinyalleri kapsayan kiplenim kavramlanm goz oniin- 
de bulundurmak, uygulamada biiyuk oneme sahiptir, ve Bolum 8.8'de aynk zamanlt 
sistemlerin iletisiminin arkasmdaki bazi temel fikirleri incelemekteyiz. 
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Iletisirn sistemleri, modern diinyanuzda insanlar, sistemler, ve bilgisayarlar arasm 
bilgi iletmekte kilit nokta durumundadir. Gene! olarak, biitiin iletisim sistemlerind 
kaynaktaki bilgi, iletisim kanalmda iletimi icin uygun bir bicime getirilmesi icin; i 
olarak bir gonderici veya bir modulator tarafmdan islenir. Ahcida, sinyal, uygun isl 
me aracihgiyla geri kazamhr. Bu isleme, cesitli sebeplerden otiinl gereklidir. Ozell' 
le, gayet tipik olarak, belirli herhangi bir iletisim kanah, sinyalle, iizerindeki deger 
rin sinyali iletmek icin en uygun oldugu; dismda ise iletisimin siddetli bir sekilde 'b. 
zuldugu veya imkansiz oldugu bir frekans arahgi arasmda iliski kurmustur. Ornegi 
daha uzun mesafelerdeki daha yiiksek frekans arahgmdaki sinyalleri yayarken, atmoi 
fer, duyulabilir frekans arahgmdaki (10 Hz-20 kHz'e kadar olan) sinyalleri hizla zay 
latacaktir. Dolayisiyla, konusma ve muzik gibi ses sinyallerini atmosferdeki yayih ·· 
dayanan bir iletisim kanah uzerinde iletmekte, gonderici ilk olarak uygun bir i~lerri. 
aracihgiyla baska bir yiiksek frekansh sinyalin icine katar. ·· 

Bu metnin aha onceki boliimlerde gelistirdigimiz kavram ve tekniklerin 90" 
iletisim sistemlerinin analizi ve tasanmmda merkezi bir rol oynar. Bircok onemli u .. 
gulamaya yakmdan bagh olan herhangi bir kavramda oldugu gibi, dikkate almmasi ge 
reken cok sayida konu vardir ve, bibliyografide belirtildigi gibi, bu konu iizerine bir 
cok kusursuz metin vardir, lletisim sistemlerinin tam ve detayh bir analizinin burada 
ki anlatilanlann amacmm oldukca otesinde olmasmm yam sira, bir onceki bolumii 
hazirladigi zeminle beraber, simdi, bu sistemlerin tasanm ve analizinde karsilasila 
temel ilke ve konulann bazilanni ortaya koyacak durumdayiz. 
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(8.2) Esitligindeki gibi bir siniizoidal tasiyicih genlik kiplemesinin etkisi bir onceki 

~ekil 8.3 Siniizoidal ta~1y1c1il genlik kiplemesi 
x(t) __ c:_• I-+-9)--)1-y(t) 

Bircok durumda, (8.2) Esitligindeki gibi bir siniizoidal tasiyicr kullanmak, genellikle 
karmasik ustel tasiyici kullanmak kadar etkili ve daha basittir. Aslmda, siniizoidal ta- 
~1y1c1 kullammi Sekil 8.2 'deki · ciktmm sadece gercek veya sanal kisnum tutmaya kar- 
sihk gelmektedir. Siniizoidal tasiyici kullanan bir sistem Sekil 8.3 'te cizildigi gibidir. 

8.1.2 Sinuzoidal Ta§1y1c1h Genlik Kiplemesi 

~ekil 8.2 c ( t) = ej( °'<1+0c) karmasx iistel ta~1y1c11i genlik kiplemesinin geri;:ekle~tirilmesi. 

x(t) 

(8.3) Esitliginden, x(t)'nin, kiplenen sinyal y(t)'den, karmasik ustel e-jwc, ile carparak 
elde edilebilinecegi acikca anlasilmaktadir, yani; 

x(t)=y(t)ejmJ. (8.7) 

Frekans bolgesinde, bu, kiplenen sinyalin spektrumunu frekans eksenindeki orijinal 
konumuna degistirme etkisi yapar. Orijinal sinyali kiplenen sinyalden kazanma islemi, 
Boliim 8.2'de daha detayh inceleyecegimiz, kip cozme olarak adlandmhr. 
e1%1 bir karmasik sinyal oldugundan, (8.3) Esitligi, 

y(t) = x(t)cos(J)J+ Jx(t)sin(J)ct (8.8) 
olarak tekrar yazilabilir. 
(8. 7) veya (8.8) Esitliklerinin gercek x(t) ile gerceklestirilmesi, Seki! 8,2 'de (8.1) Esit- 
liginde verilen c(t) icin cizildigi gibi, iki ayn carpici ve Tl I 2 'lik bir evre farkma sahip 
iki simizoidal tasiyici sinyalden yararlamr. Boliim 8.4'te, Sekil 8.2'deki gibi 1r I 2 'lik 
bir evre farkma sahip iki siniizoidal tasiyiciya yer vererek bir sistem kullanmamn ozel 
avantajlannm oldugu uygulamalardan birine ornek verdik. 
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~ekil 8.1 Karma~1k iistel, 
ozellikli genlik kiplemesinin . 
frekans bolgesindeki 
(a) kipleyen sinyal 
spektrumu; (b) c(t) = e1'",' 

ta~1y1c1smm spektrumu; (c) 
genlik kiplenimli i~aret ; 
y(t) = x(t)ei""' 'in spekt- 
rumu. 

X(jm) 

~ 
-UJM UJM 

(a) 

C(jtu) 

I 
21t 

1 
me 

(b) 

Y(jm) 

'1 Ll 
(mc-IDM) IDc (tDc +mM) 'OJ 

(c) 

Y(j(J)) = X(J(J)- j(J)c) 'dir. 
Bu nedenle, y(t) kiplenen ciktisimn spektrumu basit bir sekilde g~rdin!? (J)c t~ 

~1y1c1 frekansma esit bir miktarda frekansi degismis spektrum~d~:·. <?megm, Seki 
8.l(a)'da cizildigi gibi, wlll en yuksek frekansi (ve 2wlll bant genisligi) ile smrrlanmi 
x ( Jw) bandi ile Sekil 8 .1 ( c)' de gosterilen Y ( J w) 91kt1 spektrumu. 

Bu sebeple, 

· y ( t) = x ( t) ej•>cf 'dir. 
Cogahm ozelliginden (Bolum 4.5), x(Jcv), Y(Jw), ve C(iw) sirasi ile x(t), Y(! 

ve c(t)'nin Fourier domisumleri olmak iizere, .: 

Y(Jw)=-1 [ X(JB)C(J(w-B))dB'dir. (8. 
2rc 

(8 .1) Esitliginde verildigi gibi, bir c(t) karmasik iisteli icin, 

C (J(J)) = 2rc5 ( (J)- (J)c) 'dir. 

biciminde bir karmasik iisteldir, ve ikincisinde tasiyici sinyal 
c(t) = cos ( OJJ + Bc) 

biciminde bir sinuzoidaldir, . . 
Her iki durumda da (J) frekansi, tasryrci frekansi olarak adlandmhr. Ilk olar 

karmasik ustel tasiyici du;'Un{unu ele alahm, kolayhk acismdan (Jc= 0 alahm. Boyl 
likle, kiplenen sinyal 

584 



'yi ele ahmz. 
Sekil 8.6 y(t) ve w(t)'nin spektrumunu gostermektedir, ve burada, x(t)'nin 

w(t)'den 2'lik bir kazanci ve OJM 'den biiyiik, 2cvc -cvM 'den kuciik kesim frekansi olan 
bir alcak geciren suzgec uygulayarak geri kazamlabildigini gozlemleyebiliriz. Alcak 
geciren siizgecin frekans tepkisi Sekil 8.6( c) 'deki kesikli cizgiyle belirtilmistir. 
y(t)'nin kip cozmesi icin (8.12) Esitligini ve alcak geciren siizgec kullanmaktaki 
esas,cebirsel olarak da goriilebilir. (8.11) ve (8.12) Esitliklerinden, 

w(t) = x(t)cos2 w/ 

(8.12) w(t) = y(t)cosw/ 

we > wM oldugunu varsayarak, sinuzoidal bir tasryici tarafmdan kiplenen bir sinyalin 
kip cozmesi nispeten daha aciknr. Ozellikle, 

y(t)=x(t)cosmJ (8.11) 
sinyalini ele ahrnz. 
Ornek 4.21. 'de ileri surdugumuz gibi, orijinal sinyal, y(t) 'yi ayru siniizoidal tasiyiciyla 
kipleyerek ve sonuca alcak geciren bir suzgec uygulayarak geri kazamlabilir. Bunu 
gormek icin, 

8.2.1 E~zamanh Kipleme 

Bir iletisim sistemindeki ahcida, bilgi tasiyan x(t) sinyali kip cozme aracihgiyla geri 
kazamhr. Bu bolumde, bir onceki bolumde giris yapildigi gibi, sinuzoidal genlik kiplemesi 
icin kip cozme islemini inceliyoruz. Kip cozme icin kullamlan, her birinin avantajlan ve 
dezavantajlan olan iki yaygm metot vardir. Bolum 8.2.1 'de, bunlann birincisini, verici ve 
ahcmm evrede senkronize edildigi, eszamanh kip cozmeyi inceliyoruz. B6liim8.2.2'de, 
eszamansiz kipleme denilen altematif bir metodu tammhyoruz. 

siNUZOiDAL GENLiK KiPLEMESi ic;iN KiP c;ozME 

(b) 

$ekil 8.5 to, = % 12 olan cos OJi 
ta~1y1c1h sinuzoidal genlik kiplemesi: 
(a) kipleyen sinyalin spektrumu; (b) 
kiplenen sinyalin spektrumu. 

(a) 
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··w ~r L\_ 
(·me-WM) ·tile (·we+wM) (tile-UlM) tile (me+mM) 

(c) 

$ekil 8.4 SinOzoidal ta~1y1c1h genii~ ' 
kiplemesinin frekans bolgesindek1 
etkisi: (a) kipleyen sinyal x(t)'nin 
spektrumu; (b) c(t) = cos co) ta~1y1· 
cismm spektrumu; (c) genlik : 
kiplenimli sinyalin spektrumu. 

tn 

1ll 

X(iw) 

& 
-'ClJM 'ClJM 

(a) 

C(jm) .. 
I r r 

·We We 
(b) 

ve bu nedenle,(8.4) E~itliginden, 

Y(Jm) =~[ X(Jm- Jwc)+X(Jm+ }we)] 'dir. 

Sekil 8.4(a)'daki gibi cizilmis x(Jcv) ile, y(t)'nin spektrumu Sekil 8.~(c)'de gosteril-s 
digi gibidir. Burada orijinal sinyalin spektrumunun +eve ve -OJc cevresinde ortalanmis , 
bir tekrarlamasi olduguna dikkat ediniz. Bu sebeple, aksi tak~ird~ ~ki tekrar~~ma ~e- 
kansta ortii~eceginden, x(t), y(t)'den ancak OJc > OJM ise elde edilebilir. Bu, orijinal sin- .. 
yalin spektrumunun tekrarlamasmm sadece me cevresinde ortaland.1g_1 karmasik ~stel 
tasiyici durumuyla celisir, Ozellikle, Bolum 8.1.1 'de gor~~giimiiz g1b_1, ~arm:~1~ ~s~el . 
tasiytcih genlik kipleme durumunda, x(t), y(t)'den, OJc nm herhangi bu dege~1 -~yl~, 
(8.7) Esitliginde oldugu gibi, e-j%' ile yarpara~ -= edilebil~r. Diger ta~a~a~, ~muz01- 
dal bir tasiyiciyla, Sekil 8.4'te gordiigiimiiz gibi, to;« wM ise, X(Jcv) nm iki tekrar- 

lamasi arasmda bir ortiisme olacaktir. Ornegin, Sekil 8.5 O)c = O)M I 2 iken y (Jw) 'yi 

gostermektedfr. Siiphesiz, x(t)'nin spektrumu artik Y(Jm) 'de tekrarlanmamaktadu, ve 

boylelikle, arnk y(t)' den x(t) 'yi elde etmek mumkun olmayabilir. 

altbolumdekinin aym sekilde analiz edilebilir. Yine, kolayhk acismdan ec = O secelim .. 

Bu durumda, tasryici sinyalin spektrumu 

C ( j ())) = ff [ 0 ( co - We)+ 0 ( ca + ()Jc)] ' 
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veya, 

(8.17) w ( t) = x ( t) cos ( OJ) + BC) cos ( OJJ + <A) , 

Boylelikle, (Jc =t: <Pc ise, w(t)'nin bir karmasik genlik katsayisi olacaktir. x(t)'ni.n pozitif 

oldugu ozel durum icin, x ( t) = jw( t )I 'dir, ve boylece x(t), kip coziilmus sinyalin bi.i- 
yiiklugunu alarak geri kazamlabilir. 
Siniizoidal tasiyrci icin, yine (Jc ve ¢c, Sekil 8.9'da oldugu gibi sirasiyla kipleyen ve 
kip cozen tasiyicrlann evrelerini belirtsin. Bu durumda alcak geciren siizgecteki girdi 

biciminde yazabiliriz. 
Boylelikle, w(t), birisi orijinal sinyal, digeri orijinal tasiyici frekansi OJc 'nin iki katm- 
da siniizoidal bir tasiyiciyla kiplenen orijinal sinyal olmak iizere i~i terimin toplamit,: 
dan olusmaktadir. Bu terimlerin her ikisi de Sekil 8.6( c)' de gostenl~n _s~:~trumd~ go> J 

ri.inmektedirler. Alcak geciren si.izgeci w(t)'ye uygulamak, (8.13) Esitliginde sagdak1?:i,:{' 
ilk terimi koruyup ikinci terimi atmaya karsihk gelmektedi:. . . .. .· .; 

Sekil 8.7'de karmasik i.istel tasiyici kullanarak genhk kiplemek ve kip cozmek 
teki icin gereken bi.iti.in sistem gosterilmistir, ve Sekil 8.8 'd~, ~inUzoidal. bir ta~1y1ci 
kullanarak kipleme ve kip cozme icin biitiin sistem gosterilmistir. Bu ~~k~lle.rde,. k~~: 
masik iistel ve siniizoidal tasiyicilann her ikisi icin de, ec tasiyici evresmm icerildigi., 
en genel durumu belirttik. Bir onceki analizlerin ()c 'yi icerme amach degisiklikleri . 
dogrudan yapihr ve Problem 8.21 'de ele ahnrmstir. 

(8.16) 

w( t) = e-J(w,i+~'c) y ( t), 

w(t) = e1(e,-i0x(t) 'dir. 

(8.14) 

(8.15) 

( t) - J(wct+B,) y -e ' 

2 1 1 2 cos OJ t = - + - cos 20Ji 
c 2 2 

trigonometrik ozdesligini kullanarak, w(t) 'yi 

1 w(t) = 2x(t)cos 2av 

oldugu sonucuna vanhr, ya da, 

2wc - wM 'den k090ktOr. 

Sekil 8.7 ve 8.8'deki sistemlerde, kip cozen sinyalin, kipleyen sinyalle evre olarak es- 
zamanh oldugu kabul edilir, ve sonuc olarak, bu siirece eszamanh kip cozme denir. 
Yine de, kipleyenin ve kip cozenin evrede eszamanh olmadigiru varsaymiz. Karmasik 
iistel tasiyici durumunda, ()<' kipleyen tasiyicmm, ¢c kip cozen tasryicinm evresini be- 
lirtecek sekilde, 

(c) 

(b) 

~ekil 8.8 SinOzoidal bir ta~1y1c1yla genlik kiplemesi ve kip cozrne: (a) kipleme sistemi; 
(b) kip cozrne sistemi. Al9ak ge9iren sOzge9 kesim frekans, we , wM 'den bOyOk, 

(b) 
~ekil 8.7 Karma~,k Ostel bir ta~1y1c1 kularu- 
lan genlik kipleme ve kip cozrne sistemi: (a) 
kipleme; (b) kip cozme. rn 

m 
(b) 

1----'-~ x(t) 

H(jm) ,, 
[ 

fv\ w(t) 
y(t)---..0J .... --~~~1 

r 
cos (wet+ ec) 

·rw(t) y(t) 

(a) TC 

t 
(a) 

x(t)---+-~ y(t) 

t --~0-- ....... y(t) 

i 
eHmct + 9c) 

(IDc-IDM) 

(a) 

C(jm) 

I 

TC 

t 

Y(jm) 

AILl 
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$ekil 8.10 Kipleyen sinyalinin 
pozitif oldugu genlik kipleme- 
si yap1lm1~ sinyal. Kesikli 
yizgi kiplenen sinyalin zarnm 
gostermektedir. 

- - - - - - '\- 
Zarf 

_.J(' Zarf 

y(t) 

Ozellikle, y(t)'nin zarfi- y(t)'nin uclanru birlestiren duzgun egri-x(t)'ye mannkh bir 
yaklasma olacaktir, Boylelikle, x(t), zarfi cikarmak icin bu uclan izleyen sistem araci- 
Iigiyla, yaklasik olarak geri kazamlir. Bu tiir bir sistem zarf algilayicr olarak adlandin- 
hr. Zarf algilayrci gibi davranan basit bir devre ornegi Sekil 8.1 l(a)'da gosterilmi~tir. 
Bu devreyi, tasiyici frekansmdaki, Seki I 8.11 (b) 'de gorulmekte olan ve genellikle Se- 
ki! 8.1 l(a)'da belirtilen zarf alg1lay1c1s1 tipinin ciktismda olacak degisiklikleri azalt- 
mak icin, genellikle alcak geciren bir suzgec takip eder. 
E~zamans1z kip coztimii icin gerekli olan iki temel varsayim, x(t)'nin pozitif olmasi ve 
zarfm kolayca izlenmesini saglamak icin, OJc 'ye kiyasla yavasca degismesidir, Ikinci 
kosul, ornegin, x(t)'deki en yiiksek frekansm tipik olarak 15-20 kHz arasmda oldugu 
vemc /21r 'nin 500 kHz'den 2 MHz'e kadar olan arahkta oldugu, radyo frekansi (RF) 
kanah iizerindeki ses iletiminde saglanrmsnr. Birinci kosul, x(t)'nin pozitif olrnasi ko- 
sulu, basitce, x(t)'ye uygun bir sabit deger ekleyerek, ya da esit sekilde, Sekil 8.12 'de 
gosterildigi gibi, kipleyende basit bir degisiklikle saglanabilir. Bu durumda, zarf algi- 
Iayicinm ciktisr, x(t)'nin kolayca elde edilebilecegi, x(t)+A'ya yaklasir. 
Kip cozmede zarf algilayici kullanmak icin, x(t)+A'nm pozitif olmasi icin A'nm yeteri 
kadar buyuk olmasirn ongoriiyoruz. K x(t) 'nin en biiyiik genligini belirtsin; yani, 
jx(t)I ~ K olsun. x(t)+A'nm pozitif olmasi icin, A> K olmalidir. KIA oram yaygm 
olarak kipleme indisi (m) olarak adlandmhr. Yuzdelik olarak ifade edildiginde, yiizde- 
lik kiplemesi denir. Sekil 8.12'nin kipleyeninin siniizoidal x(t) ve m=0.5 (%50 kiple- 
me) ve m=I.O (%100 kipleme) icin ciknsmm bir gosterimi Sekil 8.13'te gosterilmistir. 
Sekil 8.14'te, eszamanh ve eszamansiz kip cozme kullamld1gmda kiplenen sinyalle 
alakah spektrumun bir karsrlastmlmasim gosteriyoruz. Ozellikle goruyoruz ki, Sekil 
8.12'deki eszamansiz sistemin kipleyeninin ciktismm, eszamanli sisfemde bulunma- 
yan ve gerekli olmayan bir A cos mt ilave bileseni vardir. Bu, Sekil 8.14( c )'nin spekt- 

c . 
rumunda +cue ve -cue durtuleri ile gosterilmistir, Kipleyen sinyalin sabit bir K mak- 
simum genligi icin, A azaldikca kiplenen cikudaki bagrl mevcut tasiyici miktan da azahr. 
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. 8.2.2 E§zamans1z kip CjOzme 

Siniizoidal genlik kipleniminini kullanan sistemlerd~, ya~gm olarak, eszarnansiz t!P 
·· la ak adlandmlan altematif bir kip cozme islemi kullamhr. Eszamansiz 1P:)·: 

cozme o r . I 'ht' rtadan kaldmr Bu,",~' cozme kipleyen ve kip cozen arasmdaki e~ zaman ama 1 iyacim o , . . · . :'.f'~ 
na ek ~larak x(t)'nin her zaman pozitif oldugunu tasiyici frekansi OJc nm, k~p}eye\;t: 
sinyaldeki e~ yiiksek frekans olan cuM 'den cok yiiksek oldugu~u varsay~~1z. ~1p :~:;,?: 
y(t) sinyali bu durumda, Sekil 8.lO'da gosterilen genel . orma sa ip o ac . \.~i} 

trigonometrik ozdesligini kullanarak, 

( ) 1 (B ,1,)x(t)cos2cut+B+,1,)eldeederiz, W t = - COS c - 're c c 're 
2 

e bu durumda alcak geciren siizgecin c;:1kt1s~ x( t) 'nin genlik kat~ay1s1 cos ( Be - <Pc )1 ilf 
v irmna e ittir Ki leyen ve kip cozendeki salnucilar evrede !~e, ~c = </Jc , ve a ca 
c;:afl? .. ~ · · ki ( t)' dir Diger taraftan sahmcilann 1r I 2 lik bir evre farki var- ::;~l~, s:r~~:~c~~(I~' Gene1 ~,arak, en buyuk ~'kJ' tnyali i~(\1!/m~~!tfk er;~:y~~; 
mahdirlar. Daha da 6nemhs1_, 1k1 sahmc!. ar~s1dn ako1ruen!:111d11~ B~ kipleyen ve ki . 

( ) de~ ismeyecek sekilde zaman uzenn e · , ii~e~ ;/Ln<J! bir iletisim sisteminde oldugu gibi, iizellikle de_cografi olar: a~_nlm! 
olduklannda z. ~r olan dikkatli bir es zamanlama gerektmr. Kipleyen ve lJ? c;:oz11en~ 

· ' h ikisinde kullamlan tasiyici smya en, evresi arasmdaki eszamanlamanm yam s1ra,. e! I 1 klili ~. p blem 8 23 'te ince 
frekanslan arasmdaki eszamanlamanm etkileri ve gere 1 1g1 ro · 
Ienmistir . 

(b) 

~ekil 8.9 Ta~1y1c1 sinyalleri_~· kipl~yen ~e kip _yozeni~ e~z~ma.~lt olmad191 sinuzoi- 
dal genlik kiplenimi ve kip cozme sisterni; (a) k1pleyen, (b) kip cozen, 

H(jm) 

w(t) 21 y(t) ---:11•~®1-----".I• ... , 

l _.____.____.__ 
-Wco Wco 'ID 

(a) 
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$ekil 8.14 E$zarnanll ve 
e.$za~a~s1z genlik 
kiplenrrn, sisternlerinin 
spektrurnlannrn kar$ila$- 
t1.rrna~1: (a) kipleyen 
smyahn spektrurnu; (b) 
e?zamanl, bir sistemdeki 
kipleyen sinyali ternsil 
eden x(t)coswc1'nin 
spektrumu; (c) esza- 
~ans1z bir sistemdeki 
krplenem sinya/i temsil 
eden [x(1)+A]coswc1'nin 
spektrumu. 

$ekil 8.13 $ekil 
B_. 12'deki genlik kiplenirni 
s!sterninin c;:ikt,s,: (a) 
k!plerne indisi rn=0.5; (b) 
k1plerne indisi rn=1.0. 
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(b) 

X(j tn) 

---& -wM ~-;;m~M~~~~~~~~~ 
(a) m 

(a) 

BolOm 8 ileti$im Sistemleri 

Ciktidaki tasiyici bileseni bilgi icermediginden, varhgmm bir etkisi yoktur- ornegin kiple- 
nen sinyali iletmek icin gerekli giic; miktarmda- bu sebeple,bir anlamda KI A oramru- JA 
kipleme indisini- miirnkim oldugu kadar buyiik tutmak istenir. Diger taraftan, Sekil 
8.11 'deki gibi basit bir zarf algilayicismm zarfi takip ederek x(t)'yi cikarabilme yetenegi, 
kipleme indisi azaldikca artar. Bu sebeple, burada, sistemin kipleyenin ciktismdaki giic 
acismdan verimi ve kip c;ozillmii~ sinyalin kalitesi arasmda bir takas vardir, 

~ekil 8.12 E$zarnans1z 
kipleme-kip cozrne 
sistemiic;:in kipleyen. 

A 

---- y(t)=(A+x(t)) cosro.t 

(b) 
~ekil 8.11 Zart alg1lay1c1s1yla kip cozme: (a) yan dalga dogrultrnas1 kullanarak yapuan zarf alg1larna devresi; (b) (a)'daki zarf 
alg1lay1c1s1yla alakah dalga bic;:irnleri: ~Q yan dalga dogrultrnas, yap1lrn1$ sinyal, x(Q gerc;:ek zarf, ve w(Q (a)'daki devreden elde 
edilen zarmr, x(Q ve w(Q arasmdaki ili$ki (b)'de gosterirn arnaciyla abartilrmsnr. Uygulamah bir eszamansiz kip cozrne siste- 
minde, w(~ tipik olarak x(~'ye, burada c;:izildiginden daha yakm bir yaklasma olacakur. 

(a) 

R c y(t) w(t) 

+ 
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~ekil 8.16 $ekil 8.1 S'teki 
f~ekans bolmeli cogullama 
s1stemiyle ilgili spektrum. 

~ekil 8.15 Sini.izoidal 
kiplenimi kullanilarak 
frekans bolmeli i;:ogullama. 

W(jm) 

I 

CJ 
cos mgt 

i Yb(t) x w(t) 

cos met 

i Yc(t) x 

CJ 

Sinyallerin iletiminde kullamlan bircok sistem herhangi bir sinyal icin gerektiginden· 
daha fazla bant genisligi saglar, Ornegin, tipik bir mikrodalga baglannsi toplamda, bir 
ses kanah icin gerekli olan bant genisliginden cok biiyiik olan, birkac gigahertz lik bff 
bant genisligine sahiptir. Eger, frekansta ortiisen ayn ses sinyallerinin frekans i<;erig( 
siniizoidal genlik kiplenimi aracihgiyla, kiplenen sinyallerin spektrumlan artik ortii~- 
meyecek sekilde degistirilmisse, tek bir genis bant kanah iizerinde aym anda iletilebi- 
lirler. Sonucta olusan kavram frekans bolmeli cogullama (FDM) olarak adlandmhr, 
Siniizoidal tasiyicr kullamlarak yapilan frekans bilmeli cogullama Sekil 8.15'te goste:· 
rilmistir. Iletilecek ayn sinyaller bant suurli olarak kabul edilirler ve farkh tasiyict fr~·:, 
kanslan ile kiplenirler. Bu durumda kiplenen sinyaller toplamr ve aym anda aym ileti- 
sim kanah iizerinde iletilirler. 

cos m8t 

! Ya(t) 
X8(t)--....-,@----. 

8.3 FREKANS BOLMELi <;OGULLAMA -IDM tiJM 1lJ ·IDM IDM m -mM mM ID' 

Ya(jtu) 

Ll I Ll -ma -ma 

Ayn alt kanallarm spektruml ~ 11 . . . 
mistir, Bu cogullama islemi a~~1~~/?u an~I$ ?1~e$Ik sinyal Sekil 8.16'da gosteril- 
farkh par9alandir. y ol cogullam ~- y a? dn girdi smyalleri, ~ekans bandmm aynlnus 
ad11? gereklidir: belli bir kanala ak:~;~~tg:1:~r~r~nallan ~en kazanmak icin iki ternel 
geciren siizge9leme, ve sonrasmda orii inal . 1? en~n smyah 91~a.rma~ 19m frekans 
a kanahni geri kazanmak i in .. J_ smya_ 1 gen kazanmak rein kip cozme. Bu, 
edildig] Sekil 8 .1 7, de g6steri~mi$~i~~tenm amacr Ile eszamanu kip cozme o larak kabul' 

Xa (jm) Xb(jm) 

595 
Sekil 8.11 ve 8.12'deki eszamanh ve eszamansiz kipleme-kip cozme sistemlerinin' 
Sekil 8.8'deki eszamanh sisteme kiyasla bircok avantaji ve dezavantaji vardir. E$za~ 
manh sistem, kip cozendeki sahmcmm kipleyendeki salnuciyla evrede ve frekanst 
eszamanh olmasi gerektiginden, daha karmasik bir kip cozen gerektirir. Diger taraftari 
eszamansiz kipleyen, zarf algilayicimn geregi gibi isleyebilmesi icin zarf pozitif olma' 
SI gerektiginden, ya da esit sekilde, iletilen sinyalde bir tasiyicr bilesen bulunmasi g~' 
rektiginden, genellikle eszamanh kipleyenden daha fazla giic iletimi gerektirir. Bt1 
genellikle, orta maliyette biiyiik sayida ahcryi (kip cozen) toplu iiretmek istenilen, kl 
musal radyo yayimyla ilgili durumlarda tercih edilir. Bu durumda iletilen giicteki ilave 
maliyet ahci maliyetindeki tasarruflarla dengelenmektedir. Diger taraftan, iletici giicu 
gereksinimlerinin degerli oldugu uydu iletisimi gibi durumlarda, daha karmasik bir e~~ 
zamanh ahci gerceklestirmenin maliyeti mazur gortilur. 

Boli.im 8 lleti~im Sistemleri 
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Boliim 8.1 'de ele aldigmuz siniizoidal genlik modi.ilasyonu ile ilgili, orijinal sinyalin 
toplam yayiru x(t), 2wM , ki burada, wM x(t)' de temsil edilen en biiyuk degerdir ve 
hem negatif hem de pozitif degerleri icermektedir. Bu sekilde karmasik bir modi.ile 
sinyal olmasma ragmen, kompleks ve uyumlu bir tasiyicmm kullannm ile, tayf me 'ye 
ddmistuniltir ve uzerinde sinyalin enerjisi bulunan frekans bandmm toplam genisligi 
yine 2mM olarak kahr. Bir diger taraftan, siniizoidal tasiyicmm ile birlikte tayfm sinya- 

li +me ve -me arasmda degisir, boylelikle iki kat bant genisligi gerekmektedir, Bu da 
gosterir ki siniizoidal tasiyici ile module edilmis sinyalde genel bir fazlahk var. Tek 
yan bantlt modiilasyon olarak bilinen bir teknik kullanarakbu fazlahgi yok edebiliriz. 

TEK YAN BANTU SiNUZOiDAL GENLiK MODULASYONU 

Gosterim Tipik kullammlar Yaytlma metodu Kanai dzelliklert 

ELF Makro dalgalar, Megametrik dalgalar lletken toprak ve deniz suyunu 
(son derece dilsuk sualti haberlesmesi 
frekans) 

VF Bilgi terrninali, Bakir kablo 
( ses frekansi) telefonculuk 

VLF Denizcilik,telefon, Yiizey sunak Dusuk hafiflestirme, 
( cok dii~iik frekans) telgraf, frekans (zemin dalgalan) az etki kaybi, cok kararh 

ve zamanlama evre ve frekans, biiyiik 
standartlan an ten I er 

LF Endustriyeltguc kablosu), Cogunlukla Hafif etki kaybi, yiiksek 
( dii~iik frekans) haberlesme, hava ve yiizey siinen atmosfer nabzi 

deniz uzun-menzil 
sefer 

MF Hareketli, AM yayim Ducting ve Yukseltilrnis 
( orta frekans) amator, iyonosferik yansima Etki kaybi, ama giivenilir 

kamusal giivenlik (gokyiizu dalgasi) 
HF Askeri haberlesme, Iyonosferik yansmci Siireksiz ve frekans 

(yuksek frekans) Hareketli havacihk gokyiizu dalgasi, aynmh etki kaybi, cok 
Sabit uluslararasi, 50-400 km deniz tarafhhk 
Amator ve vatandas kaydt seviyesi yuksekligi 
Kaydi, endustriyel 

VHF FM ve TV yaymi Gokyiizu dalgasi Etki kaybr, dagilrna 
(ulara yiiksek frekans) Kara tasrmacihgi, (iyonosferik ve Ve cok tarafhhk 

(taksi, otobiis, otobus, troposferim dagilim) 
demiryolu) 

UFH TV, uzay Ufuk otesi dagihrn 
Telemetre radar, ve nisan cizgisi 
askeri 

HF Uydu ve uzay Nisan cizgisi Iyonosferik nufuz 
( super yiiksek frekans) Haberlesmesi, ortak iyonosfer niifuzu Diinya d1~1 giiriiltii 

lletim (CC) mikrodalga Direkt olarak yuksek 
EHF Optik haberlesme Nisan cizgisi Su buhan ve oksijen 

(son derece yiiksek emilimi 
frekans) 

~ekil 8.18 Frekanslann FR spektrumundaki yeri. 
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Telefon baglantilan frekans arahgi coklamasmm onemli bir uygulamasidir. Baska bir 
tanesi de sinyallerin atmosferdeki FR bandmda iletimidir. Birlesik Devletlerde, 10 
kHz'ten 275 GHze kadar olan sinyallerin iletiminde radyo dalgalannm kullammi Fe- 
deral Haberlesme Komisyonu tarafmdan kontrol edilir, ve frekans dagihmm farkh 
paylan farkh amaclar icin tahsis edilmistir. Frekanslarm giincel dagihrm Sekil 8.18'de 
gosterilmistir, Belirtilmis oldugu gibi lMHz komsulugundaki frekans dagihnu MA 
yayim bandi icindir, ki burada MA ozelliklc siniizoidal genlik modiilasyon kullarumi 
kastedilmistir. Ozel AM radyo istasyonlan AM bantlan arasmdan belirli frekanslara 
aynlrrustrr, boylelikle bircok istasyon, frekans arahgi coklamasmm kullammmdan do- 
Iayi aym anda yayim yapabilirler. Prensip olarak, ahcida, ozel bir radyo istasyonu Se- 
ki! 8.17'de gosterildigi iizere yol cogullama ve de modiilasyon ile secilebilir, Boylelik- 
le ahcidaki ayarh erisim, hem band-pass filtresinin merkez frekansi hem de 
demodiilasyon osilator frekansim aym anda gosterebilir, Aslmda, ahciyi basitlestirmek 
ve fiyatiru diisiirmek amaciyla kamusal yaym icin asynchronous modulation ve 
demodulation kullamlmaktadir. Aynca Sekil 8.17' deki demultiplexing cesitli merkez 
frekansh bir ani durdurucu filtre gerektirmektedir. Cesitli frekans-secici filtrelerin uy- 
gulamasi zordur, dolayisiyla onun yerine sabit bir filtre uygulanmaktadir, ve orta sevi- 
yede modiilasyon ve filtreleme [ orta - frekans (IF)radyo ahcilan ile ilgilidir] uygu- 
lanmaktadir. Sabit bir bant gecirici gecmis bir sinyal tayfmm kaydmlmasmda modu- 
lasyonunun kullarulmasi, cesitli bant gecirici siizgec Bohim 4.5 .1. 'de tartisilan prose- 
diire benzer bir yolla kullamlmasmm yerine gecmektedir, Bu temel yontem, tipik ev 
AM radyo ahcilar ile birlestirilmistir. Daha detayh olarak gereken bazi noktalar Prob- 
lem 8.36'da ele ahnrmstrr. 
Sekil 8.16'da gosterildigi gibi, Sekil 8.15'm frekans-arahgi coklamasi sisteminde her 
bireysel sinyalin tayfi hem pozitif hem de negatif frekanslarda yer degistirmektedir, ve 
boylelikle module edilmis sinyal gercekte olan dalga genisliginin iki kat fazlasim isgal 
etmektedir. Bu bant genisliginin verimsiz kullamldigmm bir gostergesidir. Bir sonraki 
boliimde, daha karmasik bir module sistem pahasma daha verimli bir dalga genisligi 
kullammma izin veren altematif bir siniizoidal genlik modulasyonunu degerlendirece- 
giz, 

~ekil 8.17 Frekans bolmeli 9ogullama sinyalinin yol 9ogullamas1 ve demodOlasyon. 

H1ijm) H20m) 

w(t) 

rnlm 
Ya(t) I' , - x ~ I I , - 

2ma ma nr 2mM tiJM m 

-~-1---------Demodulasyon-----~ 

Alcak gec;i~ 
filtresi 

------Vol c;ogallamas,---- 

Band gec;i~ 
filtresi 
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(8.21) 

(8.20) 

~ekil 8.20 Ost yan bantlan nnrnak 
i9in, ideal yOksek ge9iren suzge9le· 
re sistemi. $ekil 8.20'de alt yan 
bantlan elde etmek i9in kullarulan 
sistem gosterilmi~tir. 

Tek yan bant sinyalinin elde edilebilecegi birkac yontem vardir. Bir tanesi, Sekil 
8.20'de gosterildigi iizere istenmeyen yan bandi ortadan kaldirmak icin, Sekil 
8.19(b)'deki cift-yan bant sinyaline esik degerde secik bant gecirici ya da yiiksek geci- 
rici siizgec uygulamaktir. Baska bir tanesi ise evre kaymasmdan yararlamlan bir yor- 
damdrr, 
Sekildeki H(jw) sistemi '90°lik evre-kayma agi' ve onun frekans karsihgi 

H(jw)={~j,w>O 
forrnundadir. · J, w < 0 
x(t),y1 (t) = x(t)cos w/,y2 (t) = xP sin wet 'in spektrumlan ve y(t) Sekil 8.22'de goste- 
rilmistir. Problem 8.28'de incelendigi iizere, alt yan bant yerine iist yan bandi elde et- 
mek icin H( j OJ ) 'in evre karakteri 

H(jw) ={j,~> O 
-1,w<O 

olacak sekilde degistirilir. 
Problem 8.29'da incelendigi iizere, tek-yan bant sistemlerinin senkronik 
demodi.ilasyonu, cift-yan bant sistemlerinin senkronik demodiilasyonu ile benzer bir 
yolla basanh bir sekilde sonuclandmlabilir. Tek-yan bant sistemlerindeki verimlilik 
artisnun bedeli de modiilasyon da olusan fazladan kansikhktir. 

UJ 

Ul 

Y(jm) ~1 A 
fflc 

H(jm) 

'l 
fflc 

Y(t)-----•~~1 __ H(-jm_)_:----.. Yu(t) 
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(d) 

~ekil 8.19 Cift ve tek yan bant 
modulasyonu: (a) modOlasyon 
sinyalinin spektrumu; (b) sinOzoidal 
ta~1y1c1 ile modOlasyon sonucu 
ta~1y1c1; (c) sadece Ost yan bantlan 

tn spektrumu; (d) sadece alt yan bant- 
Ian spektrumu. 

(c) 

V, (jm) 

t 
1II 

Yu(jm) 

t 
bant bant bant bant (b) 

(a) 

Y(jm) 

t 

X(jm) 

x(t)'in tayfi Sekil 8.19(a)'da gosterilmistir ve ayirt edebilmek amaciyla pozitif ve ne-. 
gatif frekanslan farkh golgelendirilmistir. Sekil 8.19(b) 'deki tayf, siniizoidal karakterj] 
bir modi.ilasyonun sonucudur ve burada +w c ve -w Cide merkezinde yer alan tayf pa- 
yi icin iist ve alt yan bant belirlenmistir. Sekil 8.19(a) ve Sekil 8.19(b)'yi karsilastirdr, 
gnmzda X( jOJ )'in ya sadece tist yan bandm pozitif ve negatifteki frekans degerler] 
korunaraktan, ya da alt yan bandm pozitif ve negatifteki frekans degerleri korunarak, 
tan diizeltilebilir oldugunu goriiyoruz. Sadece ust yan bandm korunmasiyla olusan so: 
nuc tayfi Sekil 8.19(c)'de gosterilmistir ve sadece alt yan bandm korunmasiyla olusan 
sonuc tayfi ise Sekil 8.19(d)'de gosterilmistir. X(t)'in Sekil 8.19(c)'ye ya da 8.19(d)'ye 
uygun olarak doniismesi 

0tek 
yan bant modiilasyonu (SSB) olarak bilinir ve Sekil1 

8.19(b)'deki her iki yan bandm da korundugu cift yan bant modiilasyonun (DSB) da 
ziddidir. 
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i.e.,modiile edilmis sinyal y(t), x(t) ve tasiyici c(t)'nin uruniidur. Bununla birlikte 
Y(jw), X(jw) ve C(jw) her bir sinyalin Fourier donusumiinu gosterir. Bu carpim ozelli- 
ginden takip eder. 

(8.22) Y(t) = x(t)c(t); 

~ei;e°: boliimlerde, sinus bicimli tasryicih genlik modiilasyonunu inceledik.Tasryrci 
smyalm kullammma denk gelen bir baska onemli genlik modi.ilasyonu teknikleri snufr 
da. darbe katandir.Iseki! 8.23'de gosterilmistir.) Bu tip genlik modiilasyonu,x(t)'nin 
esit ar~h.~h za~a~ ~esitl~r~. iletimine. tekrar elde edebilecegirnizi beklememeliyiz. An- 
cak ;bolum 7 icerisindeki orneklendirmeler kavrarmrn incelememiz,x(t) limitli bantsa 
ve darbe tekrar frekansi yeteri kadar yiiksekse;bunun miimkun olabilecegini gosterir. 
Seki! 8.23 'den 

8.5.1 Darbe Katan Ta~1y1c1 Modulasyonu 

DARBE KARAR TA~IYICILI GENLiK MODULASYONU 
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X(jw) 

~ 
(d 

Y1(ju>) 

A ~1 A 
-<•le We w 

Y2(iw) 
1 
2 

-<,>e (Oc (t) 

Y(jw) 

~ 't /1 ~ekil 8.22 Darbe katanrun genlik -we ble (1) modOlasyonu 

1J 1---- 

~ekil 8.21 T ekil yan · 
bant sistemi ile ili~kili · 
spektrum yer almakta- · 
drr. 

Ozetle bolum 8.1 'den 8.4'e kadar bircok cesit ve karmasik uslii sayi ve sinus bi-' 
cimli genlik modi.ilasyonu gordiik. Sabit sinyalin bolum 8.2.22de tartisilan asenkron 
demodi.ilasyonla,pozitif olmasi icin modi.ile edilen sinyale bir sabit eklenmelidir. Sabit 
sayi modi.ile edilen sinyale eklendiginde pozitif olur. 

Module edilmis iirun icindeki bir bilesen olarak tasiyici sinyalin varhgindaki 
sonuclar.daha fazla guc iletimi gerektirdigini; ama senkronize sistem icinde daha basit 
bir demulatoriin gerekliligi de sonuc verir. 

Altematif olarak; bant genisligi ve iletici gucunun daha verimli kullamlmasmi 
saglayan module edilmis tiriin icinde sadece iist ya da alt bantlar belki tutulmusturi 
ama daha gelismis bir modulator gereklidir. Bir tasiyicmm varligmda her iki ttirlii yan 
banth sinus bicimli genlik modi.ilasyonu tipik olarak AM-DSB/WC(genlik modiilas-' 
yonu, cift yan bant/tasiyici ile) ve tasiyici bastmldigmda ya da yok oldugunda ; AM-: 
DSB/SC( genlik modulasyonu.cift yan bant/basik tasiyici) olarak kisalnlrrustir. Buna 
denk gelen tekil-yan bant sistemleri de AM-SSB/WC ve AM-SSB/SC olarak kisaltil- 
~~ ' 

Boltim 8.1 'den 8.4'e kadar bircok sinus bicimli genlik modi.ilasyonu ile iliski .·. 
basit konseptlere girisi saglamayi amacladik. Bircok detay ve yerlestirme cesitlemesi · . ,' 
oldugu icin; bu konuyu daha ileri seviyede inceleyen bircok miikemmel kitabm goste- · 
rildigi bibliyografya kismma yonlendirmistir. 

7t -----12 

'ID 

~ H(jm) H(jm) ! 

± 
{

-jm>o 
--t~ H(jm)= +jm<o 

~....,..y(t) x(t)---e 

----------~xi----- 
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(c) 

~ekil 8.24 Darbe katannm genlik modOlasyonu ile ili~kili spektrum: (a) limitli bant sinyali x(~'nin spektrumu,(b) 
~ekil 8.23'deki darbe katar sinyali c(~'nin spektrumu,(c) module edilmi~ darbe katann y(~'nin spektrumu. 

m 

,. , 
_ ~MT 

'',, (mc-mM) 

Y(jm) 

(b) 
----- m 

' ' ' \ 
\ 

' ' ' ' 

- ·1tAIT 

, , 

, , 

C(jm) 

(a) 

X(jm) 

(8.26) 
00 

Y(jw) = I, akX(j(w-kwJ) 
k=-oo 

gosterilmistir. Ornekler 8.23'den ve 8.24'den y(jw), x(jw)'nin caplandmlrrus ve kay- 
dmlrms kopyalannm toplarmdir. 
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Boliim 8.5 Darbe Katan Ta~1y1c1 Genlik Modiilasyonu 
C(t) spektrumu sekil 8.24(b)'de gosterilmistir. X(t) spektrumuyla sekil 8.24(a)'da gos- 
terildigi gibi , module edilmis sinyal y(t)'nin sonuc spektrumu sekil 8.24(c)'de 

we= 2,r/T ve katsayilar ak c(t)'nin Fourier serilerinin katsayilar; ornegin 3.5 

-00 

C(jw) = 2,r L aka(w-kwc), 
k=-oo 

Bununla birlikte; 

Y(jw) = -1 f X(JQ)CU(w-Q)dQ 
2,r -00 -. 

C(t) period Tile periyodik oldugunda beri, C(jw) 21! IT; ve bu 

0 

~ekil 8.23 Darbe katannm genlik modOlas- 
yonu d ·h D 

y(t) 

~ 

0 
D 

c(t) 

ctJ 
,.~., r--l 

D D 

x(t) 

0 · t 

c(t) 

l 
x(t) __ .,.._~ y(t) 
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Prensipte, sadece si.ny~I .x(t)'!1in x(Nt) omeklerini iletmeye ihtiyacmuz vardir. 
Ge!9ekt~, modern ll~tI$1~ s1ste~lerinde, bi~g~ tasima ~inyali x(t)'nin orneksenmemis 
?e~e:len, zama~. ke~1tlerm?en. z1y~de daha t.1p1k olarak iletilirler. Pratik nedenlerle, bir 
IletI.$Im, k~nah .. u~~12nden llettleb1le~ rnaksimum genlik i.izerindeki kisitlamalar var- 
ken,x(t) ~1? .?urtii-orneks~me versiyonlanrnn iletimi pratik olmaz. Bunun yeri- 
ne,x(n1) nm orneksemelen darbe sirasmm genligini modiile etmek icin kullanihrlar ki 
sonuc olarak buna darbe-genlik modiilasyon sistemi denir.(PAM) 

y(t) 

~ekil 8.25 Zaman 
bolOmlO ~ogullama 

n ... 
( b) 

n ... n 

... n n n n 
x1(t) ~ Y1(t) x 

... n 0 n D··· 
X2(t) 

... n n n n ... 
X3(t) 

(a) 

_x4_(_t) ~/',, .> / 

~ ...... ---,, 
/ ' 

·~ \ 
_x3_(t_) __,' ~ '-----t-------..., y(t) 
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DARBE-GENLiK MODULASYONU 
8.6.1 Darbe-Genlik Modulasyonu Sinyalleri 
Boliirn 8.5'de her T saniyesinde L\ saniye siren x(t) zaman kesitlerinin iletimine denk 
gelen, sure gelen-zaman sinyali x(t)'nin modiile ettigi periyodik darbe katan icindeki 
modiilasyon sistemini tammladik. Her iki tartismada da ve bolum 7' deki omekseme 
arastirmarruzda oldugu gibi, x(t)'yi bu zaman kesitlerinden elde etme yetenegimiz, 
lann sadece L\ si.irelerine degil, aym zamanda x(t)'nin oteki-serbest yapmum saglamak 
icin Nyquist oramm asmasi gereken frekanslan 2 1r /Tye de baghdrr. 

Darbe katar tasiyicih genlik modiilasyonu, genellikle bir tek kanal i.izerinden birka 
sinyal iletmekte kullamhr. Seki I 8 .23 'de gosterildigi i.izere, modiile edilmis urun sin 
yali y(t) sadece tasiyici sinyal c(t) acik oldugunda sifirsizdir. (ornegin, sifirsiz 
C(t)'nin kapah oldugu arahklar sirasinda, diger benzermodiile edilmis sinyaller iletebi- 
lirler. Bu si.irecin iki esit sunumu sekil 8.25'de gosterilmistir. Tek bir kanal i.izerinden·. 
birkac sinyalin iletildigi bu teknik icin, her sinyal her T saniyesinde tekrar eden L\ sii- 
resinin zaman dilimleri kumesine atanrrus etkidir ve diger sinyallere atanmis dilimlerle' 
ortusmez. L\/T oram kiiciildukce bir kanal i.izerinden iletilen sinyallerin sayisi biiylir. 
Bu prosedi.ir zaman-boliimlu cogullamasi olarak adlandmhr. (TDM) Bolum 8.3 'de tar-:\}i'. 
tisilan frekans-bolumlu cogullama farkh frekans arahklarma bireysel sinyallerle ata-/·:1 
mrken, zaman-boliimlu cogullama farkh zaman arahklanna bireysel sinyallerle atamr 
Dikkat edelim ki ayru vargilar; diger bircok cesit darbe benzeri tasryici dalga formlan 
icin gecerlidir, Seki I 8 .25 'deki bilesik sinyalden bireysel sinyallere yol cogullama, her' 
bireysel sinyalle iliskili ozel zaman dilimlerini secmek icin zaman arahgiyla tamamla- · 
mr. Eger c(t), bazi Fourier katsayilan ak ki.imesi icin denklem 8.24'de oldugu gibi; 
Fourier donusumlu herhangi bir periyodik sinyal ise; bu durumda y(jw) denklem. 
8.26'da verilmistir, Bu durumda wc = 21r IT> 2wM oldugu si.irece x(jw)'nin kopyala- 
n, DC Fourier katsayisi a0 sifirsiz olmasi sartiyla bize alcak gecis filtresiyle x(t) elde ' 
etmemize izin verirse ortusmez. Problem 8.11 'de gosterildigi iizere.eger a0, sifir veya 
kabul edilemez derecede kuciik ise;bu durumda x(jw)'nin ak 'nin genis degerli kaydr-, 
nlrrus kopyalanndan birini secmek icin bant gecis filtresini kullanarak.modiile edilmis 
sinyal olarak x(t)'nin olceklendirilmis versiyonu ile bir sinus bicimli AM sinyali elde ede- 
riz. Boliim 8.2'de tarumlanan demodiilasyon metotlanm kullanarak, x(t) elde edilebilir. 

8.5.2 Zaman-Bolum <;ogullamas1 

Denklem 8.26 ile denklem 7.6 ve sekil 8.24 ile sekil 7.3(c)'yi karsrlasttrdigtrmzdaj, 
spektrumunun, periyodik diirtu katannm omeklendirilmesinden sonuclanan spektru 
formuna cok benzedigini.tek farkm darbe katarmm Fourier katsayilanmn degerleri O 
dugunu goniriiz. Sekil 8.23'deki c(t) darbe katlan icin denklem 8.25'de Fourier kats 
yilan verilmisken; boliim 7'de kullamlan periyodik durtii katan icin biitun Fourier kat 
sayilan degerde 1/T'ye esittirler. Sonuc olarak, x(jw) kopyalan Nyquist 6rnekseme te' 
oremi sartlan wc > 2wM 'ye denk geldigi si.irece ortusmez. Eger bu kisitlama kar~1lan · 
rmssa.bu durumda di.irtii katan omeksemesinde oldugu gibi x(t), y(t)' den wM 'den bti 
yi.ik we - wM 'den kiiciik kesik frekansh alcak genis filtresi kullamlmasiyla elde edilebilir.: 
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~ekil 8.28 Simgeleraras1 mOdahale 

3. kanal ic;in 
orneklem zarnaru 

1. kanal ic;in 
orneklern zarnaru 

2. kanal ic;in 
orneklern zamaru 

Slmqelerarasi 
mudahale 

@ 

(8.27) 
y(t) = Ax1 (t), t = 0, ±3I'i, ±6I'i .... 
y(t) = Ax2 (t), t = I'i. I'i ± 3I'i. I'i ± 6J; .. '. 

y(t) = Ax3 (t), t = 2I'i, 2I'i ± 3I'i, I'i ± 6I'i ... 

Tl ~imgeler arasi arahgi.bu da T/3 'e esittir ve A uygun orantihhk sabitidir. Baska bir 
~e~imle, X1 .~t), X2 (t) v~ x3 (t)'nin ornekleri, ahnrms zaman-cogullamali PAM sinya- 
lmm uygun omeksemesiyle elde edilebilir. · 
Takip eden pa~a~raf icinde gosterilen strateji, iletisim kanah uzerinde yayildikca ile- 
t~lm1~ .darbelen~m ayr~~ .~~!d1gm1 varsayar. Herhangi bir realistik kanal boyunca ile- 
timde '. ~arbel~rm e~ ~u1:1ltii :e.~ltreleme gibi etkiler boyunca biikulmesi beklenebilir. 
K~nal 1c;mde~1 ek gurultii tabi ki omekseme zamanlanndaki genlik hatalanm sunar. 
Btr k_analm ideal ol~ayan frekans cevabi yiiziinden filtreleme, bireysel darbelerinin 
le~esme sebe~ olur ~1 bu._da z_am~n icinde alman darbelerle ortusmeye sebep olur. Bu 
mudahale sekil 8.28 de gosterilmis ve simgeler ara~1 mudahale olarak adlandmhr. · 

8.6.2 PAM Sistemlerinde Simgeler eresr Mudahale 

Az_ once tammlanan TDM darbe-genlik modulasyon sisteminde ahci prensipte zaman- 
c;o~~llam~h dal~a f~rmu ornekseyerek.kanallan uygun zamaniarda 'bolmektedir. Or- 
negm ~~k~l 8.27 deki z~man-c;ogullama sinyalini diisunun ki bu iic sinyal x1 (t),x2 (t) 
ve X3 (t) nm darbe-~_enhk module edilmis versiyonlarmdan olusmustur. Eger y(t)'yi 
u~gun. z~manlar~a. omeksersek, ornegin her darbenin orta noktasma denk gelirse.iic 
smyahn omeklenm parcalayabiliriz. · ' 
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CD 
~ekil 8.27 09 zaman-9ogullamah PAM kanallan ile iletilmi~ dalga formu. Her kanalla ili~kili darbeler her darbe Ozerinde 
kanal sayrsmda oldugu gibi golgelerle aynlmt~. Ve i~te semboller arasi bo~luk da T1= T/3 . 

y(t) 1~ I 
1,--T--·I 
CD 

~ekil 8.26 tekil PAM kanah i9in iletilmi~ dalga formu. Noktalt egri sinyal x(~'yi gostermektedir. 

'~ ... _ 
/ - 

,_ 
/ 

I 
I 

I 
I 

I~ 
/ 

I 

.,.,"· 

y(t) .... - ....... _ 

Dikdortgen darbelerin kullamrm, fl. siiresi darbelerinin ve genligi x( t) 'nin anhk, 
omek degerleriyle orantih iletildigi ornekle tut stratejiye denk gelir. 

Bu ti pin tekil PAM kanah icin elde edilen dalga formu sekil 8.27' de gosteril. 
mistir. Bu sekilde, noktah egri sinyal x(t)'yi gostermektedir. Boliim 8.5 'deki .modulas, · 
yon semasmda oldugu gibi, PAM sinyalleri zaman c;ogullamas1 olabilirler. Uczaman., 
c;ogullamah kanalh iletilen dalga formlan ~ekil8.27'de gosterildigi gibi cizilir. Her ka~' 
nalla iliskili darbeler, her darbe iizerindeki kanal sayisi gibi golgelendirilerek aynlrmshr., 

Darbe tekrar periyodu T verildigi icin , darbe genisligi azaldikca daha fazla za- 
man c;ogullama kanah aym iletisim kanah uzerinden ya da aracla iletilebilirler. Buna 
ragmen , darbe genisligi azaldikca; her darbede makul miktarda enerjinin iletilebilme-. 
si icin iletilen darbelerin genliginin arttmlmasi gereklidir. 
Bolum 8.6 Darbe-Genlik Modulasyonu ile enerji kayg1lanna ek olarak, bircok diger 
konulann bir PAM sinyali tasarlamada ele almmahdir. Ozellikle; omekleme frekansi 
Nyquist oramm astig; siirece, biliyoruz ki x(t) tam olarak omeklerinden yapilabilir ve 
bunun sonucunda bu 6meklerin herhangi bir sekle sahip darbelerin serilerinin genligi- 
ni module etmek icin kullamlabiliriz. Darbe seklinin secenegi, az sonra tartisacagimiz, 
semboller arasi miidahale sorunu ve kullamlan iletisim aracmi frekans seciciligi gibi 
dii~iincelerle dikte edilmektedir. 
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(8.28) 
1r I I 21r 
-< w <- I; - I; 

o, yoksa 
VC tr IT1 etrafmda tek simetriye sah P1(Jw) ile,bu yiizden 

P1 (-jw+ J!!...) = -r, (jw+ j tr) 0 < w < .!!.... 
I; T - - T ' (8.29) 

Seki18.31'deg6sterildigig'b' P( )~o· . 1 
.. 

nel olarak,problem 8.42'de1 ~~~f~d~d~i 1~~~ t(t) ;me _da~besinin kendisidir. Daha ge- 
denklemler 8.28 ve 8 29 'da t = ! gi 1, er angi b1~ sarti _kar§ilayan p(jw) icin 
denklemler 8.28 ve 8~29 kar{if2.ke~1ii~ft1~~d: s1~1rkgec;1~e sahip o!a~~tlr. Sinyaller 
memize miisaade eder,diger kanat·c;a~itmalan,fa;;;:; T;:1 st:;!ir:~~1~g~6}~=~sfu:n- 

zamam zarnam 

~ekil 8.30 Dogru sevilmi~ s1f1r-gevi~li sine darbeleri kullan1ld1ginda simgeler arasi giri~imin yoklugu. 

i~~~:~~:~:~~g~~;;relker~ yakrdimlar aynen sifir kal~eakt1r. Tabi ki,biti~ik semboller- 
, ,orne seme zamanlannda yuksek d ~ I k k . . 

S
d~n omeks~me binsik sembollerin s1fir-gec;i~lerinde meydanZgg~i~ gere tmr;bu yuz- 

me darbesi +T + 2T 'd · . . . · 
dece biridir. Dah; ge~el \~::~~:i~az~ sif1r-gec;i~h bircok ban~ -Iimitli darbenin sa- 
dii~iiniiliirse; ' 10 ormunun spektrumlu bir p(t) darbesi oldugu 

zarnaru 

Kanai - 3 
orneginin iletimi ic;in 

kullarnlan darbe 

Kanai - 2 
i:irneginin iletiml lc;in 

kullanrlan darbe 
Kanai - 1 

orneginin iletimi ii;in \ 
kullarnlan darbe \ 
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1t 7t 
T1 T1 

~ekil 8.29 sine darbesi ve ona denk gelen spektrum 

P(jw) 

P(t) 

Sekil 8.27'deki idealize edilmis darbelerin sure gelmesi.boliim 6.2.2'de tart1§ild1g1 
iizere;kanalm bant genisligi kisitlanndan ya da sabitsiz grup tehirinin sebep oldugu ev- 
re dagilmasmdan sonuclanabilir.Iozellikle 6.1) simgeler arasi miidahale sadeee kanahn 
simrh bant genisligi yuziindense.kendi bant (limitet) limiti olan p(t)'nin darbe seklin] 
kullanmak bir yaklasrmdir ve bu nedenle kanalm suurlandmlrms bant genisligin, · 
den(ya da sadeee minimal etkilenir.) etkilenmez. Ozellilikle.eger kanal belirtilmis fre- 
kans bandi iizerinde carpitmasi olmamahdrr.Ie.g. eger H(jw) = 1 icin I WI <W)bir fre- 
kans eevabma sahipse;bu durumda kullanilan darbe limitlendirilmis bantsa (i.e. eger 
P(jw) = 0 icin I WI ~W),her PAM sinyali carpitma olmadan almabileeektir. Aynea bu 
tip bir darbe kullanarak, sekil 8.27'deki gibi artrk daha fazla ortiismesiz darbelere sa- 
hip oluruz. Gene de ; simgeler arasi miidahale,darbe sekli diger omeksenmis zaman. 
larda sifir gecislere sahip olsun diye kisitlansa.bant-limitet darbeyle olsa bile,zaman 
arazisi icinde engellenebilir. Ornegin sine darbesini dusuniin 

( ) I; sin(n'/ r;) 
pt=---- 

ra 
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ve buna denk gelen spektrum sekil 8.29'da gosterilmistir. r; sembol boslugunun tam- 
sayi carpimlannda darbe sifir oldugundan, sekil 8.30'da gosterildigi gibi,bu anlamda 
simgeler arasi girisim olmayacaktir. Yani t = k r; 'de alman sinyali omeklersek.butun 

diger darbelerden ornegin p(t-m I;) 'den mtk olacaktir, 



(8.34) 

(8.33) y(t)=Acos 9 (t), 

d9(t) ---;;i- =We+ kf X(f). 

9 (t) =wet+ 9 c ve wc'nin frekans oldugu ve 9 c'nin ta$1y1c1 evresi oldugunu du$ii- 
nun. Ay1 modulasyonu, genel olarak, a91 9 (t)'yi degi$tirmek ya da 9e$itlendirmek 
i9in modiile edilmi~ sinyalin kullammma tekabiil eder. Bu formlardan biri module 
edilmi$ sinyal x(t)'yi evre 9 c'ye degi~tirmek iyin kullamr ve boylece module edilmi$ 
sinyal bu $ekli ahr: 

y(t) = Acos[wct + 9 c(t)] (8.31) 
9 c'nin zaman fonksiyonu oldugu ve ozellikle bu ~ekilde; 
.. ~. . 9 c(t)~ 9 o~kpx(t) (8.32) 
ornegm x(t) sab1tse, y(t) evres1 sab1t ve x(t)'nin genligiyle orant1h olur. Denklem 
8.31 'deki a91 modulasyon $eklinde evre modulasyonu olarak adlandmhr. A91 modu- 
lasyonunun bir ba~ka $ekli modiile edilmi$ sinyalle orant1h aymm tiirevinin degi$tiril- 
mesine tekabul eder. Bu da; · 

(8.30) C(t)=Acos(wct + 9 c) =Acos 9 (t) 

SiNOS Bi~iMLi FREKANS MODULASYONU 
Gecen boliimlerde, darbe tasiyicisuun ya da sinus biciminin genligini degistirmek icin 
kul1~~1lan module edilmis sinyallerin kullamldigi bircok ozel genlik modulasyon sis- 
temmi tartistik. Gordugumiiz iizere, bu tiir sistemleri.gecen boliimlerde isledigimiz 
frekans-bolge tekniklerinin kullammmda detaylandirmakta sorumludurlar. Modiilas- 
yon tekniklerinin bir baska cok onemli simfi frekans modiilasyonu (FM) olarak nite- 
lendirilebilir, module edilmis sinyal sinus bicimli tasiyicmm frekansmi kontrol etmek- 
te kullaruhr. Bu tip modiilasyon sistemleri , genlik modiilasyon sistemleri uzerinde 
bircok avantaja sahiptir. Seki! 8.10 'da gosterildigi gibi ,siniis bicimli genlik modulas- 
yonuyla tasiyici sargismm tiirii ve genligi ,direkt olarak module edilmis x(t)'nin genli- 
gine baghdir ki bu onemli bir sekilde degisebilen biiyuk dinamik siraya sahiptir. Ta$1- 
yici sargisi , frekans modiilasyonuyla sabittir. Sonuc olarak,bir FM ileticisi daima en 
yiiksek kuvveti i$leyebilir. Ek olarak , FM sistemlerinde ,ek rahats1zhklar ya da azalan 
kuvvet yuzunden iletim kanah uzerindeki genlik 9e$itlilikleri geni$ bir kapsamla tam$- 
tmlanlar ahc1da elenirler. 
Bu sebeple , halk yaymmda ve bu baglamdaki diger 9e$itlerde,FM kabulii tipik olarak 
AM kabulunden daha iyidir. Diger yandan , gordugumuz uzere frekans modulasyonu 
genel olarak sinus bi9imli genlik modiilasyonundan daha buyiik bant geni$liligine ihti- 
ya9 duyar. 
~:ekans modiilasyon sistemleri yiiksekse lineer olmayan ve sonuc;: olarak ge9en bo- 
lumlerde tart1$tlan genlik modiilasyon sistemleri gibi a91k degildir. Ancak ;onceki bo- 
lii~l~rde ~eli$tirdigimiz metotlar ,doganm ve bu sistemlerin ger9ekle$i~ini anlamam1- 
za 1zm venr. 
Ac;:1 modiilasyonunun genel kavraimm tam$tlrmakla ba$layahm. Formda belirtilen bir 
sinus bi9imli ta$1y1c1y1 du$iinun: 
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farkh bir darbe dalga formu se9eneginin_ ~a 4~ on~e alman _sinyalin ?ir kac toplamsa 
islemine gerekliliginden meydana gelebilir. Ozelhkl_e .1 H(jw) I ~e91$_ bandi uzen~? 
sabit degilse,» sabitsiz kanal kazancim dogmlama~ 19m_ ~Iman sinyali filtrelemek or: 
negi gibi - kanal e$itlemesini performe etn:e geregi olabilir. . . . • 
Aynca ;kanal lineer olmayan _e':'reye S_?h1pse ;dengelenen sinyal islemi yap1lmad1k-:,i 
i;a,i;arpitma simgeler arasi gmsimi baglamas1 sonucunu verebilir. Problem 8.43 ve 
8.44 bu etkilerin aciklamalarmm saglamaktadtr 

8.6.3 Diiital Darbe-Genlik v1; Darbe-Kod Modulasyonu 

Gecen alt bolumlerde tammlanan PAM sistemi.bir d~rbe serisi.~i m~d~le etmek ici 
omeklerin aynk kiimesinin kullamrmm &,erekt~nr. _Bu omekler kumesi, bir x [ nJ ay:1~- 
zaman sinyali olarak diisunebilir. Y__e .X:_ l~] ·~m bircok uygulamasm~a d~po e ~lm1~~1. 
ya da bir dijital sistem tarafmdan uret1lm1$tlf. Bu tip durumlarda, b1~ d1J1!~l _s1ste~m 
[imitlcndirilmis kelime uzunlugu, x .[ n] 'in sadede so~_lu d~v.a~ edeb1leceg1m,~od~l.~ 
edilmis darbeler icin olasi genliklerin sadece sonlu kumesi icinde sonu9lanab1leceg1- 
ni quantize edilmis kiime degerlenm 1ma eder. . . . . . 
A;lmda bircok durumda, dijital PAM'in bu tip quant~ze ed1l~1$_formu,. s~de~~ bir_ka9 
tipik olarak, sadece 2-genlik degerlerini ku~~ana~ s~stem~ m~irgenr~U$tlf. Oz~ll~kle 
eger x [ n l 'nin her ornegi ikili sayi olarak gos~enlm1$se,~1.e.O~ s ve 1 s s~nlu ~lZl),~. 
durumda iki olasi degerden bir tanesine sahip b_ir darbe.tbir deger a O ve ~1~ deger al. 
denk gelmektedir.) dizgide her ikili basamak 19m ya da parca 1_9m kurulabilir. ~ i.: 
Daha genel olarak,ileti$im hatalanna karsi korumak ya d~. g_1:1v~n~_1 ?let1$1m ~ag!ama~ 
icin ,ikili basamaklar serisinin gosterdigi x [ n] .ilk olarak donusturulur ya da iletimden 
once O's ve 1 's 'in baska sensme kodlamr. . . . . . . .. .. : x [ n] 'nin her bir ornegi icin bir ilave module edilmis ~arb~ iletirni pan~e kontrol~~u 
gosteren cok basit bir hata tespit mekanizmas1d1r. Yan~ bu _ilave parca.eger x (n} .n~.~ 
ikili gosterimini icinde 1 'in tek sayisma ve stfira !m cift sayisi olsa da sa upse .. ., 
,1 <olarak kumlabilir. . . . "-1t\ 
Alier daha sonra diger ahci par9alanna karsi nuarsizhklan tespit etm~~ 19m ahnan P~}~ 
rite parcasmi kontrol eder. Daha fazla kompleks _ko_dlama ve hata duz~lt~~ $e~ala ;\:~ 
kesinlikle gorev alabilirler ve belirli istenen ozellikli kodlan~ tasanrm 1let1?m s1ste~(f) 
tasanmmm onemli bir bileseni olur. A$ikar nedenlerle,O's ve 12m kodla~an se~y~~ modu·;:F.f 
le edilen bir PAM sistemi,darbe-kod modiilasyon sistemi (PCM) olarak mtelendmlrr. · ' 

K i~ ~ 
T, 'T1 T, 

~ekil 8.31 denklem (8.29 da tanimland191 gibi) 1r I 7; etrahnda tek simetri 

P(jm) 
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ve 

Wi(t) =-cc We-+ 

sonucunda bunu elde ederiz; 

~w = k.A, 

Degisebilir sinuslu durumla birlikte; We+ k1A ve H•c-k,1A ile 

x(t)c.:J/coSH'ml 

Anlik frekansta; 8.34'ten 8.37'ye kadar 

Frekans durumu; 

8.7.1 EJ!arbant frektm1s: Modulasyoiru.!l 

Yani, y(t) gercek sinus bicimlisi icin [i.ei, 9 (t)',-=( M'ct + ,9 0 [, ani Irekans, bekledigi- 
miz uzere w/dir. Denklem 8.31 ve 8.32'de bahsedilen evre modulasyonu icin ani fre- 
kans we + kp(dx(t)/dt)'dir. Bahsettigimiz gibi denklern 8.33 ve 8.34i,;in ani frekans 
Wc+-krr(t)'dir. 
Frek~ms modulasyonu ve evre modulasyonu kolayca aralanndaki farki gordugumuz- 
den bu yana , frekans modulasyonunu yalniz ifade edebiliyoruz. Frekans-module 
edilmis sinyalinin spektrumu module edilmis x(t) sinyalince nasil etkilendigini anla- 
yabilmek icindir. 

(8.37) 
, d c9(t) 

W(t' = ----· 
'· 

1 dr 

Sinusoidin ani frekansi 
Y(t) = A cos 9 (t) , 

8.34 ve 8.35 denklemlerini karsilasnrdignmzda, x(t)'Li evre modulasyonunun nm 
turevli frekans rnodulasyonuna benzer oldugunu goruruz. Ayrn sekilde , x(t)' l i frckans 
modulasyonu x(t) entegralli evre modulasyonuna da benzerdir. Evre ve frekans modu- 
lasyonu sekil 8.32 ve b' de gosterilmistir, Her iki durumda da module 
x(t)='tu(t). Sekil 8.32(c)'de bir frekans modulasyonu ,5rne.gi module edilmis sinyal ola- 
rak basamakli bir ifadeyle belirtilmistir, Seki] 8.32 (a) ve (c) arasmdaki uygunluk kann 
olacaktir. 
Bir adunli, frekans rnodulasyonu, frekans kurulumu aniden degistirildiginde sinus bi-· 
cirnli osilatorun frekansimn degismesi kadar , x(t)'nin degeri z=O'da deg;i9tiginde;sintls 
bicimli tasiyici frekansimn bir degerden Btekine aniden degfrrnesin~ uygunluk 
rir, sekil 8.32{b)' deki gibi , frekans Il,1,Qdi.ilasyonu rampa olduguri~ .frekans lineer ola- 
rak zarnanla degisir, Zaman -der-ishn frekansi kavrarm 12eneldE/~1Jiifrekans terimjeriy- 

4. .,. 0 :, . 4-' ~ .-·"' 

le en iyi ifade edilir. 
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I_ 

y(t) 

(a) 

y(t) 

612 

~ ~ - --y---\ I~ 

(c) 
~,.~!dl 8.32 Faz rnodulasyonu, frekansmodulasyenu ve ili~kileri 

x(t) 

________ [__ --- -- 
t 

bir frekansli x(t) sabit ve y(t) sinus bicimli icin, x(t) 'nin genligiyle or_ant1h _rniktanyt, 
tasiyici frekansi we olarak bastlrmstir. Bu nedenle , 8.33 ve 8.34 seklindeki denklem 
lerin aci modulasyonu, genelde frekans modulasyonu olarak adlandmlrrusnr, 
Aync~ evre ve frekans modulasyonlan kolayhkla nakledil~bflen farkli a91 
yonlandrr. Denklemler 8.31 ve 8.32'den .evre rnodulasyonu icin , 

d ,9(t) · dx(t) 
----::: H/ + k ----- dt c .• _. p dt ' 



m oldugunda, yaklasim denklem 8.46'ya dayarur, basvuru; y(t) spektrumu genligine 
module edilmis sinyal x(t)'ye spektrumuna gore degisir, Denklem 8.43 'teki y(t) ile 
vurgulanrrus form,cos[ msinwmt] 
terimlerinin diizenli frekans w/li periyodik sinyaller oldugunu isaret ettik. Yani; bu 
sinyallerin her bir Fourier donusumu, wm'nin integer carpnnlannda durtulu bir diirtii 
katandir ve genlik Fourier serisinin katsayilanyla orantihdir. Bu iki periyodik sinyalin 
katsayilan 'iki tiiriin Bessel fonksiyonlan olarak adlandirdrgnmz fonksiyonlar sirufuu 
ihtiva eder. Denklem 8.43'teki iki donem, periyodik sinyal cos[msinwmt] tarafmda 
module edilmis cosw.z genlik formunun sinus bicimli tasiyicisma ve ikinci bolum pe 
riyodik sinyal sin (msinw.,«) tarafmdan module edilmis sinus bicimli tasiyici sinwct 
genligine tekabul eder. Ta~1y1c1 sinyalleriyle carpnn, denklem 8.43 'un cevrilmis 

8.7.2 Geni§ band Frekans Modulasyonu 

(b) 

~ekil 8.34 FM ve AM·DSB/WC dar 
bantlanrnn mukayesesi (a) FM dar 
bann (b)AM·DSB/WC 

(a) 

>--- 
t 

~ekil 8.33 FM dar band1 i(:in yakla~1k 
spektrum 

7t 
rnrt 
2 

7t 
m1t 
2 

Y(jm) 
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Y(t) spektrumu sekil 8.33 'de gosterilen yaklasimda diizenlenmistir. Spektrum icindeki 
tasiyici frekansi icindeki AM-DSB/WC ile benzerligi oldugunu belirtmistik. Denklem 
8.38'de module edilmis sinyal spektrumunu gosteren yan bantlar vardir. Darbant FM 
durumu icin denklem 8.46'da gordugumiiz iizere ; module edilmis tasiyicih evre icin- 
de AM-DSB/WC ek tasiyicisi enjekte edilmis olmasma ragmen.tasiyici sinyal, 
:r /2'nin genlik-modiile edilmis tasiyici iliskisinde evre farki vardir.AM-DSB/WC ve' 
FM'ye gore uygunluk gosteren dalga formlan da cok farkhdir. Sekil 8.34(a),denklem 
8.46 ile uygunluk · gosteren dar bant FM dalga formunu gosterir, Sekil 8.34(b ), AM~. 
DSB/WC sinyalini gosterir, 

Yi(t) = COSWcl + m(COSWmt)(COSWct) 

Denklem 8.46'da dar bant FM sinyali icin, yan bant genisligi, module edilmis sinyalin 
bant genisligine esittir, ozelilikle ,denklemdeki yaklasim m~ ;re /2 olarak varsayrlmasi- _ ... 
na dayah olmasma ragmen, yan bantlann bant genisligi baska bir deyisle modulasyontti! 
indeksi m(i.e. module edilmis sinyalin bant genisligine baghdir.genlige degilj'nin ba-\i'.i! , 
gimsizdir. Daha genel module edilmis sinyali dar bant FM benzer bir durum icin dar"''.\~ 
bant FM sinyaline basvurulur, <· 

Y(t) ::::: COSWct- m(sin Wmt)(sinwct) 

y(t) = COSWctCOS(m sinwmt)-sin Wet Sin(m sin Wmt), 
m yeteri kadar kucuk oldugunda ( << :r /2) 

cos(m sinwmt) ::::: 1, 
sin(m sinwmt) ::::: m sinwmt, 

seklinde yaklasabiliriz. 
Ve boylece 8.42 denklemi meydana gelir: 

veya 

y(t) = cos[wct + f x(t)dt] 

L>.W. n 
= cos wJ+-sm wmt + t.70, 

Wm 

x tiirevin bir sabitidir ve kullamm acismdan x=0'1 sececegiz ki 

[
. L>.W • ] 

y(t) = COS WJ + Wm Sin Wn/ • 

m ile gostermis oldugumuz faktor ~wlwm, frekans modiilasyonu icin modiilasyon in- 
deks olarak tarumlanrmstrr. FM sistem ozellikleri modiilasyon indeksi m2in ku9uk} 
da buyuk olusuna bagh durumlara dar bant FM denir. Genel olarak .denklem 8.4 I) 
yazabiliriz., su sekilde; 
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y(t) = cos(wct + m sinwmO 



~e!d! 8.37 periyodik 
kare-dalqa modi.lie 
eoilen sinyal!e frekans 
rnodi.ilasyonu 

-/\ 

8.36 kare 
y(t) 

I 

H I ~ 

-"~! I \ /I 
I -r-r 

111 I u I \I 1, 
;~ 

~ 
,, ' . 

~ v ~ 

T T 
2 

oldugunda ani frekans 
asagidaki sekil yazilabilir. 

frekans modulasyonunun ozeltikleri icenstnde yer alan baska oir ornekte.penyodik ka- 
actlarH1rn.11,ri11rn;:::cta k;=-= l olursa 

module 8.37'de 

8.39 ve 8.49 denklemleri karsilastinldrgmda her yan bandin efektif bant genisligi, ta- 
$Iy1c1 frekans etrafindaki ani frekansm genisligine esittir.Bu yuzden.genis bant FM 
icin mi buyuk varsaydrgnnizdan bu yana.module edilmis sinyalin bant genisli- 
gi.modul« edilen sinyalin bant genisligine gore daha buyiiktur ve dar bant durumunun 
aksine genis bant FM'de iletilmis sinyalin bant genisligi module edilen sinyalin A 
genligi ve kazamlan faktor kr ile dogruca orannhdir. 
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(c) 

(b) 

B ::. 
'den beri 

B ·- 

616 

irekans alarunm tasiyrc: frekansina etkisine 
w 'de rnerkezlenmistir. 
8°.3.S(a) ve (bj'de w>O icin denklem 8.43'teki iki bircysel bl)li.~'.nu1: sp~ktr:1rn;1n~n 

ve sekil 8.35(c)'deki kombine spektrumun biiylikluf~u module edilmis srnyai Y\J) y 
gosterir. y(t) spektrumu ± v.;c etrafmda s1mrlandinh:u~ bant, :~,w:~ ireka~slann?alH 
durtulerden olusur. Buna ragrnen cosjmsinw.z] ve sm[msmw111t_l nm Fourier se.nlei-1 
katsayilannm davrarusr, 1 n 1 >m'nin n+h harmonik genligi gibi ihma( edilebj, 
lir.sayilabilir biiylece Bu toplam genisliginin her yan band: ± vl'c ve - We etrafmda ' 



X(e'°j'nin sekil 8.41(a)'da gosterildigi gibi module edilmis sinyalin spektrumu 
8.4l(c)'deki gibidir. Ozellikle Y(dj= x(d(w-wc) olduguna dikkat edelim. Bu sekil 8.12in 
aynk zamanh dengidir. Ve gene burada reel x[ n] ile modiile edilmis sinyal karmasik 
olacaktir. Demodiilasyon e-Jwcn ile carparak spektrumu frekans aksi iizerinde orijinal 
konumuna getirmek icin gerceklestirilir ki ; 

~ekil 8.40 Aynk zaman amplitut modOlasyonu y[n] 

c[n] 

! -~01-~ x[n] 

(8.55) 

(8.56) 

c[n] = e1"~n 

. 00 
C(e}W) = L 21ro(w-w + k21t) c k=-00 

ve bununla birlikte; 

(8.54) 

y[n] =x[n]c[n] 

Bir aynk zaman genlik modiilasyon sistemi sekil 8.40'ta gosterilmistir ve c[n] tasiyici 
ve x[n] module edilen sinyaldir. Daha once siire gelen bolumlerde analiz ettigimiz 
genlik modiilasyonu Fourier donusumleri icin carpim ozelligidir; spesifik olarak ger- 
eek sudur ki; zaman analizi icindeki carpim frekans analizi icindeki anlasmazhga denk 
gelir. Bolum 5.S'te tartrstigmuz iizere aynk-zaman genlik modiilasyonunu analiz et- 
mek icin kullandigmuz aynk-zaman sinyalleri icin denklik ozelligi vardir. spesifik 
olarak dusunun. 

8.8.1 Ayr1k Zamanh Sinus Bi~imli Modi.ilasyon 

AYRIK-ZAMAN MODULASYONU 

FM sinyallerinin modiilasyonu icin sistem tipik olarak iki cesittir. Demodiilasyon sis- 
temlerinden dogruca bir evreyi ya da module edilmis sinyal frekansim izlerken farkh- 
hga dogru FM sinyalinin AM sinyalini cevirmeye denk gelir. lleriki tartisma frekans 
modiilasyonunun karakteristikleriyle tamstirmayi saglar. Ve onceki bolumlerde basit 
tekniklerin nasil gelistigini yeniden gorme ve analiz etme firsan verir ve sistemlerin 

. onemli smifma bir bakis kazandmr. 
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Y(jm) 

1 L I 1111111 II I 111111111 II 111111111111.: 1111111111111 II,, 1 II 111 ii 1111111 
(mc~~m) me . (mci~m) m 

~ekil 8.39 W>O ivin spektrum bOyOklOgu periyodik kare dalga module edilen sinyal~! f~e~a~.s ~od~lasyonuna 
tekabul eder. Vertikal vizgilerden her biri ~ekildeki vizginin yOksekligine orannh alarun durtusunu gostenr. 

3T T T O T T 3T T 
-4 -2 4 4 2 4 

$ekil 8.38 simetrik kare dalgas1 r(t),denklem 8.50'dekini saqlar, 

1 - 
... . . . 

I I I 

r(t) 

Y(iw) spektrumunun buyukliigu sekil 8.39'da gosterilmi§ti:. ?~~i§ __ bant F~ tarafmdanf 
we± 6.w etrafmda merkezlenmis iki yan bandm genel gorunumune sahip spektrum ·. 
w<wc-~W ve w>wc+ 6.w icin bozulur. 

R ( . ) R( . ) -jwT/2 T ]W = JW e 
ve 

Y(jw) =~[R(jw+ lw. + jAW)+R(jw- iw. - jAw)] 

+_!__[Rr(jw+ iw; - jAw)+Rr(jw- jw, + jAw)] 
, 2 . 

R(iw)'nin §ekil838'de periyodik kare dalgasi r(t)'in Fourier d?nii§iimii oldugu yerde. 
RfJw),r(t-T/2)nin Fourier donusumudiir. Omek 4.6'dan,T=4Tl ile; 

00 2 k [ 2tr(2k+l)] R(jw)= I--(-1) o w +1to(w) 
k=-oo 2k + 1 T 

Sekil 8.38'de gosterilen r(t) simetrik kare dalgasi oldugunda yani bu oze.~ ~o~?l~ edif 
len sinyal denklem 8.50'deki iki AM sinyalinin toplam sp~ktrumunu 9o~~mu ola:al< 
FM sinyal y(t) spektrumunun probleminin coziimunde yeniden rol verebilir. Spes11fik 
olarak; 

y(t)=r(t)cos[(w, +aw)t]+r(t- :)cos((w, -AW)t] (8.50) 
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t2~1y1c,s1 olan bir 
y 

(G) 

sonucudur, 

(8.59) 

ya da denk olarak 

ve 

Seki! PJ'')f,c)'-'.- zost ,.·1-··.-.· ., ,.. ·- . , . o .. ,.\a_ lJa t.,<1S e,1 L11b1 t11~ module 1~L-1111,1", · - : . 
C.' '· >l '· • ·· · l ' "' I , , , . . , •. •. _v. . . . • i .i. J "''{ j~.'iJ.I. 
c1JJe.<t1 um $Cr:1 l ~."1·2\ c) cle gds1erilrnistir. vex((/",'' nin W'-"' + vv 1 .. 2k -rr frekan r- , • r. • I·· ' I' lp l - .; ·.' , 'w , ' . . . . ' • . • -·· c' ' ' IC l t,c .:s,nac1 kopya- 
ianna cenx gelir, X(J! ) nm bireysel kopyalanmn cakismamasi icin; 

621 Sisternle:i l36!urn 8 

8.41 (a)« [n] 'nin spektrumu (b) c [n]::: e1"'," ·nin spektnmu 'nin spektrurnudur. [n]=x [n]C 
2n 

Y(jrn) 

2n 0 

(b) 

' 
' 

x[n] c:c y[n]e--,w," 
problem 6A3'te incelendigi gibi eger we:, 1C vc c [n]0=(-l)'1 olursa zaman bi_1lgesind 

modulasyonun sonucu n'nin tek degerleri icin x [n] 'nin cebirsel isaretini degi~Uri 
ken; frekans bolgesinde sonuc yuksek ve alcak frekanslann yer degisririlmesid] 
Problem 6.44 bu tip modulasyonun alcak gecisli suzgeclerde yuksek gecisli suzgecl 
meyi gerceklestirmek icin kullarumtrn incelerttabi tersini de) karmasik usli! bir ta$1y 
ciya alternatif olarak sinus bicimli bir tasryiciyi kullanabiliriz yani x [ n] ree 
ise.module edilmis sinyal y [n] 'de red olacakur. c[n]= cosw,» ile tasiytcmm spekt 
rum w= :±: Vi\+k2 re 'deki periyodik olarak tekrar eden durtulerden olusur. 
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Bu bolumde, iletisim sistemleriyle ilgili bircok temel kavrami inceldik. Ozellikle, mo- 
diilasyon kavramim inceledik. Burada iletisim kurmak istedigimiz sinyalin ikinci bir 
sinyalin modiilasyonunda tasiyici olarak nasil kullamldigmi gordiik ve detayh olarak 
genlik modiilasyonu kavramim isledik. Genlik modiilasyonunun ozellikleri, Fourier 
donusumunun carpma ozelliginden, frekans bolgesinde daha kolayca yorumlanabilir- 
ler. Karmasik iislu veya sinus bicimli tasiyicisi olan bir genlik modiilasyonu, bir sinya- 
lin frekansta spektrumunu kaydirmak icin kullamhr ve spektrumu iletime uygun bir 
frekans arahgma koymak icin iletisimde uygulamr. 

'Aynk zamanh modiilasyonun yaygmca kullamldigi bir durum da sayisal iletisim sis- 
temleridir. Bu tip sistemlerde, siirekli zaman sinyalleri iletisim kanallan iizerinden ay- 
nk zamanh sinyaller olarak iletilirler. Siirekli zaman sinyalleri genellikle zaman- 
bolumlu miiltipleks(TDM) ya da frekans-bolumlu miiltipleks (FDM) sinyalleri for- 
munda olurlar. Daha sonra, sinyaller degerleri matematiksel olarak ifade edilmis, aynk 
zamanh sinyallere doniistunirler. (depolama ve uzun mesafeli aktanm icin). Bazi sis- 
temlerde ileten ve iletilen araclann simrlan ve gerekleri yuziindeni ya da farkh yollar- 
la miiltipleks edilmis sinyallerin topluca tekrar miiltipleks edilmelerinden, TDM'i 
temsil eden sinyalleri, FDM'i temsil edenlere cevirmeye ve tersine ihtiyac vardir. bir 
modiilasyondan digerine cevirme islemine trans modiilasyon ya da transmultipleks 
denir. Sayisal iletisim konusunda, trans modiilasyonu yerlestirmenin bir yolu tekrar- 
dan surekli zamanh sinyallere donusturmektir. Gene de, eger, yeni sinyal yeniden ay- 
nk zamanh sinyale donusturiilecekse tum islemin aynk zamanda yapilmasi daha ve- 
rimli olacaknr. Sekil 8.44 bu donusumun basamaklanm gosterir, 

8.8.2 E§ Zamans1z ~ozme 

eger seriler orijinal olarak tum frekans bandmi isgal ettiyse, bu durumda oncelikle da- 
ha yiiksek omekleme oranlarma donusturulmelidirler. Bu fikir daha detayh olarak, 
problem 8.33 'te incelenmistir, 

(8.61) 

Dahasi, problem 8.48'de incelendigi gibi, aynk zamanh bir sinyali, aynk zamanh sin- 
yallerin zaman-boliimu miiltipleksine yol acan darbe katanm module etmede kullana- 
biliriz. 
Aynk zamanh miiltipleks sistemlerin yerlestirilmesi, aynk zamanh islemlerin esnekli- 
gine miikemmel bir ornek saglar, M'nin frekans-boliimii miiltipleksine sebep olacagi 
bir ayn zamanh FDM sistemi ele alahm. M kanahyla, her bir girdi X; [ n] kanalmm 
spektral enerjisinin bant limitli olmasi gerekir. Yani, 

X;( w) = 0, ; < iwl < Jr 
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-21t 21t (iJ 

~ekil 8.43 Aynk zarnanll senkronize 
dernodOlasyon igin sisternle ili~kili spektra 

... \ 
nr 

tiJ 

cos men Al<;ak ge<;i~ filtresi 

i H(eim) 

w[n] 2Ih y[n] x[n] 

-Wea Wea rn 

WM < WC < 1C - WM 

olsun. Demodiilasyon buna benzer bir yolla gen;ekle~tirilebilir. sekil (8.43)'te goste~ 
rildigi gibi, y[ n] 'nin aym tasryiciyla carpnm, orijinal ~inyalin spektrumunun kopyala 
nyla sonuclamr. Bunlardan biri w=O merkezlidir. X(e'j'.~n ist~~ey~n kopyalan?1an 
kurtulmak icin yapilan alcak gecisli siizgeylemeyle demodule ed~lm1~ s1~yal elde ed1h~ .. 
Ilerleyen tartismadan da belli oldugu iizere, aynk zam~nh gen~~k .. modulasyonu a~~hzI: 
si.irekli zamandakine benzer bir sekilde devam eder; bi: kac ~~yuk fark di~md~. Orne 
~ · problem 8 4 7' de incelendigi gibi, demodiilasyon sistermmn de ve senkromze mo 
~~~~syonda, e~re farkim ya da frekans farkmm etkisi, aynk ve. s~rek!i .za~anla~?a ay, 
mdrr. Ek olarak, siirekli zamanda oldugu gibi, aynk zamanda ~1?~s bicimli AM 1 aynk 
zamanda frekans-bolme miiltipleksinin temeli olarak kullanabiliriz. 

Sinyaller ve Sisteml 622 



g(t)=x(t)sin(2,000 ;rt). 

Ornek bir dernodulasyon teknigi sekil P8.3 'te verilmistir, Burada g(t) girdi, y(l) 
urun ve ideal alcak gecisli suzgecin 2,000,7 frekansta kesimi ve 2'lik gecis 
band: kazanci vardir. y(t)'i belirleyiniz. 

8.1 JwJ > H,;,, oldugunda X(iw)~0'1 saglayan bir sinyal olsun x(!). Diger sinyal y(t) 
ise .Y(jw)=2X(j(w-wc)). Fourier donusiirnuyle belirlenmistir. x(!}"'°y(t)m(l)'i sag- 
layan m(t) sabitini bulunuz, 

8.2 x(t), Jwi > 1,000 .. ;z- oldugunda X(jw)=O yapan bir sinyal olsun. y(I)=- e1"''x(l) ol- 
dugunu varsayarak, asagrdak: sorulan cevaplayuuz. 

(a) x(t)'nin y(t)'den elde-edilebilmesi icin We uzerine nasil bir snurlama geti- 
rilmelidir? 

(b) x(t)'nin ~He{y(t)} 'den elde edilmesi icin We uzerine nasil bir simrlama ge- 
tirilmelidir? 

8.3 jvvj > 2,000;r oldugunda,X(jw)=O yapan reel degerli bir sinyal olsun x(t). Gen- 
lik modulasyonu asagidaki sinyali uretmek icin uygulanrmsnr. 

Problernlerin ilk kisnu temel kategoriye ait olup, cevaplan kitabin arka krsmmda mev- 
cuttur. Kalan iki bolum ise ternel ve gelismis iki kategoride problemler icerir. 

Unite 8 - Probtemler 

Modulasyon bazh iletisimin bircok seklini daha gorduk. Bu acidan, kisaca frekans ve 
evre modulasyonu kavramlanni sunduk. Bu sekildeki modulasyonlarm analizi daha 
zor olsa da, frckans bolgesinden karakterlcri hakkinda onernli bilgiler edinrnek mum- 
kundur. 
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8.9 lwl > wm icin Fourier doniistimleri sifir olan x1(t) ve x2(t) sinyalleri, frekans- 
bolumlii miiltipleks kullamlarak birlestirileceklerdir, Sekil 8.21 'deki AM- 
SSB/SC teknigi, alcak yan bantlan tutacak sekilde her iki sinyale de uygulan- 
rmstir. x1(t) ve x2(t) icin kullamlan tasiyici frekanslar sirasiyla We ve 2wc'dir. 
Sonra, module edilmis sinyaller FDM sinyali y(t)'i elde etmek icin toplanrrusnr. 
(a) w'nin hangi degerleri icin, Y(jw) sifirdir? 
(b) Ave w0'm asagidaki denklemi saglayan degerlerini bulunuz. 

y(t) 

{ 
·J· m>O 

H(jm)= . ' 
J ,m<O 

~ekil P8.8 

x(t) 

Sekil P8.8'de gosterilen modiilasyon sistemini ele alahm. Girdi sinyali x(t); 
lwl > w,,, icin sifir olan Fourier doniisumu X(jw)'ye sahiptir. wc>wM oldugunu 
varsayarak, asagidaki sorulan cevaplaymiz. 

(a) x(t) reel olursa, y(t)'nin de reel olacagi kesin midir? 
(b) x(t), y(t)' den elde edilebilir mi? 

8.8 
~ekil P8.7 

g(t) 

lwl > wm icin Fourier dontistimii X(jw)'nin sifir oldugu x(t) sinyaline, AM- 
SSB/SC sistemi uygulanrmstir. Ta$1y1c1 frekans we, wM2den buyiikttir. Sadece 
iist yan bantlann tutuldugunu varsayarak, q(t) tirunii gostersin, Sekil P8.7'deki 
sistem g(t)'i q(t)'ye cevirmek ic;in onerilrnistir. w0 parametresi wc'ye nasil iliski- 

lendirilmelidir? G"l'ii lbA r degeri .ne :::ahdir. 

8.7 
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Bu denklemi saglayan A sabitini bulunuz. 

8.6 x(t)'nin Fourier d6nii$iimii, H > wm icin X(jw)=O olan bir sinyal oldugunu var- ,. 

sayahm. g(t) sinyali, x(t) cinsinden 

g(t) = x(t)cos w,1-{x(t)cos w,t •( si:;,t)} 

* evrisimi gosterir Ve W c>WM 
A sin wMt 

x(t) = (g(t) cos wJ) *--""--- 
st 

w(t) = (x(t) + A) cos(l 0, OOOm) 
sinyalini iireten bir modulatorden iiretmek istiyoruz. . . . 
Modiilasyon indeksi m'in, x(tti w(t)'den -~l~e et1:1e~ ~c;m _kull~~1lacak olan 
asenkron ize demodiilasyona izm veren en buyuk degenm behrley1_mz. Bu .?r?.b- 
lem icin, bir sine fonksiyonunun yan k1s~1 tarafmda~ alman meksimum biiyiik- 
lilgii, yan kismi kapatan iki sifir gecismesi arasmdaki yan yol kadar olan zaman 
amnda olusur. 

sinyalini 

x(t) 
sinl,OOOm 

1l"t 

8.5 Varsayahm ki 

x(t) = sin 2001l"t + 2sin400m 
ve g(t)= x(t)sin400.7l"t 
eger uriin g(t) sin4001l"t ideal alcak gecisli, 4~0~ f~ekan~h .::. b_~nd gecis k~- 
zanci 2 olan bir suzgecten gec;irilirse, alcak gec;1~h suzgecm urununde elde edi- : 
len sinyali belirleyiniz. 

8.4 Varsayahm ki 

cos(20001tt) 

~ekil P8.3 

Ideal 
~-----~ al~ak ge~i~li i----...- y(t) 

suzge~ 
g(t) 
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n = 0,±4,±8,±12, ... 

x[n]'i siniis bicimli tasiyici c[n]=sin(S;rr/2)n 'i module etmek icin, tastyiciyt 
da asagidaki denklemi iiretmek icin kullamyoruz. 

{ 

x[4ln], . 
g[ n] = x(4) [ n] = 

. 0, diger tiirlii 
0 ~ w ~ Jr arahgmda, Y(e'w)'nin sifir oldugu w degerini bulunuz. 

8.17 

8.15 -;rr < % ~ Jr araligindaki wo'm hangi degerleri icin tasiyicr e1Won ile genlik 
modiilasyonu, tasiyicr coswon ile olan genlik modiilasyonuna denk midir? 

8.16 X(dw) Fourier domisiimu asagidaki gibi olan bir x[ n] reel-degerli aynk zamanh 
sinyalini ele alahm. , . 

Jr 
- ~ w ~ ;rr icin X( e'°j=O 8 . 

T, simgeler arasi bosluktur, 

(a) p(0)'1 belirleyiniz 
(b) k= ±1,±2, .... oldugunda p(kT1)'i belirleyiniz. 

8.14 Frekansla modiile edilmis 

y(t) =:,-cos( Wi + mcos wmt) 
sinyali dusunelim. wc » wmvem « Jr 12. w>O icin YUw)'ye bir yaklasma belir- 
leyiniz. 

diger tiirlii 0, 

-T O T 2T t ~ekil PS.12 

AM'deki sikca kulla~_Ilan ~arbeler_ snufi yukseltilmis kosiniis frekans yarutlan 
olanlardir. Bu simfin uyelennden bir tanesinin frekans yaruti; 

Y(jw)-±(l+cos w;) , o,;H,; ~ 

8.13 
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g(t) = A cos( Wi + ¢)x(t) 
oldugunu gosteriniz, 

i=l,2,3, ..... ,10 seklinde on sinyal iceren bir kiime diisunelim. W ~2,0001t icin 
her bir x;(t) nin X;Uw) = 0 seklnde Fourier transformasyonu oldugunu diisune- 
lim. Sekil 8.12 gosterildigi gibi her birinin tasiyici c(t) ile carpilmasi sonucunda 
10 sinyalin zaman bolunumlu coklayici olarak dusuntilulmektedir. Eger c(t) nin 
T periyodu izin verilebilen en biiyiik deger olarak secilirse, 10 sinyalin her biri- 
nin zaman boliinmeli coklayici olarak kabul edilmesi durumunda 1:1' nin alacagi 
en biiyiik deger nedir? 

8.12 

(b) eger ia1 I e1<4:01 ise, 

reel-degerli periyodik bir sinyal olsun. Aynca, 1w1 > wc I 2 icin XUw)=O oldugu 
bir sinyal olsun x(t). 

y(t)=x(t)c(t) 
elde etmek icin tasiyici c(t)'i modiile etmede x(t) kullarnlrmsnr. 
(a) ideal bir gecis bandi siizgecinin gecis banduu ve kazancmi tammlaym ki, 

y(t) girdisiyle, iiriin 
g(t)= ( a,eJWc/ + Ql*e-}Wi )x(t) olsun. 

k=--«J 

00 

c(t) = L akeJkwi 

-10-3 O +10-3 2x1 o-3 t(san) ~ekil PS.10 
(b) Kesilme frekansi wc'i ve x(t)'i, x(t)c(t)'den elde etmemizde gerekli olan · 

ideal alcak gecisli siizgecin gecis bant kazanc A 'yi tespit ediniz. 

8.11 ao=O ve a1 =f:. 0 olan 

· () [{ ( )*sin Wat} ]*Asinwt X1 t = y t -- COS Wof c 
;rrt Jrt 

* evrisimi gosterir, 

8.10 x(t)sinyali, sekil P8.IO'dag6sterilen kare bir darbe katan c(t) ile carpilrmsur, 
(a) XUw) iizerine ne gibi bir snurlama konmahdir ki, ideal alcak gecisli siiz- 

geci kullanarak, x(t)'nin carpirm x(t)c(t)'den elde edilebilecegi garanti ol- 
sun? · 
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(a) 
~ekil PB.22 

cos(3wt) 

-3w 3w m 

1----- y(t) 

B~lum 8.1 ve 8.2'de, sekil 8.8'in sinus bicimli genlik modiilasyonun ve siste- 
mm demodiilasyonu nu analiz ettik. (tasiyici sinyalin (}c evresinin sifir oldugu- 
nu varsayarak). 
(a) sekildeki keyfi evre, Be 'nin daha genel bir durumu icin, demodiilasyon 

sistemindeki sinyaliri asagidaki gibi ifade edilebilecegini gosteriniz. 
1 1 w(t) = -x(t) +-x(t)cos(2w t + 2B ) 2 2 c c 

(b) eger x(t), lwl 2". wM icin sifir olan bir spektruma sahipse, Wco, we ve wM 

arasmda olrnasi gereken iliskiyi belirleyiniz. ( alcak gecisli siizgecin uninu 
x(t)'yle orannh olsun) Cevabmiz tasiyici evre (}c 'ye bagh rmdir? 

S.ekil ~8.22~a)' da, girdisi x(t), uriinii y(t) olan bir sistem gosterilmistir. Girdi 
s1~yal~, sekil ~8.22(b)2de gosterilen Fourier donusumu X(iw)'ye sahiptir. 
Y(jw)'1 ve y(t)'mn spektrumunu belirleyiniz ve ciziniz, 

p[n·-11 

g[n] 

~ekil PB.20 

y[n] 

p[n) 

S'de kullamlan p[ n] 'i bulunuz ki; s] n ], v1 [ n ]vev2 [ n J 'nin frekans-bolumu 
miiltipleksini temsil etsin. 
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cos(5wt) 

8.22 

8.21 

y [ n] = ~1 [ n] + ~2 [ n - 1] 

i-1,2 olan :~:i :nya{l :m, z=O, ±2,±4, ±6, ... 

0, diger tiirlii 
g[ n] 'i elde etmek icin y[ n] sinyali, sekil P8.20'de gosterilen S sistemiyle 
lenmistir, 
S' de kullamlan iki siizgec icin; 

{

1, 

0, 

8.20 

10 adet rast gele reel-degerli xi [ n], i= 1,2,3 ..... ,10 sinyalini ele alahm. Her 
xi [ n] 'nin N katsayisiyla omeklendigini varsayahm ve tasiyict frekansi WF iit I 10 
ile sinus bicimli genlik modiilasyonunun uygulandigim varsayahm. N'nin tum mo- 
dule edilmis 10 sinyalin de toplanmasuu ve bir FDM sinyali y [ n] 'i iiretmesini 
bu yf n] 'den her bir xi [ n] 'in elde edilmesini garantileyen degerini bulunuz. 
v. [ n ve v2 [ n], siirekli zamanh sinyallerin omeklenmesiyle elde edilmis iki 
nk zamanh sinyal olsun. 

8.19 

sin(;n) 
~ekil PB.18 

y[n] x[n] 

0, diger tiirlii 
sekil P8 .18 'deki sistem y [ n] . ~ r »] 'den elde etmek icin onerilmistir. Bu sis- 
temin cahsmasi icin siizgecin H( e'~ frekans yamtim belirleyiniz. 

cos c;n) 

3tr tr --<w::;-- 
4 2 

8.18 w ~ ,c I 4 icin Fourier doniisiimii sifir olan, reel degerli aynk zamanh bir sinyal 
olsun x [ n], -,c < w:::;; ,c arahgmda, Fourier donii$iirnii asagidaki gibi olan bir 
y[ n] sinyali elde etmek istiyoruz. 

j(w-!!-.) 1C 3tr 
X(e 2) -<w::;- , 2 4 
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Y(jw)=X(j(w-wM)), w>O 
Y(jw)=X(i(w-+:wM)), w<O 

(a) E~er X(j~), ~e~i! P8.25(b)'de gosterilen spektrum ile verilmisse, suzul- 
mus y(t) smyalmm spektrumunu ciziniz. 

(b) ~.iikselticileri, .ekl~yicileri,sahmm cihazlanrn gerekli buldugunuz ideal 
suzgecler hangileriyse onlan kullanarak, boyle bir ideal scrambler blok 
cizenegini ciziniz, 

(c) Aym sekilde unscrambler blok cizenegini ciziniz, 

8.25 Sekildeki sistemde, lwl > wM icin x(jw)=O iiriin sinyali reel ve bant Iimitlidir. 
Yani, lwl > wM icin Y(jw)= O'dir. 

x(t) ·~ )I H(jm) y(t) 

s(t) 

s(t) 1-r--1 

t t I f t t 
0 ~ (T+~) (2T+~) 

H(jm) 

At 
-mh ·ID R mR mh ~ekil PS.24 

~os~erild~gi gibi s(t) sinyali periyodik diirtu katan T ve 8 'nm t=O arahgina sa- 
hiptir. H(jw) sisterm bant gecisli bir siizgectir, 
(a) 8 =,o.' WM= 1r /2~ w1= 1r IT ve wh= 3tr IT ,we= 2tr IT oldugunda 

y(t) nm, x(t)coswct Ile orannli oldugunu gosteriniz. 
(b) Eger wM, Wj ve .wh (a)'daki gibilerse, ama 8 sifir degilse, y(t)'nin 

x(t)cos(wct + 8 c) ile orantih oldugunu gosteriniz ve We ve 8 c 'yi T ve 
8 'nm bir fonksiyonu olarak yaziruz. 

(c) T'ye bagh olarak wM 'nin maksimum izin verilebilir degerini bulunuz ki 
y(t), x(t)cos(wct + e c) ile oranuli olsun. 
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·mM mM tn ~ekil PS.23 
8.24 Sekil 8.24 sinus bicimli genlik modiilasyonu icin kullamlacak olan bir sistemi 

gosterir. x(t) maksimum frekans WM ile bant limitlidir. lwl > wM icin X(jw)=O 

X(jm) 

A 

(a) Demodiilatordaki alcak gecisli filtrenin uriimmun x( t )cos( 8wt) ile oran- 
tih oldugunu gosteriniz 

(b) X(t) 'nin spektrumu sekil P 8.23 'te gosterildigi gibiyse, demodulatorun · 
urununun spektrumunu ciziniz 

Bolum 8.2 'de, sinus bicimli genlik modiilasyonunda tasiyici sinyallerle modiila 
tor ve demodulator arasmdaki evredeki senkronizasyon kaybmm etkilerinde 
bahsettik. Demodiilasyon iirununun evre farkmm kosinusunden elde edildigini 
ve ozellikle, modulator ve demodulator 1r I 2 'lik bir evre farkma sahip oldu- 
gunda, demodulator tiruniinun sifir oldugunu gosterdik. Bu problemde gosterdi; 
gimiz gibi, modulator ve demodulator arasmda frekans senkronizasyonunun 
olmasi onemlidir. .,,, 
ec =O ve demodulator tasiyicismm frekansmdaki bir degisim ile ~ekil8.8'deki 
genlik modiilasyonu ve demodulasyonu sistemlerini ele alahm 

w(t)=y(t)coswdt 
y(t)=x(t)coswct 

modulator ve demodulator arasmdaki frekans farki 8w 'dir. (wd-wc= 8w ). Ay-, 
nca, 1w1 ~ wM icin X(jw)=O ile x(t)'nin bant limitli oldugunu varsayahm, 
Demodiilatordaki alcak gecisli suzgecin kesme frekansi w c asagidaki esitsizligi · 
saglar: 

8.23 

(b) 

~ekil PS.22 Devanu 
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~ekil PS.28 
(b) 

w 

X(jw) 

(a) 

H(jw)={+! ,w>O 
-1 ,w<O 

x(t) y(t) 

(a) ~~ We ile x(t)= coswMt ve A+x(t)> 0 T periyotlu bir periyodik sinyal y(t) 
19m zaman icindeki ortalama giic Py= (11 T) 1 /(t)dt. Denklem 

P8.27_'deki y(t) icin Py'nin cizimini yapm1z.Modiilasyon indeksi m'nin 
fonksiyonu olarak yazmiz cevabmizr, 

(b) ~enlik-m?diile edilmis bir sinyalin aktanm verimi yan bantlardaki gucun, 
s1.?yald~ki ~opl~m guce or~n~d1_r. X(t)= coswmt Wm <we ve A+x(t)> O , mo- 
d~Ie_ edilmis smyahn venmuu modiilasyon indeksi m'nin fonksiyonu 
cmsmden yazimz ve ciziniz 

Bolum 8.4_'~e tek-yan banth modiilasyonun 90° evre kaydirma aglan kullana- 
rak yerle~~·~ilm_esini _gor~ii~ :e sekil 8.21. ve 8.22 'de ozellikle alcak yan bantla- 
n tu_tmak 19m sistemi ve ilgili spektrayi gosterdik, 
Sekil P8 .2~ 'de yiiksek yan bantlan tutmak icin buna denk bir sistemi belirtir. 
(a) Sekil 8.22'de gosterilenle aym X(jOJ) ile, Seki! P8.28(a)'daki sistem 

icin Yi (jOJ), Yi (jOJ) ve Y(jOJ) 'yi cizip sadece ust yan bantlann korun- 
dugunu gosteriniz. 

(b) Sanal X(jOJ) icin, Sekil P8.28(b)'de gosterildigi gibi, Sekil P8.28(a)'daki 
sistem icin Yi (jOJ), J; (jOJ) ve Y(jOJ) 'yi cizip, bu durum icin de sadece 
ust yan bantlann korundugunu gosteriniz. 

cos wet 

8.28 
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8.27 Boliim 8.2.2 'de tartisrldigi gibi, asenkronize modiilasyon-demodiilasyon tasiyicr 
sinyalin eklenmesine gerek duyar ki; tum t degerleri icin A+x(1)> 0 olsun. Ta~1- 
yicin varhgi bir yetersizligin gostergesi olarak daha cok aktanm giiciintin gerek7 
tigi anlamma gelir. , 

~ekil PS.26 

y(t~ • r(t) 

8.26 Bolum 8.2.2'de y(t)= [ x(t) + A]cos(w/ + BJ formundaki bir AM sinyal( 
asenkronize demodiilasyonu icin kapah detektor kullammm gorduk, Evre senk, 
ronizasyonu gerektirmeyen bir baska demodiilasyon sistemi, sekil P8.26'da gos!' ~<''k 

terilmistir. Alcak gecisli suzgeclerden ikisinin de kesme frekansi wc'dfr.',:j{;r 
y(t)= [ x(t) + A]cos(wJ +BJ, Be sabit ama bilinmiyor. lwl > wM icin x(jw)=O ve:tl 
w~wc ile x(t) bant limitlidir.Kapah dedektor kullammma gerek duydugumuz{:~,ii, 
dan tum t degerleri icin x(t) + A> 0. <t; 
Sekil P8.26'daki sistemi modulator evresi B c bilinmeden, x(t)'yi y(t)'den eld 
etmek icin kullamlabilecegini gosteriniz. 

(b) 

~ekil PS.25 

X(jm) 

~ 

(a) 

Unscrambler x(t)___.. 
(Normal 
speech) 
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(c) 
~ekil PS.29 

p{t) 

(b) 

(a) 
X(jm) 

-m tlJ tlJ 

~ .___ ~ Jj_J_~ 

H(~'w) +j 

tlJ 
-j 

x{t) 

-m tlJ m 

~ ,___~ Jj_J_.~ 
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· 8.30. Darbe katan tasiyicih genlik kiplenimi Sekil P8.30(a)'daki gibi ruoucrrcncuuu. 

Sistemin ciknsi q ( t) 'dir, 

(a) Sekil P8.30(b)'de gosterildigi gibi, x(t) suurli banth bir sinyal olsun [yani 
X(j@)= 0, j@j ~ tr IT]. R(j@) ve Q(j@) 'yi belirleyip ciziniz, 

(a) Sekil P8.29(b)'de gosterildigi gibi olan X(j@) 
nen sinyalin Fourier donusiimu S(j@) 'yi ve ust yan banth kiplenen sin- 
yalin Fourier donusumil R(j@) 'yi belirleyip ciziniz. 
Ust yan bant kiplemesi semasi, herhangi bir gercek suzgec kesim ( me 
icin sonlu bir iletim bolgesine sahip oldugundan, ozellikle ses iletisirnin- 
de kullamshdir. Bu bolge, ses sinyali OJ = 0 yakmlarmda (yani 
l@I < @1 = 2,r x 40Hz icin), onemli bir enerjiye sahip olmadigmdan ihmal 
edilebilir bir bozulumla yerlestirilebilir. 

(b) Tek yan banth bir sinyal olusturmak icin baska bir prosedur evre kaydir · 
ma yontemidir ve Sekil P8.29(c)'de gosterilmistir, Olusturulan tek yan:: 
banth sinyalin Sekil P8.29(a)'daki alt yan banth kipleme semasmda olus-: 
turulan sinyalle orantih oldugunu [p(t)'nin s(t)'yle orannh oldugunu] gos- · 
teriniz. 

(c) De; AM-SSB sinyali de Sekil P8.29(a)'nm sag tarafmda gosterilen semayr,' 
kullanarak kiplenebilir. Ahcidaki sahmci vericideki sahmcilarla aym faz-/: 
da ve w=OJc oldugu surece, ahci sinyal s(t), r(t) ya da p(t)'den hangisi., 
olursa olsun, kip cozenin crktismm x(t) oldugunu gosteriniz, 

Sahmcmm vericiyle aym fazda olmamasi durumunda ortaya cikan, dik bozulums, 
adi verilen bozulma, veri iletisiminde ozellikle sorunlu olabilir. 

8.29. Tek yan bant kiplenimi, noktadan noktaya ses iletisiminde yaygm olarak kuU 
rulmaktadir. kullamlabilir guciin etkili kullarumnu, bant genisliginin korunmas 
ve kanaldaki rast gele sontimlemenin bazi formlarma duyarsrzhgi iceren birco · 
avantaj sunar. Cift yan bant onlemeli tasiyici (DSB/SC) sistemlerde kipleye · 
sinyalin spektrumu iletilen spektrumda iki yerde tamamen goziikiir. Tek ya 
banth kipleme artikhgi ortadan kaldmr, boylelikle iletilen spektrumun k,M 
kisrrunm bant genisligini korur ve sinyal-gurultu oramm artmr. \ 

Sekil P8.29(a)'da, genlik kiplenimli tek yan banth bir sinyal olusturmakj 
kullamlan iki sistem gosterilmistir. Ustteki sistem alt yan bandm korundugu te' 
yan bantli bir sinyal olusturmak icin kullamlabilir, alttaki sistem de ust yan ban 
dm korundugu tek yan banth bir sinyal uretebilir. 
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8.33. X; [ n], i = 0, 1, 2, 3 aynk zamanh sinyallerinin frekans bolmeli cogullamasim ele 

alahm. Bunun yanmda, her bir X; [ n] potansiyel olarak bunin frekans banduu 

( -Jr < (J) <Jr) isgal eder. Bu sinyallerin her birinin sini.izoidal kiplemelerinin 
cok omeklenmis versiyonlan, cift yan banth ya da tek yan banth teknikler kul- 
lamlarak saglamlabilir, 
(a) Her X; [ n] sinyalinin yaklasik olarak cok omeklenmis oldugunu ve 

cos [ i ( Jr I 4) n] ile kiplendigini varsaymiz. FDM sinyalinin spektrumu- 

nun herhangi bir ortusmesinin olmamasi icin her x; [ n] 'de saglanmasi ge- 
reken cok orncklemenin en kiiciik miktan nedir? 

(b) Her X; [ n] 'nin cok omeklemesi 4 carpamyla srmrh ise FDM sinyalinin 
herhangi bir ortusmesinin olmamasmi saplamak icin tek yan banth tek- 
nikleri nasil kullamrdimz? Ipucu: Problem 8. l 7'ye bakimz. 

~ekil P8.32 

(b) 

x[n]-__.Ty(n] 

cos men 

rt -mo mo 
(a) 

rt 
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(a) X(ejw) ve P(j01) cinsinden Y(j@) spektrumunu belirleyiniz. 

{
cos8.1rt, 0 < t < 1 ( ) , · b 1· 1 · · · (b) p(t) = - - ise, P(j@) ve Y jOJ yi e ir eymiz. 
0, aksihalde 

8.32. Fourier doniisilmii Sekil P8.32(a)'de gosterilmis olan x[t] aynk zamanh sinya 
ni ele ahmz. Sinyal, Sekil P8.32(b)'de belirtildigi gibi, siniizoidal bir dizi il 
genlik kiplenimi yapilrmstir. 
(a) y[n]'nin Fourier donusiimu Y( ej{o) 'yi belirleyip ciziniz, 

(b) Onerilen bir kip cozme sistemi Sekil P8.32( c )' de gosterilmistir. Be, 

ve G 'nin hangi degeri icin ;[n]=x[n] olacaktir? x[n]'niny[n]'den 

kazamlmasmi garantiye almak icin OJc ve OJ1P uzerinde herhangi bir 

lama gerekli midir? 

n=-oo 

+oo 

y ( t) = I, x [ n ]P ( t - n) sinyalini olusturuyoruz. 

8.31. x[n] X(j@) spektrumlu aynk zamanh bir sinyal olsun, ve p(t) 
rumlu siirekli zamanh bir darbe fonksiyonu olsun. 

(b) 

~ekil P8.30 
-7t r 11 

T 
UJ 

XUm) 

{D 
(a) 

p(t)= 1: o(t-nT) 
- - - - - n=-.oo - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

x(t) r(t) 
h(t) 

~ ·~---q-(t~) ~~ 
_LLL~ ~ 
-/::,/2 sn 

(b) w(t)=x(t) olacak sekilde uygun bir M(jOJ) siizgeci ile ~ 'nm en bu 
degerini bulunuz. 

(c) w(t)=x(t) olacak sekilde M(j(J)) dengeleyici siizgecini belirleyip cizin] 
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(c) 
~ekil P.8.35 Oevarm 

~.adyo ve televizyon sinyallerinin dogru yol c;ogullama-kip cozmesi enellikle 
superheterodm ahci a~1. ~erilen, ayarlanabilir bir siizgece denk olan ;ir sistem 
kullaml~a~ g~rc;e~le~tmhr. T_emel sistem, Sekil P8.36(a)'da gosterilmistir, 
(a) G1rd1 smyah_!(lj,~er sinyal farkh bir frekans kanah isgal edecek sekil- 

d~,fre~a~s bolmeh ~ogul!ama kullamlarak c;ogullanm1~ bircok genlik 
~1plemm1 yapil~1~ s!n~~~m ?~t dii~iimiinden olusur. Seki! P8.36(b)'nin 
ust k~mmda goster~Id1g1_ ¥1.b1, Yi (!cu) spektrumlu, genlik kiplenimli 
Y1 (t)- x, (t)coscvi ~myahm ~c;eren bir kanah ele alahm. SekilP8.36(a)'y1 
~llanarak, x1 ~t) kipleyen smyalini geri kazanmak icin y1 (t) 'i yol co- 
f~llamay1 v~ kip ~?zm~y1 1stemekteyiz. Kaba ayar yapllabilir siizgec Se- 

il P_8.36(?) de. gostenlen H1 (jcv) spektrumuna sahiptir. Sabit secici 
H2 (F»). suzgecme olan girdi sinyalinin spektrumu Z(jcv) 'i belirle · · 
cu>_ 0 rem Z(jcv) 'i ciziniz ve belirtiniz. · yiruz. 

(b) Sabit frekans se9ici suzgec, Sekil P8.36(c)'de gosterildig] gibi, sabit cu 
freakansi .~evre~mde merkezlenen bir bant geciren tiirdiir. H2 (jcv) spekl 
rumlu, _suzgecm ciknsmm r(t)=x1(t)coscv1t olmasm1 istiyoruz 
X1 ( t) _nm bozulu?Isuz spektrumunun cu= cv1 etrafmda merkezlenmesini 

lgaran1tiye almak icin, cur , eve ve cvM cinsinden hangi sm1rlamalan sag- 
ama idir? 

(c) r(t)=x,(t)coscv1t olacak~ekilde,SekiIP8.36(o)'deki G ave /3 ne 
olmalidir? ' ' 

8.36 

!1 m{X (jm)} 
(Re{X(jm)} 

! I I 

(b) 

I 
1t(t) I I I 1h 1t I I I 

n:hl:f 
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~ekil P.8.35 
(a) 

I 1 J 1t(t) I cosmct I 
I I ~-------1 

: • @--y-(t_) -•-I HGm) 1-1-~• ...... v(t) 

t 
z(t) 

x(t)-...,..-1•~@ 

t 
r-------------------, 

I 

Oemodulasyon ModOlasyon 
1-------, 

I 

~ekil PS.34 

Sekil P8.34 'te, genlik kiplenimi icin kullamlan bu tiirden dogrusal olmayan bir 
sistemi gosteriyoruz, Sistem, kipleyen sinyalle tasiyicmm toplammm karesini 
ahp.genlik kiplemesi yapilrms sinyal elde etmek icin frekans geciren siizgecle, 
me yapmaktan olusmaktadir. 
X (jcv) = O,jwl> cvM olacak sekilde, x(t)'nin suurh banth oldugunu va:saym1z. 

y(t) x(t)'nin genlik kiplenimi yapilrms versiyonu [y(t)=x(t)] olacak sekilde, fre- 
kans geciren siizgec parametreleri A , cu, ve cvh 'yi belirleyiniz. · Varsa, cu ve 
cvM iizerindeki gerekli sirurlamalan belirtiniz. c 
Bu problemde ileri surulen kipleme-kip cozme semasi, kip cozmenin 
coses t 'deki gibi O'dan gecen kare dalga ile yapilrms olmasi dismda.sinuzoidal 
genlilf kiplemine benzerdir. Sistem, Sekil P8.35(a)'da gosterilmistir; coscv/ ve 
p(t) arasmdaki iliski Sekil P8.35(b)'de gosterilmistir.Girdi sinyali x(t), Sekil 
P8.35(c)'de gosterildigi gibi, wM < We maksimum frekansh bir simrh banth 
sinyal olsun. . 
(a) Sirasi ile z(t), p(t) ve y(t) 'in Fourier donusumleri olan Z(jcv), P(jo;) 

ve Y(jcv) 'in sanal ve gercek kisimlanru ciziniz ve boyutlandinruz. 
(b) v(t) = x(t) olacak sekilde bir H(jcv) suzgecini cizip boyutlandmmz, 

8.35 

y(t) 

8.34. Genlik kiplenimi sistemlerinin anlanmmda, kipleme ve kip cozme bir c;ogalt1c1 
kullanarak yaprlrmstir. Cogalncrlann gerceklestirilmesi genellikle zor oldugun, 
dan, bircok uygulamah sistem dogrusal olmayan ogeler kullarnr. Bu problemde, 
temel kavrarrn gosteriyoruz. 

cos(mct) 
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8.38. Sekil P8.38(a)'da, simrh banth x(t) sinyalini yiiksek frekans enerjisi periyodik 

cogusmasi ileten bir iletisim sistemi gosterilrnistir, 10)1 > (J)M icin X (J(J)) = 0 

oldugunu varsayimz. iki olasi secenek, m1 (t) ve m2 (t), Sekil P8.38(b)'de gos- 

terildigi gibi, m ( t) kipleyen sistemi icin dikkate almrmstir. m1 ( t) , her biri D 
uzunlugunda sinuzoidal darbelerin periyodik katandir. Y ani, 

(c) 
~ekil PS.37 

a ~ m -~ -a 
D 

H(jm) 

'I D 

X(jm) 

, I 
-m1 1lJ 1 tn 

(b) 

y(t) ~Fl.-~ 
x(t)-r~~r(t) 

cos met (a) 

8.37. Asagidaki sema genlik ki]2~@kYY<lP-11fak icin ileri surulmustur: Girdi sinyali 
x( z}, z(t) 91kt1s1 girdiyle ' ile iliskili olacak sekilde, tasryici 
sinyali cos (J)J 'ye eklenip.li~~( ~ma9a@Jfa cihaza yerlestirilmistir, 
Bu, Sekil P8.37(a)'da gosterilmistir, Bu tur bir dogrusal olmayan iliski, i(t) ve 
v( t) sirasi ile diyotun ve akimm gerilimi iken i ( t) = !0eav(i) -1 ( a gercek) ol- 
dugu bir diyotun akim gerilimi ozellikleri aracihgiyla gerceklestirilebilir. 
Dogrusalsizligm etkilerini calismak icin, z ( t) 'nin spektrumunu ve X ( j (J)) ve 
ro; ile nasil bir iliski kurdugunu inceleyebiliriz. Bunu basarmak icin, eY 'nin 
giic serisinin yani, 1 1 

eY = 1 + y + - y2 + - y3 + ... '1 kullanmz. 
(a) x(t)'nin spektfumu ~ekil P8.37(b)'de verilmisse, ve to, =1000)1 ise, 

eY 'nin giic serisindeki ilk dort terimi kullanarak z ( t) 'nin spektrumu 
Z (J{J)) 'yi cizerek belirtiniz. 

(b) Bant geciren suzgec Sekil P8.3 7( c )' de gosterildigi gibi parametrelere sa- 
hiptir. r(t) x(t) 'nin genlik kiplenimli versiyonu olacak sekilde a 'nm 
ve x arahgmi belirleyiniz. 
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DemodOlatore 

Sinyaller ve Sistemler 

Sabit 
secilmi~ 

filtre 
H2(jv) 

~ekil PS.36 

Ayarlanabilir filtre 
(b) 

(m0-mM) m0 (m0+mM) 

giri~ sinyali 

(a) 

z(t) 

osuator 

(c) 

H2(jm) 

G IL___.J._l --1---t--~, l ----=-m 

K 

Y(jm) 

Ayarlanabilir 
filtre 

H1(jm) y(t)~ 1------,~1 X t-----~, 
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m1(t) 

~ l\ l\ l\01\ fl VVVVVllr 
(a) 

COStiJot 

( Hat "m0" 

Mutlak 
degerleri "m0"or b(t) maksimum 

olaru flm1" 

sec;iniz 

( 
Har'm," 

COStiJ1t 

(b) 
~ekil PS.39 

T , D, we ve wM parametreleri arasmdaki iliskilerin asagidaki gibi oldugu varsayihr: 
D<T, 

2TC 
{J) »- 

c D' 
2TC 
-> 2WM. 
T 

Aynca, x » 1 icin [ sin ( x) J lx 'in ihmal edilebilir oldugunu varsayimz. 

Bazi w,P secimleri icin, hem m1 (t) 'in hem m2 (t) 'nin x(t) kip coziilmiis sin- 

yaliyle sonuclamp sonuclanmayacagmi belirleyiniz. Cevabmizm evet oldugu her iki 
durumda w,P icin kabul edilebilir bir arahk belirleyiniz. 

8.39. iki olasi mesajdan birisini iletmek istedigimizi varsayimz: m0 mesaji veya m1 

mesaji, Bunu yapmak icin, T uzunlugundaki biz zaman arahgi iizerindeki iki 
frekanstan birisinin bir cogusmasim gonderecegiz. T 'nin, hangi mesajm iletil- 
mekte oldugundan bagimsiz olduguna dikkat ediniz. m0 mesaji icin cos w/ 'yi, 

ve ml mesaji icin cos erz 'yi gonderecegiz, Boylelikle, Seki! P8.39(a)'da goste 
m0(t) 

r\A/'v'\ 
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t . 

r(t) 

T 

(b) 
~ekil PS.38 

:rv_v __ ~ ;_\)_ _ S) __ v__: 

m2(t) 

,-{'\-l-/\": 

g(t) 

I I I I 
20/2 0/2 

:rv__v_ __ ~ 

m(t) 

x(t)---+-~ 

m2 ( t), cos w/ 'nin periyodik olarak islenmis ya da anahtarh halidir; yani, g ( t) 
Sekil P8.38(b)'de gosterildigi gibiyken m2 (t) = g(t)cosw/ 'dir. 

Sinyaller ve Sistemler , 

k=-oo 

OC) 

m1 (t) = L p(t -kT) 'dir. 

( t) = {cos to.t, ltl < (DI 2) iken 
p 0, ltl > (D!2) 
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~ekil PS.40 Devam, 

647 

Demultipleks crkrslar 

r[n]= Multipleks sinyal 

Demultipleks 
cikrslar 

(b) 

~ekil PS.41 

r[n] 

(a) 

COS Ulen 

t 
X1 [n] X ;----, 

(b) 

H(jm) 

I I 2 

E}--y,(t)} 
rE}--y,(t) 

sin met 

r(t) 
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(a) ~ekil PS.40 
P8.40(b)'de yol cogullama sistemi gosterilmistir, x1 (t) ve x2 (t) 'nin her ikisi- ... 

nin de lwl > wM icin X1 ( t) = X2 ( t) = 0 olacak sekilde wM maksimum frekansh 
ve smirh banth oldugu kabul edilir. {J)c tasiyici frekansmm WM 'den biiytik ol- 

dugu varsayilir. y1 ( t) = x1 ( t) ve y2 ( t) = x2 ( t) oldugunu gosteriniz, 

8.41. Problem 8.40'ta, iki sinyalin, her biri aym frekansh ama 90° 'lik evre farkma ., · 
sahip tasiyicr sinyallerle kiplendikten sonra toplandigi, dik cogullama kavrarrum 
taruttik. Karsihk gelen aynk zamanh cogullayici ve cogullama coziicu Sekil 
P8.4l'de gosterilmistir. x1[n] ve x2[n] sinyallerinin her ikisinin de 

wM < co < 2;rr - wM icin · X, ( e1(J)) = X2 ( e1(J)) = 0 olacak sekilde 

frekansh ve suurh bantli oldugu kabul edilir. 

giinii gosteriniz. 

(b) WO ve w, 'i, f coswotcosaJi[dt = 0 icin T uzunlugunda bir arahk olmadan se9- 

mek mumkiin mudur? 
8.40. Bolum 8.3 'te, birkac sinyalin farkh frekans bantlanna kaydmhp eszamanh ile- 

tim icin toplanmasi vasitasiyla frekans bolmeli cogullamada sinuzoidal kiple- 
menin kullamrmm inceledik. Simdiki problemde, dik cogullama olarak adlandi- 
nlan diger bir cogullama kavrarnuu inceliyoruz. Bu cogullama siirecinde, eger 
iki tasiyici sinyal fazm 90° dismda ise iki sinyal aym frekans bandmda esza- 
manh olarak tasmabilir. Sekil P8.40(a)'da cogullama sistemi ve Sekil 

cosm.t 

t 
X1(t) ---1•-@1o----.. 

0--+-r(t)=Multipleks sinyal 

+ 

Sekil P8.39(b)'deki iki cizginin mutlak degerleri arasmdaki maksimum farkm, 

COS av ile COS Wif arasmda r COS Wi COS audt = 0 iliskisi oldugunda goruldu, 

(a) 

rildigi gibi bir b ( t) cogusmasi goriilecektir. Bu sekilde bir iletisim sistemine 

frekans kaydirmah kiplenim (FSK) denir. b(t) frekansmm cogusumu almdr, 

gmda, m0 mesajim rm m1 mesajmi rru temsil ettigini belirlemek isteriz. Bumi 
basarmak icin, Sekil P8.39(b)'de gosterildigi gibi yapanz. 
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N 

y(t)= L a,(t-lT;) (P8.44-1) 
l=-N 

(a) Denklestiricinin bir siizgec oldugunu gosteriniz ve dtirtii yamtmi belirle- 
yiniz. 

(b) a, agirhklanmn secilislerini gostermek icin, bir ornek ele alahm. 

x( OT;)= 0.0, x( T;) = 0.2, x( T;) = -0.2, ve ikl > 1 icin x( kT;) = 0 ise, 

y( ±T;) = 0 icin a0, a1 ve a __ 1 'in degerlerini belirleyiniz. 

8.43. 

Bu problemde, PAM sistemlerinde kanalm bant genisliginin tizerinde dogmsal 
olmayan faza sahip olmasmdan kaynaklanan simgeler arasi girisimi onlernek 
icin kullamlan bir denklestirme metodunu inceliyoruz. 
Simge aralamasi T; 'in tam .sayi katlannda sifir kesisli bir PAM darbesi dogrusal 
olmayan evreli bir kanaldan gectiginde, alman darbe, T; 'in tam sayi katlan olan 
zamanlarda artik sifir kesisli olmayabilir. Bu sebeple, simgeler arasi girisimi on- 
lemek icin, alman darbe, darbeyi T; 'in tam sayi katlarmda sifir kesisli olmaya 
zorlayan, sifir zorlamah bir denklestiricinin icinden gecirilir. Bu denklestirici, 
alman darbe x(t)'nin agirhkh ve kayrms versiyonlanm toplayarak yeni bir y(t) 
darbesi olusturur, y(t) darbesi, a, 'nin gercek oldugu ve 

{
1 k=O y( kT;) = ' olacak sekilde secildigi asagidaki bicimde O,k = ±1,±2,±3, ... ,±N 

ifade edilir: 

8.44. 

~ekil P8.43 P, (- joi + j;, J = -P, ( joi + j;,} 0 Sm s; ;, oldugunu varsayimz. 

(a) P1 (JOJ) = f Pi(JOJ- jm 
41rJ 

Fourier ddniistimhl P1 (t) periyodik 
m=-oo T; 

sini tammlayimz ve Pi (j m) = -P, ( j co - j ~ J oldugunu gosteriniz, 

(b) Bir onceki boliimdeki sonucu kullanarak herhangi bit T 
P1 ( t) = 0, t=kT, k=O, ± 2, ±4, ... oldugunu gosteriniz. 

(c) Bir onceki boliimdeki sonucu kullanarak F; ( kT;) = 0, 

Kompenzasyondan 
sonra alman sinyal 

Kompenzasyondan 
once alman sinyal 

y(t) x(t) Gercek ve tek olup, Fourier doniisumii Pi (J OJ) olan bir P, ( t) darbesini 

aim. Aynca, 

8.42. Simgeler arasi girisimi onlemek icin, PAM sistemlerinde kullamlan darbeler, 
imge aralamasmm tam sayi katlarmda sifir olacak sekilde tasarlanrruslardir, B 
problemde, t = k'I; ,k = ±1,±2,±3, ... 'te sifir olan bir darbe smifim inceledik. 

(b) 

x(t) 

g(t)'nin Fourier doniisilmtinun, A ve B gercek sabitlerken 
G(JOJ) =A+ jBOJ oldugunu, bu durumda g(t)'nin kanalm bant genisligi 
uzerindeki biromeksiz kazanci esitleyebilecegini kamtlayuuz. A ve B'nin 
degerlerini belirleyiniz. 
Sekil P8.43 'te gosterilen sistemle s'nin gerceklestirilmesi dtisiiniilmekte- 
dir. Bu sistemdeki a ve /3 kazanc faktorlerinin degerlerini belirleyiniz. 

dx(t) 
.------, dt 

(a) (a) x1 [ n] ve x2 [ n] r[ n] 'den geri kazamlabilecek sekilde OJc 'nin deger 
hgmi belirleyiniz. 

(b) ( a) boliimundeki kosullan saglayan OJc ile, y1 ( t) = x, ( t) 
y2 ( t) = x2 ( t) olacak sekilde H ( e1(J)) 'yi belirleyiniz. 
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dugunu gosteriniz, 

IOJI s !!... 

1
1 + Pi (JOJ ), T; 

1r 2,r P(JOJ) = J; (JOJ ), - ~OJ~ - Fourier doniisiimlti bir p(t) darbesi 
T; T; 

o, aksihalde 
· (kT.) O k + 1 + 2 + 3 olmasi ozellig ine de sahip oldu nm aynca p 1 = , = - , - , - , ... 

gunu gosteriniz. 
PAM iletisimi icin kullamlan bir kanalm diirtii yamti h(t) = 10,oooe-'·0001u(t 
ile ifade edilir. 
Kanalm evre yamtmm, kanalm bant genisliginde yaklasik olarak dogrusal oldu, 
gu kabul edilir. Kanaldan gectikten sonra alman bir darbe, kanalm bant geni~ligi 
iizerindeki birorneksiz kazanci esitlemek icin, g(t) dilrtii yam th bir S L TI sist 
mi kullamlarak islenir. 

(d) 



Seki I PS .46' daki, s( t )' nin (P8 .46-1) E$itligindeki 'crvilti sinyali' oldugu , 
sistemi ele ahmz. X (i(j)) x(t)'nin Fourier dontisumiiyken 

(c) 

~ekil P8.46 s*(t) 

·1t ·'CUM 'CUM 1t 
~ekil P8.47 

x(t) _ _...Ti h(t)·s(t) 11-- ...... T y(t) 

s*(t) 

LTI 

H(eim) 

y[n] ~~~2_1_1 __ :-~ r[n] l - -w w tn 

cos [rodn+ed) 

B(t)=(j)f 12 
s ( t) = eje(1) (PS.46-1) 

Karmasik iistel zaman fonksiyonunu ele ahmz. . . . 
OJ =dB/ dt anhk frekansi da bir zaman fonksiyonu oldugundan, s(t) sinyali bu 
FM sinyali olarak degerlendirilebilir. Ozellikle, sin~al, ~amanla frekans ,spekt- . 
rumu boyunca dogrusal olarak taradigmdan, genelhkle frekans c1V1lt1s1 veya 
'crviltt sinyali' olarak adlandmhr. 
(a) Anlik frekansi belirleyiniz. . . . . 
(b) 'Ci viltt sinyali' nin Fourier doniisilmuniin biiyii~liik ve_ e_vre~m1 behr~ey1~ 

ciziniz. Fourier d6nii$iimii entegralini degerlend1rmek 19m, mtegrand daki 
i.isteldeki kareyi tamamlayip 

r e;''dz=~(I+ j) 
esitliginden faydalanabilirsiniz. 

B6liim8.8'de, siniizoidal bir tasiyiciyla eszamanh aynk zamanh kipleme ve kip 
cozmeyi ele aldik, Bu problemde, evredeki ve/veya frekans eszamanlasmasm- 
daki kaybm etkisini ele almak istiyoruz. Kipleyen ve kip cozen tasiyicilar ara- 
smdaki evre ve frekans farkmm her ikisinin de belirtildigi kipleme ve kip cozme 
sistemleri Sekil P8.47(a)'da gosterilmistir. Frekans farki to, - (i)c /1(i) olarak ve 
evre farki ed - BC tie olarak gosterilsin. 
(a) x[n]'nin spektrumu Sekil P8.47(b)'de gosterilen ise, /1(i)=O kabul ederek 

w[n]'nin spektrumunu ciziniz. 
(b) /1(i) =O ise, w'nin, r[n] ciktisi r[ n] = x[ n ]cos/16 olacak sekilde secilebi- 

lecegini gosteriniz. Ozellikle, 11 B = 1r I 2 ise r[ n] nedir? 
(c) 116=0 ve w=(i)M +ti(j) icin, r[n] ciktisuun r[n]=x[n]cos[ti(j)n] oldu- 

gunu gosteriniz. ( Sea 'nin kiicuk oldugunu kabul ediniz.) 
cos [mcn+ecJ 

8.47. 

y ( t) = X (i0(i)t) oldugunu gosteriniz, 
(Not: Sekil P8.46'daki sistem 'crvilti' doniisumu algoritmasi olarak ad- 
landmhr ve uygulamada genellikle bir sinyalin Fourier doniisiimunii elde 
etmekte kullamhr.) 

Bir x(t) snurh banth sinyali, dar bant FM tek~i~ler~ kulla~ila:a~ iletilece~tir. 
Baska bir deyisle, Boliim 8.7'de tarumlandigi gibi, kipleme md1S1 m, n/2 den .. 
cok kiicuktiir. x(t) kipleyene iletilmeden once, X(J(j))lw=o =0 ve lx(t)l<l ola.; 

cak sekilde islenir, Bu diizgelenmi$ x(t),. y(t) = cos( (j)/ + m Lx( t )dr) PM 
sinyalini olusturacak tasiyici acih kiplemede kullamhr. 
(a) Anhk frekans to, 'yi belirleyiniz. , .... 
(b) (8.44) ve (8.45) Esitliklerini, dar bant varsaymnm ( m « t I 2) ,ve bir on/ 

ceki duzgeleme kosullanni kullanarak, 

y ( t) :::: cos (j)/ -( m L x ( r) d r) sin OJ/ oldugunu gosteriniz. 

(c) y(t)'nin bant genisligi boyunca, x(t)'nin bant genisligi ve tasiyici frekansL, 
OJ arasmdaki iliski nedir? 

c 
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8.48. Bu problemde, bir darbe katan tasiyicismm aynk zamanh genlik kiplenimi ana- 
lizini ele aliyoruz, Incelenen sistem Sekil P8.48/a)'da gosterilmistir. 
(a) Sekil P8.48(a)'daki periyodik kare dalga sinyali p[n]'nin aynk zamanh 

Fourier doniistimtinti belirleyip ciziniz. 

8.46. 

8.45. 
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Y~~) x(t) ile orantih (btitiin sistem bir yiikselticiye denk) iken x(t)'teki en 
yuksek olasifrekans: T cinsinden belirleyiniz. 
(~) b?liim~nde belirtildigi gibi x(t) sirnrh banth iken, Seki! P8.49'daki bu- 
tun sistemin kazancim A ve T cinsinden belirleyiniz. 

(a) 

(b) 

~ekil PB.49 
Devarm 

s(t) 

CJ rh CJ 
-T . o I I T 4 2 

H1(im) 

At 
~ 7t K ~ ID - T -T T T 

H2(jm) 

11 I 
2K n. tiJ 

T T 

~ekil P8.48 

8.49. Uygulamada, diisiik frekanslarda bir yiikseltici yapmak genellikle cok 
zordur. Sonne olarak, dusuk frekans yiikselticiler, tipik olarak, sinyali 
yiiksek frekans bandma kaydirmak icin genlik kiplenimi ilkelerinden ya- 
rarlamrlar. Bu tiir bir yiikseltici, ktytct yiikseltici olarak adlandmhr ve Se- 
kil P8.49'daki blok diyagrami formunda gosterilmistir. 

x(t) yB X H2(jo,) y(t) 

s(t) s(t) 

~ekil P8.48 (b) 

-n 7t tn 

n N (N + M) 01• • •M 
(a) 

p[n] 

p[n] 

JJJIII JIJIII JJJJJJ J 

x[n] ---+--~ y{n] 

t 

(b) x[n]'nin Sekil P8.48(b)'de gosterildigi gibi bir spektruma sahip oldugunu· 
varsayiruz, Sekil P8.48(a)'daki OJM = 1l !2N ve M = 1 ile, y[n]'nih; 

Fourier doniisumu Y( e10)) 'yi ciziniz. 

(c) Simdi de, x( e10)) = 0, OJM <OJ< 21! I OJM icin x( e10)) 'nin sirurli bant~? 

oldugunun bilindigini, fakat diger durumlarda ise belirtilmedigini varsai; 
yunz. Sekil P8.48(a)'daki sistem icin, OJM 'nin, x[n]'nin y[n]'den geri ka- 
zamlmasma izin verecek, olasi en biiytik degerini, bir N fonksiyonu ola- 
rak belirleyiniz. Sonucunuzun M 'ye bagh olup olmadigiru belirtiniz. 

( d) ( c) boliimtinde belirlenen kosullan saglayan OJM ve N degerleri ile, 
x[n]'nin y[n]'den nasil geri kazanilacaguu blok diyagranu formunda be- .. 
lirtiniz veya gosteriniz, ··· 
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I 
Denklem 9.3 'te tannnlanan donusum, Bolum 9.9'da isledigirniz tek tarafh Laplace donu~Gmtinden ayirt edilebilmesi 

icin cogunlukla iki tarafli Laplace doniiJiimii olarak adlandmltr. Denklem 9.3'teki iki tarafh donusum -~ 'den +a:, 'e 
integralleme icerir; tek tarafh donusum, denklem 9.3 'tekine benzer bir sekil ahr ancak bu durumda integralleme O'dan 
+~ 'a kadar olan bir strur icindedir, Birincil olarak iki yonlu donusum ile ilgili oldugumuz icin, "iki tarafli" kelimesini 
~olum 9.9'da anlam belirsizligini onlernek icin ihtiyac oldugu durumlar dismda kullanmayacag1z. 

Laplace donusumu, karmasik degisken s tam olarak sanal olmadigmda da Fourier do- 
nusurnu ile dogrudan iliskilendirilebilir. Bu iliskiyi gormek icin denklem (9.3)'te belir- 
tilen X(s) 'yi dusunelim ve s 'yi s =a+ jai olarak hesaba katahm; bu sekilde, 

X(a + jm) = (' x(t)e-(a+Jro)r dt, (9.7) 

(9.6) X(s)ls=Jro = F {x(t)} 

ve bu, x(t)'in Fourier donusumune karsilik gelir ki; bu asagidaki gibi ifadelendirilir: 
(9.5) 

olarak ifade edecegiz, 
s = joi oldugunda, denklem (9.3) asagidaki gibi olur 

X(jm) = (' x(t)e-Jw1dt 

(9.4) 

olarak tammlamr' ve ozellikle belirtilmesi gerekir ki bu, bagimsiz degisken s'nin 
e= 'nin ustundeki karmasik degiskene karsihk olarak gelmesi fonksiyonudur. Karma- 
sik degisken s, sirasiyla, a ve oi gercek ve sanal parcalan ile beraber s =a+ joi ola- 
rak yazilabilir. Daha uygun bir kullamrn icin burada bazen Laplace donusumunu 
JJ. { x (t)} olarak islec seklinde gosterccegiz ve x(t) ve X(s) arasmdaki donusurn iliskisini 

(9.3) X(s) ~ [ x(t)e-s'dt 

oldugunu gorrmistuk. 
Sanal s icin re., s = jm) denklem (9.l)'deki tilmlev, h(t) 'nin Fourier donusumune kar- 
sihk gelmektedir. Karmasik degisken s'nin genel degerleri icin h(t) durtu yamtmm 
Laplace donusumune deginilir. 
Bir X(t) genel sinyalinin Laplace donustimu, 

(9.2) y(t) = H(s)es1 

durnmu saglandigmda 

Bolum 3 'te, h(t) di.irtii yamth dogrusal zamanla degismeyen bir sistemin es' seklindeki 
karmasik ilstel girdiye olan tepkisinin 

H(s),= [ h(t)e-s1dt (9.1) 

LAPLACE DONU~OMO 
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Onceki bolumlerde, Fourier analizinin araclanrnn sinyal ve L TI sistemlerini de iceren 
ve onemlilik teskil eden bircok problemin cozumlernesinde onemli olcude yararh ol- 
dugunu gorduk, Bu durumu daha cok genis sinyal smiflannm donemli karm.a~1k i.ist~l- 
lerin dogrusal birlesimleri olarak gosterilebilmesine ve bu karmasik ilstellen~ L TI sis- 
temlerinin oz fonksiyonlan olmalarma baglayabiliriz. Surekli zamanh Founer donU- 
surnu, sinyallerin s = j m iken est seklindeki karmasik ilstellerin dogrusal birlesimi 
olarak gosterilebilmesini saglar, Bununla birlikte, Bolum 3.2'de gosterilen oz fo~ksi~ 
yon ozelligi, getirdigi bircok sonuclan ile beraber, s 'n~~ tamai:ien .sanal .?~gerle1.·1 dr- 
smda dilemsel degerleri icin de uygun olrnaktadir. Bu ~ozlem bizleri ?u b~Iu_~?e ~~~~- 
leyecegimiz, Laplace donusumu olarak bilinen silrekh zamanh Foune~ ?onu~umun~.n 
genellestirmesine goturur. Bir sonraki bolumde, z-donusumu olarak bilinen karsi du- 
~en aynk-zamanh genellestirmeleri inceleyecegiz. . · 
Gorecegimiz uzere, Laplace ve z-donusurnleri Fourier analizini yararh kilan bm;~.k 
ozellige sahiptir. Bunun otesinde, bu donusumler Fourier donusumu kullamlarak 90- 
zumlenebilen sinyal ve sistemler icin ilave arac ve kavrayislan saglarnakla kalmaz; 
aym zamanda bu donustimler, Fourier donusumlerinin uygulanamadigi bazi onemli 
durumlarda kullamlabilir. Ornegin Laplace ve z-donusumleri bircok kararsiz sistemle- 
rin analizinde uygulanabilir ve bu sekilde bu donusumler cesitli sistemlerin kararhhk 
veya kararstzhklannm belirlenmesinde onemli rol oynamaktad1rla:. B~ d~rum, 
Laplace ve z- donusumlerinin Fourier donusumleriyle paylastiklan ~~eb.1rsel ~zelhkler- 
le de birleserek sistem analizi icin (ozellikle Bolum 11 'de gorecegimiz gen besleme 
sistemlerinin analizi icin) kullamlabilecek onemli araclar sunmaktadir. 

9.0 

9 
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Denklemler (9.14) ve (9.19)'u karsilasnrdigmnzda Laplace donusumu icin olan 
cebirsel deyimin Ornekler 9.1 ve 9.2'deki sinyaller icin aym oldugunu gormekteyiz. 
Bununla birlikte, bu denklemlerden aym zamanda deyimin gecerli oldugu s'nin deger 
gruplarmm iki omekte cok farkli oldugunu da gormekteyiz, Bu durum, bir gercegi 
aciklamakta onemlidir; bir sinyalin Laplace donusumunu belirlerken hem cebirsel de- 
yime hem de deyimin gecerli oldugu s'nin degerleri dizisine gereksinim vardir. Gene! 
olarak, denklem (9.3)'teki tilmlevin yakmsadigi s deger dizisi, yakmsama alam (ROC 
biciminde kisaltihr) olarak ifadelendirilir. x(t)e-a, 'nin Fourier donusumunun yakm- 
sadigi s =CT+ jto degerlerini ROC icerir. Laplace donusumunu ozellikleri uzerine da- 
ha fazla kavrayis gelistirdikce ROC hakkmda daha fazla sey soyleyecegiz. 
ROC'u gosterebilmek icin uygun bir yol Sekil 9.1 'de gosterilmektedir. s degiskeni 
karmasik bir sayidir ve Sekil 9 .1 'de karmasik duzlem, ki genel olarak s-duzlemi olarak 
ifadelendirilir, az once bahsi gecen karmasik degisken ile iliskilendirilir. Koordinat 
akslan yatay eksende ffi&{s} , dikey eksende ise fm(s) 'dir. Yatay ~e dikey eksenler 
bazen srrasiyla cr-ekseni ve jm-ekseni olarak da ifade edilirler. Sekil 9.l(a)'daki ta- 
rah alan, Ornek 9. I 'de, yakmsama alamna karsihk gel en s-duzlemindeki noktalar ku- 
mesini gostermektedir. Sekil 9 .1 (b )' deki tarah alan ise Ornek 9 .2 'deki yakmsama ala- 
mm gostermektedir. 

(9.19) 

(9.18) 

(9.17) X(s) = - [ e-"'e-''u(-t)dt 

f° -(s+u)I dt =-1coe ' 

(9.16) x(t) = -e-atu(-t). 

yada 

Bu sekilde, 

l 
X(s)=-. 

s+a 
Bu omekteki yakmsama icin ms{s+a} < 0 veya ms{s} < -a gerekir, bu da; 

-e-•'u(-t)~-,-1-, ms{s} <-a. 
s+a· 

Ornek 9.1 ile bir karsilasnrma yapabilmek icin ikinci bir ornek dusunelirn ve sinyal asagidaki gibi 
olsun: 

Ornek 9.2 

X(O + jm) =-. -1 - (9.15) 
1m+ a 

denklemini elde edebilmek icin degerlendirilebilir. 
Denklem (9.6)'da gosterildigi gibi, CT= 0 icin Laplace donusurmt Fourier donusumune 
esittir, bu bir onceki omekteki denklem (9.15) ve (9.9)'u karsrlasnrdrgimizda acikca 
ortadir. Eger a negatif ya da O ise, Laplace donusumu hala ortadayken artik Fourier 
donusurnunden bahsedilemez. 
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e-•'u(t)~-1-, ms{s} > -a. 
s+a 

Omegin, a= 0 i<;inx(t).X(s)=lls, ms{s} > 0 Laplace donii~iimiiyle birim basamakttr. 

Ozellikle belirtmek gerekir ki, Fourier donil~iimilnil~.b~tiln sinyaller icin ya~~n- 
di ~ t ibi La lace donil~iimil de bazi ffie { s} degerleri rem yakmsarken bazi diger 

sama g g p 1 do .. .. .. sadece 
degerler icin yakmsamayabilir. Denklem_ . (~.13)'te Lap a~e onusumu 
a = ffi& { s} > -a durumunda yakmsar. a pozitif ise, X(s) a = 0 da 

(9.14) 
Buda, 

(9.13) X(s) =-1-, ms{s} > -a. 
s+a 

ya da esit olarak, s = a+ jta ve a= me { s} oldugundan; 

(9.12) l X(a+jO))= . , a+a>O, 
(a+a)+ JW 

. ) r -(o-'+a)/e-j'"'dt X(a+JW = e · 

· 9 11)'' -<u+11l'u(t) 'nin Fourier donii~iimii olarak 
Denklem (9.9) ile kar~1la~tJrd1g1m1zda, denklem ( . t e 
gorebiliriz ve bu sekilde: 

(9.11) 
ya da, s =a+ jar ile, 

(9.10) r - 'd r -(s+ll)ldt X(s) = J._,,, e-"'u(t)e s t = e ' 

Denklem (9.3)'ten, Laplace donii~iimii asagidaki gibidir: 

(9.9) a>O. 

Fourier donii~iimii a > O'da Ornek 9.1 
lsaret x(t) = e-111u(t) olsun. Ornek 4.1.'~en goriildiigii gibi, X(jO)) 
yakmsar ve bu donii~iim su sekilde verilir: . r -11, _ j,.,d _1_ 

X(jO)) = [ e-•tu(tVJ(l)/dt = e e t = jw+ a' 

X(a + jm) = [[x(t)e-a, yjm, dt. (9.8) 

,. ~ f (t)e-a, 'nin Fourier donil~iimil olarak gorilyoruz, yani 
Denklem (9 8) m sag tara nu x . l ·1 
x(t)'nin Laplace donil~ilmil x(t)'nin Fouri~~ldbo_nl. usumunun bir gen;ek ustel smya i e , 

d kihali olarak degerlendm e 1 tr. ' 9arp1mm an sonra 1 .. •. .. .. F . d"" .. umu ile olan ili~kisini aciklaya- 
Laplace donusumunu ve bu donu~umun ouner onus 
bilmek icin asagidaki ornege bakaltm: 

yada 
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Onceki dort ornegin her birinde Laplace donusumu rasyoneldir; ornek olarak donu- 
sum, karmasik degisken s'deki polinomlarm bir orarndir, bu sekilde: 

X(s) = N(s) (9.31) 
D(s) ' 

ki b durumda N(s) ve D(s) sirasiyla pay polinomu ve payda polinomudur. Ornekler 9.3 
ve 9.4'te onerildigi gibi X(s), x(t) gercek ya da karmasik ustellerin dogrusal birlesimi 
oldugu zaman rasyoneldir. Bolum 9.7'de gorecegimiz uzere, rasyonel donusumler, 
L TI sistemlerin dogrusal sabit katsayih turevsel denklemler olarak belirlenmesi 

(9.30) 2, , L 2s2+5s+l2 e- u(t)+e- (cos3t)u(t)~ , , \He{s}>-1. 
(s ' + 2s + lO)(s + 2) 

ya da, ortak bir payda ilstilnde terimlerin birlestirilmesiyle: 

(9.29) 

E~ zamanh yakmsayan tic; Laplace donusumu icin 9te{s} > -1 durumu gereklidir. Dolayisiyla, 

x(t)'in Laplace donilstlmtl: 

s ~ 2 +1C + (11-3J) )+Ms +(/+3J)), \He{s} > -l, 

(9.28) 

(9.27) e-(l-3J>1u(t)~ 1 , 9k{s} > -1, 
s + (1-3}) 

e-(i+3Jl,u(t)~ 1 , ~He{s} > -1. 
I s + (1 + 3j) 

(9.26) iHe{s} > -2, e-2,u(t)~-l- , 
s+2 

Denklem (9.25)'teki tilmlevlerin her biri Ornek 9.1 'de karsrlastigmuz tilrden bir Laplace donusu- 
mil gostermektedir. Su sekilde devam edilebilir: 

(9.25) 

X(s) = [ e-2'u(t)e-"dt 

+..!.. [ e-0-3.i>'u(t)e-"'1 dt 
2 00 

+..!.. c· e-(l+Jj)tu(t)e-''dt. 
2 00 

ve buna gore x(t)' in Laplace donusumu su sekilde ifadelendirilebilir: 

Euler bagmnsmi kullanarak, asagidakini yazabiliriz: 

x(t) = [ «" + {e-<l-3JJ, + 1e-<1+JJJ1 Ju(t) 

(9.24) 

Bu ornekte, bir gercek ve bir karmasik ustelin toplarm olan bir sinyali inceleyecegiz: 

x(t) = e-21u(t) + e-1 (cos3t)u(t). 

Ornek 9.4 
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(9.23) s -1 { } 3e-2'u(t)- 2e-'u(t)~ 2 3 2, ~8 s > -1. 
s + s+ 

e-2,u(t)~_!..._2, ~He{s} > -2. 
s+ 

{ } d - l k .. mesi ~e{s} > -1 'dir ve bu Her terimin Laplace donil~ilmilniln yakinsadigt ~e s eger er u 
· · · · · bi 1 · ·1 · le a"ag·1daki denklem elde sekilde, denklem (9.22)'nin sag tarafmdaki 1k1 tenmm tr estm mesry 'f 

edilir: 

(9.22) 3 2 
X(s)=---. 

s+2 s+l 

ROC'u belirlemek icin x(t)' in iki gercek ustelin toplarm oldugunu ve denklem (9.2l)'den X(s)'in 
tekil terimlerin her birinin Laplace donil~ilmlerinin topla~1 o.ldu~unu ak~!m1z~a ~ulundurmal'.:'1~~ 
Birinci terim 3e-2'u(t) 'nin Laplace donil~ilmildi.ir, ikinci tenm tse -2e u(t) nm Laplace donu 

sumudur. Ornek 9.l'den biliyoruz ki: 
. l 

e-'u(t)~-1, %,{s} > -1, 
s+ 

(9.21) 

(9.20) 

$ekil 9.1 (a) Ornek 9.1 icin AOC; (b) Ornek 9.2 icin AOC. 

(b) (a) 

1-a 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

s-di.izlemi s-di.izlemi 

CRe -a 
(R,e 

9m 
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Ornek 9.3 . . . . 1 -· . 
Bu ornekte, iki gercek iistelin toplami olan bir sinyali mce eyecegtz: 

x(t) = 3e-2'u(t) - 2e-'u(t). 

Buna gore Laplace donil~ilmilniln cebirsel deyimi: 

X(s)= [[3e-2'u(t)-2e-'u(t)] e-"'dt 

= 3 [ e-2'e-''u(t)dt-2 [ e-'e-''u(t)dt. 

Denklem (9.2l)'deki tilmlevlerin her biri denklem .<~.lO)'dekiler_ !l~ ayru sekildedir; boylece, 
Ornek 9 .1 'deki so nm; asagidaki denklemi elde etmek rem kullamlabilir: 



;;.• 

ki bu durumda ROC, s'nin x(t)'deki her 3 terimin yakmsadigi Laplace _donil~ilmilflil saglayan 
degerleri kilmesidir. Sekil 9.3'te, bu ornek icin olan srfir-kutup diyagramr ROC ile beraber goste- · 
rilmektedir. Aynca, X(s)'in pay ve paydalarmm dereceleri esit oldugu icin X(s)'in.sonsuzda sifm 
ya da kutbu yoktur. -- · · 

(9.35) · 9'le{s} > 2, (s -1)2 X(s) 
(s + l)(s-2) 

ya da 

(9.34) ~e{s} > 2, 
4 1 1 1 

X(s)=l---+-- ,- 
3s+l 3s-2 

olarak bulunabilir ve bu, s'nin herhangi bir degeri icin gecerlidir. Yani, L{J(t)} 'nin ROC'u s- 
dilzleminin butuntldur. Bu sonucla beraber denklem (9.32)'deki diger iki terimin Laplace donu- 
sumlerini de kullanarak asagidakini elde ederiz: 

(9.33) L{J(t)} = ( J(t)e-s1dt = 1 , 

olsun. Denklem (9.2)'nin sag tarafmdaki ikinci ve ucuncu terimlerin Laplace donusumleri Omek 
9.1 'den degerlendirilebilir. Boylece, birim diirtilniln Laplace donnsumu direkt olarak 

(9.32) 

Ornek 9.5 

ifadelendirilir. Bununla birlikte, Ornek 9.1 ve 9.2'de gordugumuz gibi,X(s)'in cebirsel 
seklinin bilinmesi kendi basma Laplace donusnmunun ROC'unu belirtmez. Yani, ol- 
eek faktorune bagh, rasyonel bir Laplace donusumunun tam bir belirtmesi donusumun 
sifir-kutup diyagrarrn ile beraber donusumtm ROC'unu (Sekiller 9.1 ve 9.2'de gosteri- 
len s-duzlemindeki tarah alan) da icerir. 
Aym zamanda, X(s) rasyonel donusumunun cebirsel seklinin ifadesinde gereksinim 
duyulmamakla beraber, bazen X(s)'in kutup ya da sifirlanna sonsuzda deginilmesi uy- 
gun olabilir. Ozellikle, payda polinomunun derecesi pay polinomununkinden buyukse, 
s sonsuza yaklastikca X(s) 0 olacaktir.Tersi olarak, pay polinomunun derecesi payda 
polinomununkinden buyukse, s sonsuza yaklasnkca X(s) smirsiz olacaktir. Bu davra- 
ms, sifirlann ya da kutuplann sonsuzda olrnasi olarak degerlendirilebilir. Ornegin, 
denklem (9.23)'teki Laplace donusumu, 2. dereceden bir paydaya ve I. dereceden bir 
paya sahiptir; bu durumda X(s) sonsuzda bir sifira sahiptir. Aym sey denklem 
(9.30)'daki donusum icin de gecerlidir, bu durumda pay 2. dereceden iken payda 3. 
derecedendir. Genel olarak, paydanm derecesi paym derecesini k kadar asarsa, X(s)'in 
sonsuzda k kadar sifm olacaktir. Benzer olarak, paym derecesi paydanm derecesini k 
kadar asarsa, X(s)'in sonsuzda k kadar kutbu olacaktir. 
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Rasyonel Laplace donnsumlerinde, pay polinomunun kokleri, s'nin bu degerleri icin 
X(s) = O oldugundan cogunlukla X(s)'in sifirlan olarak ifade edilir. Payda 
polinomunun kokleri X(s)'in kutuplari olarak ifade edilir ve s'nin bu degerleri icin 
X(s) sonsuzdur. Sonlu s-duzleminde, X(s)'in kutuplan ve sifirlan bir olcek faktoruyle 
beraber tam olarak X(s)'in cebirsel deyimini karakterize etmektedir. X(s)'in s- 
dilzleminde kutup ve sifirlan tizerinden gosterimi X(s)'in sifir-kutup diyagrarm olarak 

(b) 

~ekil 9.2 Laplace donu~Gmle- 
rinin s-duzlemi gosterimi: {a) 
Ornek 9.3 (b) Ornek 9.4. Bu 
sekillerdekl her x kar~1hg1 
olan Laplace donu~umunun 
kutbunu-6., bir paydarnn 
kokunu, gosterir. Benzer olarak 
her o sinn-o., paym kokunu, 
gosterir. Tarall alanlar ROC'lan 
belirtmektedir. 

(R,e 

s-duzlerni 

(a) 

(Re 

s-dOzlemi 

durumunda da ortaya cikar. Ol9ek faktoru dismda, rasyonel bir Laplace donusumun, 
deki pay ve payda polinomlan kokleriyle ifade edilir, boylece s-dtizleminde N(s) Ve' 
D(s)'in koklerinin yerlerini isaretlemek ve ROC'u belirlemek Laplace donusumunu ta- 
rif etmede elverisli bir yol saglar, Ornegin, Sekil 9.2(a)'da Omek 9.3 'tin Laplace do1 

nusumunun s-dilzlemi gosterimi sunulmaktadir, burada denklem (9.23)'teki payda 
polinomunun koklerinin her birinin yeri "x "ile gosterilmekte iken, pa:>'.. polinomunun 
koklerinin her birinin yeri "o" ile gosterilmektedir. Sekil 9 .2(b )' de, Omek 9 .4 'teki 
Laplace donusumumln pay ve payda polinomlarmm koklerinin diyagrarru verilmekte- 
dir. Bu orneklerin her biri icin yakmsama alam karsihgi gelen diyagram icinde taran- 
rmstir. 
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2 Laplace donusumleri ve bu donusumlerin yakmsarnayt d iceren matematiksel ozelliklerinin daha acik ve biitiinciil bir 
isleyisi icin, bakiruz: E. D. Rainville, The Laplace Transform: An Introduction (New York: Macmillan, 1963) [Laplace 
Donii~·iimii: Giri.y], ve R. V. Churchill ve J. W. Brown, Complex Variables and Applications (5th ed.) (New York: 
1990) [Karmasik Degiskenler ve Uygulamalar]. Mutlak tiimlevi almabilirliginin, Bolum 4.1 'de, Fourier donusumleri- 
nin yakmsamasi iizerine yaptlan tartismalar kapsarrunda verilen Dirichlet durumlanndan (condition) biri oldugu da bu- 
rada not edilmelidir. 

(b) 
~ekil 9.5 (a) Azalan bir ustel ile carpilrms, $ekil 9.4'teki sonlu-sureli sinyal; (b) Artan bir ustel ile 9arp1lm1~ $ekil 
9.4'teki sonlu-sureli sinyal 

(a) 

Bu ozelligin gecerliligi, X(s)'in ROC'unun x(t)e-a1 'in Fourier donusurnunun yakmsa- 
dig: s =CY+ jto degerlerini icermesi durumundan gelmektedir. 

Ozellik 1: X(s)'in ROC'u, s-duzlerninde jto -eksenine paralel seritler icerir, 

Onceki kisimda, Laplace donusumunun tam bir belirtmesinin sadece X(s)'in cebirsel 
deyimini degil, aym zamanda iliskili yakmsama alam de gerektirdigini gorduk. Ornek- 
ler 9.1 ve 9.2'de karutlandigi gibi, iki cok farkh sinyal, X(s) icin aym cebirsel deyimle- 
re sahip olabilirler; bu yuzden bu sinyallerin Laplace donusumleri sadece yakmsama 
alanlan ile ayirt edilebilir. Bu ktsrmda, muhtelif sinyal smiflan icin, ROC'un uzerin- 
deki bazi ozgul kisitlan inceleyecegiz, Gorecegimiz uzere, bu kisitlann anlasilrnasi, 
siklikla ROC'u sadece X(s)'in cebirsel deyiminin ve x(t)'in aym zaman bolgesindeki 
bazi gene! karakteristiklerinin bilgisiyle olusturabilmeye ya da belirlemeye izin verir. 

/ Artan ustel 
· ',/ Azalan ustel 

<, -, LAPLACE DONU$UMLERi i<;iN YAKINSAKLIK BOLGESi 

~ekil 9.4 Sonlu- 
surell sinyal. 

Bu sonucun arkasmdaki onsezi , Seki] 9.4 ve 9.5'te onerilmektedir. Ozel olarak, bir 
sonlu sinyal, Sekil 9.4'te gosteriligi gibi sonlu-sureli arahgi dismda O olma ozelligine 
sahiptir. Sekil 9.5(a), Sekil 9.4'teki x(t)'yi azalan bir ustel ile carpilrms olarak goster- 
mektedir ve Seki] 9.5(b)'de aym sinyal buyuyen bir ustel ile carpilrmstir. 

Ozellik .3: x(t) sonlu sureli ve mutlak tilmlevi alinabilir ise ROC, s-duzlerninin 
tamarm olur. 

Ozellik 2, $U ana kadar cahsilan butun orneklerde kolayca gozlemlenebilir. X(s) kutup- 
ta sonsuz oldugu icin denklem (9.3)'teki tumlev acikca kutupta yakmsamaz ve bu sa- 
yede ROC, s'nin kutup olan degerlerini icerernez. 

Ozellik 1 'deki durum, sadece CY 'ya bagh oldugu i9in, s'nin ger9ek par9asmm sonucudur. 

I Ozellik 2: Rasyonel Laplace donil$ilmlerinde ROC kutup icermez. 

(9.36) 

Yani, x(t) 'in Laplace donusumunun ROC'u, x(t)e-a1 'in mutlak tumlevi almabilir' ol- 
dugu s degerlerini icerir. 
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Denklem (9.6)'dan hanrlanacagi gibi, s = jm icin Laplace donusumu Fourier 
donusumune karsihk gelir. Bununla birlikte, Laplace donusumunun ROC'u jOJ - 
ekseninin icermiyorsa (o., 916:.{s} = 0 ise), Fourier donusumu y~kmsamaz. Sekil 9.3'te · 
gordil~ilmilz gibi, bu aslmda Omek 9.5 icin de aym durumdur kt bu durumda x(t)'deki 
(1 I 3)e 1u(t) teriminin Fourier donusumunun olmamasiyla ilgilidir. Bu ornekte, denk- 
lem (9.35)'teki iki sifinn s'nin aym degerinde olustugu da not edilmelidir. Genel ola- 
rak, burada, bir kutbun ya da sifmn derecesini verilen bir yerdeki tekrannm sayrsi ola- 
rak ifadelendirecegiz. Ornek 9 .5 'te, s = -1 'de bir adet ikinci dereceden sifir ve biri 
s = -1 'de, digeri s = 2 'de olmak uzere iki adet birinci dereceden kutup vardir, Bu or- :. 
nekte, ROC, en sag kutbun sagma uzanmaktadir. Genel olarak, rasyonel Laplace do- 
nusumlerinde, verilen bir sifir-kutup diyagrammdan iliskilendirilebilecegi gibi, kutup- 
lann yerleri ve olasi ROC'lar arasmda yakm bir iliski vardir. ROC uzerindeki ozgul 
kisitlar x(t)'in zaman-bolgesi ozellikleri ile yakmdan iliskilidir. Gelecek bolumde, bu 
kisit ve ozelliklerin bazilanm inceleyecegiz. 

~ekil 9.3 Ornek 9.5 i9in sinr-kutep diyagrarrn ve AOC 

(R,e 

s-dOzlemi 
I 
I 
I 
I 
I. 
I 
I 
I 
I 
I ~~~~~x x~~~~~- 
' -1 +1 +2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I , · 

I.· 
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s e-<a1-ao)1i Ilx<t)le-aol dt. 
I 

I; sonlu oldugu icin denklem (9.45)'in sonucu olarak denklem (9.46)'deki esitsizligin 
sag tarafi sonludur ve bu sekilde x(t) = e-a11 mutlak turnlevi almabilirdir. 

Onceki tartisrnalarda, x(t)'in sag tarafh oldugu ilzerinden dusuncelerimizi yon- 
lendirdik; bu sekilde, t ~ -oo 'da ve a1 > a0 durumunda e-a11 e-a01 'den daha hizh 
iraksamasma ragmen t < I; icin, x(t) = 0 oldugundan x(t) == e-a11 eksi-zaman yonunde 
simrsiz olarak biiyiiyemez. 

(9.46) 

Oyleyse a1 > <70 ise, Sekil 9.7'de gosterildigi gibi, t ~ +oo 'da, e-a11 e-aot 'den daha 
hizh azaldigi icin x(t) = e-a11 'in mutlak tumlevi almabilir oldugu dogru olmahdrr. 
A91k9a, <71 > a0 durumunda sunu scyleyebiliriz; 

Ilx(t)je-a11 dt = Ilx(t)le-aot e-<a1-ao)1 dt 
I I 

~ekil 9.6 Sag tarafli sinyal 

x(t) 

(9.45) 

(9.44) [lx(t)je-a01dt <oo, 
ya da esit olarak, x(t) sag tarafh oldugu icin, 

[lx(t)je-a01 dt < co . 

Sag-tarafli bir sinyal, Sekil 9.6'da gosterildigi gibi, bir sonlu sure Yi 'den once 
x(t) = 0 oldugu sinyaldir. Bu tur bir sinyal icin Laplace donusumunun bir yakmsaya- 

cagi bir s degerinin olmama durumu olasidir. Bu konuda bir ornek, x(t) = i211<1l sinya- 
lidir. Bununla birlikte, Laplace donusumunun bir a degeri icin ( a0 olarak gostere- 
lim) yakmsadigmr varsayahm. Oyleyse; 

Ozellik 4: Eger x(t) sag tarafliysa ve mc { s = a0 cizgisi ROC'un icinde ise, o za- 
man mc s > a '1 sazla an butun s dezerleri de ROC'un i inde olacaktir. 

Bu noktada, sunu anlamak onemlidir ki; ustel agirhklandrrma nm x(t)'in O ol- 
. madigi arahk ilzerinde smirh oldugunu saglamak icin onceki tartismalar, agirhkla 
x(t)'in sonlu silreli olma durumu ilzerinde yogunlasrmsn. Sonraki iki ozellikte, Ozellik 
3 'teki sonucun x(t)'in sadece arti-zaman ya da eksi-zaman yonunde sonlu uzunlukta 

. oldugu durumdaki degisikliklerini dusunecegiz. 
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X(-a)=T. 
ve boylece 

Bu ornekteki x(t) sonlu uzunlukta oldugu icin, burada Ozellik 3'iin sonucu olarak, ROC btlttin . 
duzlemine denktir. Denklem (9.42)'in biciminde, X(s) s = -a 'da bir kutba sahip gibi goziikiir ki 
bu durum, Ozellik 2'den anlasilacagi uzere, butun s-duzlemini iceren ROC ile tutarsizdir. Ashnda, 
denklem (9.42)'deki cebirsel deyimde, hem pay hem de payda s = -a 'da O'dir ve boylece, 
s = -a 'daX(s)'yi belirlemek icin L'Hopitals kuralmi asagidakileri elde etmek icin kullanabiliriz, 

[ 

d (} -(Ha)T)l 
Jim X(s) = lim Ts - e = lim Te-"re-sr, 

s->-a s->-a f (s + a) s-+-a 

olsun. Oyleyse, 

{
e -eu , 0 < t < T 

x(t) = 
0. diger sekilde 

icerir. 

,,- 

ve tekrar, x(t)e-a1 mutlak tumlevi almabilirdir. Boylece, ROC s-duzleminin biltiiniln~ 

Denklem (9.39)'un sag ve sol taraflan simrh oldugu icin, mc{s} > 0 
de ROC'un icinde olmahdir. Benzer bir cikanmla, a < 0 ise; r lx(t)je-at dt < e-aT2 r lx(t)jdt, 

(2 jx(t)j e-at dt < co , 
I 

Denklem (9.37), mc{s} =a= 0 oldugunda s'nin ROC icinde oldugunu kamtlamakt 

dir. a> O icin, x(t)'in O olmadrgi arahk uzerinde «" 'in maksimum degeri e-ari 'di, 
boylece asagidaki yazilabilir: 

(2 jx(t)j «" dt < e-ali £2 jx(t)j dt. 

x(t)'in O olmadigi arahk sonlu oldugu icin ustel agirhklandnrna hicbir zaman ~m1r'. 
degildir, dolayistyla x(t)'in integrallenebilirliginin bu ustel ag1rhkland1rma ile y 
edilmemesi gerekir. < 

Ozellik 3 'un daha acik bir kamtlamasi su sekildedir: x(t)'yi mutlak tumlevi 
nabilir dusunelim, bu durumda 

t lx<t)I dt < co . 
T1 

ROC'un icinde s =a+ jto icin, x(t)e-a' 'in mutlak tumlevi almabilir olmasi gerek' 

ornegin; 
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$ekil 9.10 (a) $ekil 9.9'daki xR(t) i9in ROG; (b) $ekil 9.9'daki x1,(t) i9in ROG; (c) $ekiller (a) ve (b)'deki 
ROG'lann ust uste geldigini varsayarak, x(t) = xR (t) + xl (t) i9in ROG. 

lki-taraflt bir sinyal, Sekil 9.9(a)'de gosterildigi gibi, hem t > 0 hem de 
sonsuz uzunlukta olan sinyaldir. Bu tiir bir sinyal icin ROC, Sekiller 9.9(b) ve 
9.9(c)'de gosterildigi gibi, bir dilemsel To zamam secerek ve x(t)'yi bir xR(t) sag- 
tarafh sinyali ile xL (t) sol-tarafh sinyalinin toplamma bolerek incelenebilir. x(t)'in 
Laplace donusumu, xR(t) ve xL (t) 'in donusumlerinin ikisinin de yakmsadigi s deger- 
leri icin yakmsar. Ozellik 4'ten gorulecegi gibi, R{xR(t)}' in ROC'u, bir o-R degeri 
icin il15{s} > o-R olan bir yan-duzlemden olusur ve Ozellik 5'te gorulecegi gibi 
R{xL(t)}' in ROC'u, bir o-L degeri icin 9{5{s} <crL olan bir yan-duzlemden olusur. 
Bu durumda R{x(t)} 'in ROC'u, Seki) 9.lO'da gosterildigi gibi, bu iki yan-duzlemin 
list ilste gelmesi ile olusur. Bu, elbette crR < o-L 'i farz eder, ki boylece bir list uste 
gelme olusur. Eger durum boy le degilse, xR (t) ve xL (t) 'in Laplace donusumleri tekil 
olarak var olsa bile x(t)'in Laplace donusumu yoktur. 

Sol-tarafli bir sinyal, Sekil 9.8'de gosterildigi gibi, bir sonlu siire I; 'den sonra 
x(t) = 0 oldugu sinyaldir. Bu ozelligin arkasmdaki cikarsama ve onsezi, ozellik 4 'un 
arkasmdaki cikarsama ve onsezi ile tam anlarruyla benzerdir. Aynca, sol-tarafh bir 
sinyal icin, bir s noktasi ROC'un icindeyse, s'nin solundaki biitiin noktalar ROC'un 
icindedir ve bu durumda ROC, genel olarak sol-yan diizlem olarak adlandmhr. 

Ozellik 5: Eger x(t) sol tarafhysa ve 9{5 s} = o-0 cizgisi ROC'un icinde ise, o za- 
man ~R5 s < a- '1 sa ~ la an biitiin s de~ erleri de ROC'un icinde olacaktir. 

Bu durumda, aynca, bir s noktasi ROC icinde ise o zaman s'nin sagmdaki biitiin nok- 
talar, ornegin daha biiyiik gercek parcah tilm noktalar, ROC'un icindedir. Bu nedenle, 
bu durumdaki ROC cogunlukla sag-yari diizlem olarak adlandmhr. 

$ekil 9.7 x(t} sag tarafh ise ve 
x(t) = e·"0' mutlak tumlevi almabilir\ 

ise, a1 > a0 iken x(t) = e" mutlak \ 
tumlevi · 

CR.,e 

s-dazlemi 

(R,e 

s-duzlemi 

$ekil 9.~. Bir sag-tarafh ve bir sol-tarafh sinyalin toplamma bolunen iki-tarafl1 sinyal: (a) iki-tarafh sinyal; (b) 
t > To 19in x(t)'ye e$it olan ve t < T0 i9in O'a e~it olan sag-tarafl1 sinyal; (c) t < T0 i9in x(t}'ye e$it olan ve 
t > T0 i9in O'a e$il olan sol-tarafll sinyal. 

(c) 

s-duzlem' 

(a) 

sk, 
I/ ,· 
I 
I 
I 
I 
I 

.I 
I 
I 
I 
I 
I 

'· I. 

J 

'--- 
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(b) 

(a) 

x(t) 

==:d 
Solum 9 Laplace Don0$0mu 

Ozellik 6: Eger x(t) iki tarafhysa ve 9fr{s} = o-0 cizgisi ROC'un icinde ise, o za- 
man ROC, s-duzleminde 9{5 s = a- ciz isini i eren bir eritten olu ur. 

$ekil 9.8 Sol tarafh sinyal 
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olsun. Sekiller 9.13(b)-(d)'de gosterildigi gibi, bu cebirsel deyim ile iliskilendirilen, i.i9 ayn sinya- 
le karsihk gelen, ii9 olasi ROC vardir, Sekil 9.13(b)'deki sifir-kutup modeli ile iliskilendirilen 
sinyal sag-tarafhdir. ROC jOJ -eksenini icerdigi icin bu sinyalin Fourier donusumu yakmsar. 
Seki I 9.13( c) sol-tarafli bir sinya\e karsilik gelir, Seki! 9.13( d) ise iki-tarafh bir sinyale karsihk 
gelir. Bu iki sinyalin ROC'Ian jOJ -eksenini icermedigi icin, bu sinyallerin hicbirinin Fourier 
donusumu yoktur. 

(9.52) 

Ornek 9.8 
Sekil 9.13(a)'daki sifir-kutup modeli ile iliskilendirilmis olarak 

l 
X(s) == , 

(s + l)(s + 2) 

Farkh ROC'lann aym sifir-kutup modeli ile nasil iliskilendirilebilecegini gos- 
termek icin asagidaki ornegi inceleyelim: (9.50) 

Ozellik 8: x(t) 'nin Laplace donusumu olan X(s) rasyonel ise, o zaman eger x(t) sag 
tarafli ise ROC s-duzleminde en sagdaki kutbun sagmdaki alandir. Eger x(t) sol tarafh 
ise ROC s-duzleminde en soldaki kutbun solundaki alandir, 

Bu ozelligi kamtlayan acik bir cikarsama bir sekilde ozelligin icinde bulunmak- 
tadir; ancak bunun gecerliligi, rasyonel Laplace dontisumlu bir sinyalin ustellerin 
dogrusal birlesimini icermesi ve Ornekler 9.1 ve 9.2'de gorulebilecegi gibi, bu dogru- 
sal birlesimin icindeki tekil terimlerin donusumunun ROC'unun bu ozellige sahip ol- 
masr durumlannm bir sonucu olmasma baghdir. Ozellik 4 ve 5 ile birlikte, Ozellik 
7'nin bir sonucu olarak asagidakini soyleyebiliriz: 

Ozellik 7: x(t)'nin Laplace donusumu olan X(s) rasyonel ise, o zaman ROC kutup- 
larla srmrhdtr ya da sonsuza uzamr. Ek olarak, X(s)'in kutuplarmm hicbiri ROC'un 
icinde degildir. 

~ekil 9.12 (a) Ornek 9.7 i9in srnr-kutep diyagram1 ve AOC 

Bir sinyalin ya Laplace donusurnu yoktur Y,a da bu sinyal Ozellik 3 'ten 6'ya ka- 
dar islenilen dort kategoriden birine dahil olur. Oyleyse, Laplace donttsumu olan her- 
hangi bir sinyal icin, ROC butun s-duzlemi (sonsuz-uzunluktaki sinyaller icin), sol-yan 
duzlem (sol-tarafh sinyaller icin), sag-yan duzlem (sag tarafh sinyaller icin) ya da tek bir 
serit (iki-tarafh sinyaller icin) olmahdrr. Dusundugumuz biltiln omeklerde ROC, her yon- 
de (ornegin me{s} artan ya da azalan) kutuplarla simrh olma ya da sonsuza uzanma ozel- 
ligine sahiptir. Aslmda bu, Laplace donustlmleri icin her zaman dogrudur: 

!Jm 
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. . . 1 d .. ·· .. lerinin yakmsama alanlan olma- 
Denklem (9 48)'deki tekil terimlerin her birinin Lap ace onusum ... 
sma kar~m.' b:,;; 0 ise ortak bir yakmsama alam yoktur ve .. b~ ~ek~.lde, b'nin bu degerleri icm 
x(t)'in Laplace doni.i~i.imi.i yoktur. b > O ise, x(t)'in Laplace donu~umu; 

-b\11~ 1 l _-=3:!?._ -b<9le{s}<+b. (9.51) 
e s+b-s-b-s2-b2' 

· · · di e kil 9 12'de gosterilmektedir. Tarah alan ROC'u gostermek uzere, ilgili srfrr-kutup iyagrarm .,,e 1 · 

9le{s} < +b. -1 
e+h'u(-t)~--, 

s-b 

ve Ornek (9.2)'den, 

(9.49) 9le{s}>-b, l 
e-h'u(t)~--b , 

s+ 

Ornek (9 .1 )' den, 

b < 0 Ve b < o durumlannm her ikisi i9in x(t) == e-bJ,J sinyali ~ekil 9.11 

Ornek 9.7 
O ve b < o durumlannm her ikisi icin de; 

Sekil 9 .11 'de gosterildigi gibi b > 

x(t) == e-b1,1 

. . . fl bi . 1 ldugu icin sinyali bir sag-tarafh ve bir so\-tarafl1 sinyalin 
olsun. Bu smyal, iki-tara I ir smya o v ' 
toplamma bolelim, bu da; 

x(t) == e-h'u(t) + e+b'u(-t). 
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(9.59) X(s) I 
(s + l)(s + 2) 

A B -+--. 
s+l s+2 

olsun. Ters Laplace donusumunu elde etmek icin ilk once kismi-kesir acihmmi kullanarak asagi- 
daki elde edilir: ' (9.55) 

X(s) 
(s + l)(s + 2) ' 

(9.58) \Re{s} > -1 

Ornek 9.9 

Bu denklem; x(t)'in, karrnasik i.istellerin agirhklandmlrms ti.imlevi olarak ifade edile- 
bilecegini onermektedir. Denklem (9.56)'deki ti.imlev cevriti s-duzlemindeki, 
91e{s} = a durumunu saglayan butun s noktalarm.a karsihk gelen diiz dogrudur. Bu 
dogru, jOJ -eksenine paraleldir. Aynca, ROC'un icinde herhangi bu tur bir cizgi seci- 
lebilir-o., X(a + jcv) 'in yakmsadigi a 'in herhangi bir degerini secebiliriz, Gene! bir 
X(s) icin olan turnlevin acik bir degerlendirmesi, karmasik diizlemde tumlev cevritinin 
kullamrmm gerektirir ki bu konuyu burada islemeyecegiz, Bununla birlikte, rasyonel 
donusumler simfi icin, ters Laplace donusumu, denklem (9.56)'yi direkt olarak deger- 
lendirmeden, kismi-kesir acilmu tekniginin Bolum 4'te ters Fourier donusumunu be- 
lirlemede uygulandigi bicime benzer bir sekilde kullamlrnasiyla belirlenebilir. Temel 
olarak yontem, rasyonel cebirsel deyimi daha dusuk derecede terimlerin dogrusal bir- 
lesirni olarak genisletmeyi icerir. 
Omegin, coklu dereceli kutuplann olmadigmi ve payda polinomunun .derecesinin pay 
polinomunun derecesinden buyuk oldugunu varsayarak, X(s) 'yi $U sekilde genisletebiliriz: 

m A 
X(s) = I:-; , (9.57) 

i=I s+a; 
X(s)'in ROC'undan, denklem (9.57)'deki tekil terimlerin her birinin ROC'u cikanlabi- 
lir ve daha sonra, Ornekler 9.1 ve 9.2'den, bu terirnlerin.her birinin ters Laplace donu- 
sumu belirlenebilir. Bu denklemde, her A; /(s +a;) teriminin ters donusumu icin iki 
olasi secenek vardtr. Eger ROC s = -a; 'da kutbun sagmda ise, bu terimin ters donu- 
$i.imii A;e-0;1u(t) sag-tarafh sinyalidir. Eger ROC s = -a; 'da kutbun solunda ise, bu 
terimin ters donustnnu -A;e-011 u(-t) sol-tarafli sinyalidir. Denklem (9 .57)' deki tekil 
terimlerin ters donusumlerini eklemek, X(s)'in ters donustimunu verir. Bu yontemin 
detaylan en iyi sekilde bir dizi ornek ile verilebilir. 

(9.56) 1 (+Joo x(t) =-. . X(s)es1ds. 
21( J a-100 

Yani; =o: 'dan +oo 'ya degisen a> ve sabit a ile ROC icindeki bir s =a+ joi deger 
kumesi icin x(t)'nin Laplace donusumunun degerlendirilmesiyle x(t) yeniden buluna- 
bilir. X(s)'den x(t)'yi yeniden elde etmeyi, denklem (9.55)'deki integrallemenin degis- 
kenini ca 'den s 'ye degistirerek ve a 'in sabit olma durumunu kullanarak yani 
ds = jdoi 'yi saglayarak vurgulayabiliriz ve bu durum icinde yeni kavrayislar kazana- 
biliriz. Burada sonuc, temel ters Laplace donusumu denklemidir: 
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1 r,00 . ) (a+ ;cv)ld x(t)=- Xta+ito)« · a>. 
2tr 00 

ya da, her iki tarafi eat ile carparak a$ag1dakini elde ederiz: 

(9.54) 1 c . ) j(J)/d x(t)e-at = r:' {X(a +}a>)}= 2tr X(a + jca e a>, 

Bu iliskiyi denklem (4.9)'da verilmis olan ters Fourier donii$i.imi.inii kullanarak donus- 

tiirebiliriz. Bu durumda; 

TERS LAPLACE DONU$UMU 
. . 1· L 1 donu.::i.imilni.in o sinyalin tistel aglrhklandmlm1$ 

Bolum 9.1 'de, bir smya m apace 'f . • '. • • • - C5 + 'co ola- 
tunmun Fourier donusumu olarak ifadelendmlmes1m t~rt.1$tlk, _Yam, s - . J ~ . 
rak ifade edilen s ile, x(t)'in Laplace donusumu, ROC icindeki s = C5 + JOJ degerlen 

icin a$ag1daki gibidir: . 
X(a+ ja>)=F{x(t)e-a1}= [ x(t)e-ate-J(J)tdt (9.53) 

(c} 

~ekil 9.13 (a) Ornek 9.8 i9in smr-knop modeli; (b) sag-taratlt bir siraya kar~11tk gelen ROC; (c) sol-taratlt bir 
siraya kar~11tk gelen ROC; (d) iki-taratl1 bir suaya kar~11tk gelen ROC. 

s-dUzlemi . I 
: I 

I 
I 
I 

--.x-x-+---<R=--e 
I 
I 
I 
I 
I 

s-duzlerni I 
I 
I 

I I 
I I 

-x-x-+---<R-:---e 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

(d} 

(a) (b) 

s-dUzlemi s-dUzlemi I 
I 
I 
I 

-x-x~--+---::::(R:-,e 
I 
I 
I 
I 

-x-x-+---<R~-e 

9m 9m 
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Ekte tartistldigi gibi; X(s) coklu dereceli kutuplar icerdiginde ya da payda pay- 
dan daha yuksek derecede olmadigmda, X(s)'in kismi-kesir acihrm Omekler 9.9- 
9.11 'de dusunulen tek dereceli terimlere ek olarak diger terimleri de icerir. Bolum 
9.5'~~' Laplace donusumunun ozelliklerini tartistiktan sonra, ozelliklerle birlesim icin- 
de, Omek9.9'da ana hatlan verilen ters donusum metodunu dilemsel rasyonel donu- 
sumlere genisletmeye yarayan bazi diger Laplace donusum ciftleri uzerinde duracagiz. 

(9.69) - 2 < ffie{s} < -1. x(t)=-e-'u(-t)-e-2'u(t)~ 1 , 
(s + l)(s + 2) 

Ornek 9.11 
Son olarak, denklem (9.58)'deki X(s)'in ROC'unun -2 < ffie{s} < -I oldugunu varsayahm. Bu 
durumda, ROC s = -1 'deki kutbun solundadir ki bu sekilde bu terim, denklem (9.66)'daki sol- 
tarafli sinyale denk gelmektedir; aym sekilde ROC s = -2 'deki kutbun sagmdadir ki bu sekilde bu 
terim, denklem (9.64)'teki sag-tarafh sinyale denk gelmektedir. Butun bunlan birlestirerek asagi- 
dakini buluruz: 

(9.68) ffie{s} < -2. 
1 x(t)=[-e-' +e-2']u(-t)~ , 

(s + l)(s + 2) 

bu sekilde, 

(9.67) ffie{s}<-2, 

(9.66) ffie{s} <-1, -I ( ) L I -e u-t ~-, 
':s' +1 

-e-2'u(-t)~-f-, 
s+2 

Ornek 9.10 
Bu ornekte, X(s)'in cebirsel deyiminin tekrar denklem (9.58)'deki gibi verildigini, ancak 

ROC'un ffie{s} < -2 sol-yan diizlemi oldugunu varsayaltm. X(s)'in kismi-kesir acihrm sadece 
cebirsel deyim ile ilgili oldugu icin, denklem (9.62) hala gecerlidir. Bununla birlikte, bu yeni ROC 
ile, ROC butun kutuplann solundadir, ve bu sekilde, bu aym durum denklemdeki iki terimin her 
biri icin de dogru olmaltdtr. Yani, s = -1 'deki kutba karsrlik gelen terim icin ROC, 
ffie{s} < -1 'dir; aym sekilde s =·-2 'deki kutba karsihk gelen terim icin ROC, ffie{s} < -2 'dir. 0 
zaman, Omek 9.2'den, 

(9.65) 9\e{s} >-1. 

bu sekilde asagidaki elde edilir, 

[e-1 -e-21]u(t)~ 1 
(s + l)(s + 2) 

(9.64) ffie{s} > -2, e-2'u(t)~-1-, 
s+2 

(9.63) ffie{s}>-1,. 

Sekiller 9.14(b) ve (c)'de goruldugu gibi, ROC butun kutuplarm sag tarafmda oldugu icin bu 
durum tekil terimlerin her biri icin de dogrudur. Sonuc olarak, bir onceki kisimdaki Ozellik 8'den, 
bu terimlerin sag-tarafli bir sinyale karsihk geldigini biliyoruz. Boylelikle, denklem (9.62)'deki 
tekil terimlerin ters donusumu, Ornek 9.1 'e referansla elde edilebilir: 
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(b) (c) 

~ekil 9.14 Omek 9.8'deki X(s)'in kisrni-kesir a91h~n~~ ~9~ndeki t~ti~~~~~~e~~~·~·~·~r~1: ~~~~;~:~~:~ ~~ 
X(s) icln ROC ve sihr-kutup d1yagram1; (b) s = -1 e I u up ve · ' 
bu kutbun ROC'u. 

(a) 

!Im !Im 

s-duzieml s-cuzlemi 

(R,e (R,e 

s-duzleml 

(9.62) 

Boylece, X(s) icin kismi-kesir a91ltm1 asagidaki gibidir: 

1 1 
X(s)=---. 

s+l s+2 

' . . /( ) eklindeki bir donusum icin ROC'un kutbun sagin- 
6mekler 9.1 ve 9.2'den b1ltyoruz kt 1 s + ~k ~ 1 t donli~lim vardir Boylelikle, denklem 
da veya solunda olmasma bagh ol~rak .1 tho ab~t. ~rs·11· "kilendiriiebilec~kleri ROC'larm belir- 

. kl bi · · d receden terimlerin er mnm 1 " · · 
(9.62)'~ekt. te. t inner e .. .. ' e ah ilan ROC'lann ozelliklerine referansla yap~labtlt.r. 
Jenmesme ihtiyac vardir. Bu, Bo~u~ ~·2 dd ii ~ 9 62,nin ktsmi-kesir a<;tltmmdaki tekil tenmlerm 
X(s) icin ROC ffie{s!.~ -1. oldugu 19!n. e~O~u bo lelikle bir kutup veya sonsuz ile smirlandr- 
ROC'u, ffie{s} > -1 t icenr. Her ~e~tmmf:) t 1 b.Y1. Bu durum Sekil 9.14'te gosterilmektedir. 

k .. - la (ya da her iki tara a uza t a t tr. ' OC' 
nlma uzere saga, so , . ildizi ibi X(s) icin olan sifir-kutup diyagrammt ve R u 
Sekil 9.14(a), denklem (9.58) de belirti ~g; ~t \ kl m (9 62)'deki kismi-kesir a91ltmmda olan 
gostermektedir. Sekiller 9.l~(b) ve 9·1~ ~ ts~ e~O~ daha hafif bir tarama ile gosterilmi~tir. 
tekil terimleri gostermektedtr. !o~l~m 1917 o ~n. I ' ROC bir kutup ile sm1rlandmlmak uzere 
Seki! 9.14(c)'de ifade edilen tenm 1.9~n; top am icm O an ' 
gosterildigi gibi sola dogru uzatilabilir- 

(9.61)1 
B=[(s+2)X(s)J\,=_2 =-1. 

(9.60) 

. . . ' her iki tarafim (s + l)(s + 2) ile 9arparak ve daha sonra 
Ekte tart1~1ld1g1 gibi, denklem (959) un . 1 k Ave B katsayilanm bulabiliriz. Alter- 
'nin iki taraftaki denk gti9lerinin katsaytlanm esit eyere 

~atif olarak, su iliskiyi kullanabiliriz: 
A=[(s+l)X(s)JL_1 =l, 
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.. .. ?enellikle, Fourie~ ~onii~il~ilnun geometrik olarak belirlenmesinin degeri, do- 
~u~umun genel kar~_ktenstiklermm yaklasik bir goruntusunu elde etmedeki yararhh- 
gm~a yatmaktadir. Omek ol!rak, ~ekil 9 .16' da, kutup vektorunun uzunlugunun artan 
~ 

1_~e ~~-noton olarak arttigr acikca ortadadir, ve boylelikle, Fourier donu~ilmiiniln 
buyuklugu, artan aJ ile monoton olarak azalacaktzr. S1fir-kutup diyagrammdan 

Ornek 9.12 i9in s1f1r,kutup diyagram1. /X(jm)/, gosterilen vektorun uzunlugunun tersidir ve 
<rX(Jm) vektorun acismm negatifidir. 

<R.e 

s-dOzlemi 

yazilabilir. (9.74) <fX(jm) = -tan·12m. 

ve 
(9.73) 

Se~il 9.16_'da, X~s~ icin s1fir-ku~.P .. di~~gra?11_~?st~r~lmektedir. Fourier donusumunu grafik olarak 
b~~1r!_eye~Il~e~ _i~m, kutup vektoru gostenl~1~1 gibi olusturulur. ai frekansmda Fourier donusu- 
mu~u~ buyuk!ugu, ~~~ta~ s~nal eksendeki bir jto noktasma kadar olan vektorun uzunlugunun 
t~~~~:n Fourier donusumunun fazr, vektorun acismin negatifidir. Geometrik olarak, Seki! 

(9.72) 
X(jm) = I 

(Jm+ Yi) 

olsun, Fourier donusumt; X(s)/,=Jll! 'dir. Oyleyse, bu ornek icin Fourier donusumu 

(9.71) 
1 ~e{s} >--. 
2 

1 
X(s)=--, 

(s +t) 

Ornek 9.12 

acisr ortaya cikar. Eger X(s), a1 'lerin bazilanrnn ya da /J,. 'lerin bazrlannm birbirine 
e~~t olmasma (ya da her iki duru~~) karsihk olarak coklu bir kutup ve/ya srfira sahip- 
se, bu kutup ya d_a s1f1~lann her bmnden olan vektorlerin uzunluk ve acilan kutbun ya 
da sifinn derecesme esit defa hesaba almmahdir. 
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s = s, 'deki X(s) 'yi degerlendirebilmek icin carpnndaki her terim sifirdan ya da kutup- 
tan s, noktasma kadar olan bir vektor tarafmdan ifade edilir. X(s,) 'in buyuklugu, ol- 
eek faktoru M'nin buyuklugu ve sifir vektorlerinin (o., sifirlardan s1 'e kadar olan vek- 
torler) uzunluklarmm carpmumn kutup vektorlerinintorn.kutuplardan s1 'e kadar olan 
vektorler) uzunluklarmm carpnnma bolumudur. X(s,) karmasik sayismm a91s1 sifir 
vektorlerinin acilanmn toplammdan kutup vektorlerinin acilanmn toplammm cikanl- 
masiyla bulunabilir. Eger denklem (9.70)'deki olcek faktoru M negatif ise ek bir 1r 

(9.70) X(s) = M n;,(s - /3;). 
Il ( s-a.) )=I I 

Daha gene) bir rasyonel Laplace donusumtl bir onceki paragrafta tartisilan sekildeki 
kutup ve sifir terimlerinin carpmum icerir ki bu asagidaki gibi carpanlanna aynhr; 

~ekil 9.15 s., a ve s, - a vektor- 
lerinin sirasiyla s1 , a ve s1 - a kar- 
rnasik sayilanm gosteren karmasik 
cuzlem ifadesi 

s-dOzlemi 

Bolurn 9.1 'de gordugumuz gibi bir sinyalin Fourier donusumu, Jw-ekseninde deger- 
lendirilen Laplace donusumudur. Bu bolumde Fourier donusumunu ve daha genel ola; 
rak rasyonel Laplace donusumu .ile iliskilendirilen sifir-kutup modelindeki herhangi 
bir degerler kilmesindeki Laplace donusumunu geometrik olarak degerlendirebilmey, · 
yarayan bir yontem tartrsilacaktir, Yontemi gelistirmek icin ilk olarak s'nin belli bir 
degerinde ( s = s, diyelim) degerlendirecegirniz tek sifirh bir Laplace donusumunu [o., 
X(s) = s - a] dtlsunelim. s1 -a cebirsel deyimi, Sekil 9.15'te gosterildigi gibi, her bi- 
ri karmasik duzlemde bir vektor olarak ifade edilebilen iki karmasik saymm, s1 ve 
-a 'nm toplarrudir. s1 - a karmasik sayrstru ifade eden vektor s, ve -a 'nm vektorset: 
toplarm yani sekilde gordugumuz gibi s = a 'daki sifirdan s1 noktasma kadar olan 
vektordur. X(s1) 'in degeri o zaman bu vektorun uzunlugu kadar buyukluge ve ger9ek · 
eksenle yapngi aciyla ayrn degerdeki bir aciya sahiptir. Eger X(s) s = a 'da tek bir . ,: 
kutba sahip olsaydi [ornegin, X(s) = 1/(s - a)], payda aym s,. ve -a 'nm vektorse},.i.'f 
toplarm ile ifade edilir ve X(s,) 'in degeri vektorun kutuptan s = s, 'e olan uzakhgmm ····~ 
tersi kadar buyukluge ve vektorun gercek eksenle yaptigi acmm negatifi kadar aciya 
sahip olurdu. 

9.4 SIFIR-KUTUP DiYAGRAMINDAN FOURIER DONU$UMUNUN 
GEOMETRiK DEGERLENDiRiLMESi 
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H, s : Grafiksel dege~l~ndi~e?en, aym zamanda, zaman-sabitini ya da denk olarak ri? n~:l~!;;~~r;~~~:!i,~1,7;et;e,~;~::~j~~:;::,~~.~:rdti:::t d~;::k~:~~k~e: 
~:nf ,::\~e 7~;~;:nr~:·;:~it6b~9~~ktlde \ist~min, etkili_ kesim frekansi artar. f ync:, 

bi . , . · an an a$I acag1 gibi, kutbun aym sola hareketi 
biraze sa itt r de bir azaln:1~ya karsihk gelir ve bu durum, durtu yamtmda daha h1zl; 
ile :zalmal ve baKsamak tepk1~1~de karsilasnrmah olarak daha hizh bir yukselme suresi 

onuc amr. utup yerlennm gercek · iliski dah I I k . . . parcasi ve sistern tepkisinin hizi arasmdaki 
.. .. a gene o ara gecerlidir; yam, jto -ekseninden daha uzakta olan kutuplar 

durtu yamtmda daha hizh yamt terimleri ile iliskilendirilir. 

9.4.2 ikinci-Dereceden Sistemler 

Bolum 6 5 2'de bazi detayla d ~ · ·1 iki · lim B .. I. ·b. . . . nna egim en l inci-dereceden sistemler simfim dusune 
oy e Ir sistem 19 durtu " - ve (.6 33)'t ·1 . I in u u yamti ve frekans tepkisi, sirastyla, denklemler (6 37) 

· e ven mi~ o arak asagidaki gibidir: · 

-31t/4 ~--;;;;;-----:1::----,---1----...L_J o.11t 
1n 10,t 

~ekil 9.18 Birinci- 
m ioo« dereceden bir sistem i9in 

sabiti r birinci de d · l' . frekans tepkisi 
ruyoruz ki b .. I- b:ec~ en ~1stem eno t~pki~inin hizrru kontrol eder, ve $U anda go- 

, oy e lf sistemm s = -1 Ir deki kutbu zama b · t · · · · · 
gu kadar orijinden uzakta, negatif gercek eksendedir. . n-sa 1 mm tersmm uzunlu- 

100/t 10/t 

Asimptotik 
yaklasma 
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20 

O dB 
13 
f 

0 -20 
di 
.Q 
0 
N -40 

-60 
0.1/t 1/t 

tn 

n/4 

0 

13 -n/4 ¥ 
-n/2 

oi degi$tik9e, kutup vektorunun davranismdaki degi$ikliklerden, Sekil 9 .18' de bu sis- 
tem icin olan Bode diyagramlarmda gosterildigi gibi, frekans tepkisi H (jm) 'in bu- 
yuklugunun co arttikca monoton olarak dii$tiigii ve «Ht jco) O'dan -n/2 'ye mono- 
ton olarak dli$tiigii acikca gori.ilmektedir. Aym zamanda, to = 1 Ir iken kutup vekto- 
rtmun gercek ve sanal paryalarmm esit oldugu ve bu durumun frekans tepkisinin bu- 
yiikliigii icin co = 0 'daki maksimumundan J2 faktoru kadar, ya da yaklasik olarak 
3dB kadar, azaltilan bir degerini, frekans tepkisinin a91s1 icin ise n I 4 degerini verdi- 
gi not edilmelidir. Bu durum, birinci-dereceden sistemler uzerine Bolurn 6.5. l 'de ya- 
pilan ve w = 1/r 'in sikhkla 3-dB noktasi ya da kesme frekansi - 6., IH(jm)l 'in 
Bode diyagrammm duz-dogru yakla$masmm egiminde kesme olan frekans- olarak 
ifade edildigi inceleme ile tutarhdir. Yine Bolum 6.5.1 'de degindigimiz gibi, zaman- 

~ekil 9.17 Denklem (9.76)'daki 
birinci-dereceden sistem icin sihr- 
kutup diyagram1. 

- .1 
't 

CRe 

s-dGzlemi 

Sekil 9. l 7'de sifir-kutup diyagram1 gosterilmektedir. Burada, kutup vektorunnn uzun- 
lugunun to = 0 icin minimal oldugu ve ca artnkca monoton olarak artngi not edilmeli- 
dir. Aym zamanda kutbun a91s1, OJ O'dan a: 'a dogru arttikca, O'dan n I 2 'ye monoton 

olarak artmaktadir. 

(9.76) . 1 H(s)=-, 
st + 1 

1 
9-le{s} > --. 

t 

(9.75) h(t) = _!_e-11r u(t), 
r 

ve Laplace donii$iimii de asagida verilmistit: 

Ornek 9.12'nin genelle$tirmesi olarak, Bolum 6.5.l 'de bazi detaylanna deginilen bi- 
rinci-dereceden sistemler smifuu dil$linelim. Boyle bir sistem icin diirtii yamti asagi- 

daki gibidir: 

9.4.1 Birinci-Dereceden Sistemler 

Fourier donii$iimiiniin davramsi iizerine genel sonuclar 91karabilme, genel birinci- ve 
ikinci-dereceden sistemlerin ele almmasiyla aynca ifadelendirilecektir. 

Sinyaller ve Sistemler, 
676 



~ekil 9.19 (a) s > 1 olan ikinci-dereceden sistem i9in s1fir-kutu~ diyagram,; (b) c; » 1 ivin kutup vektorleri; (c) 

O < s < I olan ikinci-dereceden sistem i9in siftr-kutup diyagram1; (d) o < c; < 1 ve ca = w,, Ji_ c;2 , 
w = w,, J1 - <;2 ± <;w,, i9in kutup vektorlsr; 

(d) 

cose=t 

s-dOzlemi 

(b) 

(R,e 

s- duzlemi 
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(c) 

x 

(a) 

s- duzlerni 

Solum 9 Laplace Donu~umu 

(9.79) 
2 2 

H(s)= {J)" = {J)" 
s2 + 2({J)11S + {J)1~ ( S - C1 )( S - Cz r 

c; > 1 icin, c, ve c2 gercektir ve boylelikle Sekil 9.19(a)'da gosterildigi gibi butun ku- 
tuplar gercek eksenin ilzerindedir. c; > 1 durumu, Bolum 9 .4.1 'de belirtildigi gibi, iki 
birinci-dereceden terimin carpmudrr. Sonuc olarak, bu durumda, <r..H(j{J)) {J) = 0 'da 
O'.dan {J) ~ a: 'da -;r 'ye degisirken, IH(j{J))I l{J)I arttikca monoton olarak azahr. Bu 
durum, Sekil 9 .19( a)' dan, {J) 0 'dan arttikca, her iki kutuptan s = j {J) noktasma kadar 
olan vektorun uzunlugunun monoton olarak arttrgmi ve {J) O'dan co 'a dogru arttikca 
bu vektorlerin her birinin acismm O' dan 1r I 2 'ye artugnu gozlemleyerek kamtlanabi- 
lir. Aynca $U da not edilmelidir ki, !; arttikca durtu yamtmda daha yavas azalan bir 
terimin gostergesi olarak bir kutup j(JJ-eksenine yaklasir, ve diger kutup durtu yam- 
tmda daha hizh azalan bir terimin gostergesi olarak sol-yan duzleme dogru hareket 
eder. Boylelikle, !; 'in buyuk degerleri icin, jca -eksenine yakm olan kutup daha bu- 
yuk zaman icin sistem tepkisini domine eder. Benzer olarak, Sekil 9. l 9(b )' de gosteril- 
digi gibi, s » 1 olan kutup vektorlerini ele ahrsak, dusuk frekanslar icin jOJ -eksenine 
yakm olan kutbun vektorunun uzunluk ve a91s1, jOJ -ekseninden uzakta olan kutbun 
vektorunun uzunluk ve acisma gore {J) 'deki degisikliklere daha cok duyarhdir. Boyle- 
ce, dusuk frekanslar icin, frekans tepkisinin karakteristiklerinin her seyden once j(JJ- 
eksenine yakm olan kutup tarafmdan etkilendigini goruruz. 

0 < s < 1 icin, c1 ve c2 karmasiktir, bu durumdaki sifir-kutup diyagrarm Sekil 
9.19(c)'de gosterilmektedir. Karsihgi olarak, dilrtil yamtt ve basamak tepkisi sahmmh 
parcalara sahiptir. Burada, iki kutbun karmasik eslenik yerlerde olustugu not edilmelidir. 

Aslmda, Bolum 9.5.5'te tartrsacagnruz gibi, gercek-degerli bir sinyal icin olan 
karmasik kutuplar (ya da sifirlar), her zaman karmasik eslenik ciftler halinde olusur. 
Sekilden gorulecegi uzcre -ozellikJ.e--'--:kil<;ilk oldugunda ve bu sekilde kutuplar j(JJ- 
eksenine yakm oldugunda- OJ OJ,, '11- {2 'ye yaklastikca, frekans tepkisinin davramsi 

Durtu yamtmm Laplace donusumu asagidaki gibidir: 

{J)2 
H(J{J))= II - 

(J{J) )2 + 2c;{J)II (J{J)) + {J);, 

ve 

M = {J)" 
2~{2 -1' 

ki bu durum asagidaki ile saglamr: 

c, = -c;{J)/1 + {J)/1.R~ 

C2 = -s{J)11 - {J)" ~ S2 -1 ' 
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Eger bagil bant genisligi B'yi bu frekans arahgmm uzunlugunun dogal frekans OJ11 'ye 

bolumu olarak tammlarsak a$ag1dakini goruruz: 

9.4.3 Tum geejiren sistemler 

Boylece, O < c; < 1 icin, ikinci-dereceden sistern, frekans tepkisindeki keskinligi ve ~e- 
penin genisligini kontrol eden c; pararnetresi ile birlikte, bir ideal olrnayan bant gem$- 
ligi si.izgecidir. Ozellikle, Sekil 9.19(d)'deki geornetriden, ikinci dortluk 
kutup vektorunun uzunlugunun, (J) = (1)11 ~1 - (2 'deki rninirnurnundan, (J) bu cte1~er,aen 

c; (J) kadar arttigmda ya da azaldigtnda, Ji carpam kadar arttigim gorrnekteyiz. Bu- 

nu: sonucu olarak, c; 'in kucuk degerleri icin, uzak ucuncu-dortluk kutbunun etkisini . 

ihmal ederek, IH(j(JJ)I, frekans arahgi iizerinde tepe degerinin Ji carpam icindedir. 

(J),, ~I:- c;2 - S(J)n < (J) < (J)/1 ~1- c;2 + S(J)n. 

~ekil 9.20 o < i; < 1 olan ikinci-dereceden bir sistem ii;:in frekans tepkisinin: (a) biiyiikliigii ve (b) fazi. 

(a) 
(b) 

-it 

uln = 1 s= 0.2 

UJn = 1 s= 0.1 

I H(jm) I 

Boylelikle, c; O'a yakm oldukca, frekans tepkisindeki tepe daha keskin ve dar olur. 
Burada, B'nin Bolum 6.5.2'de tamrnlanrms ikinci-dereceden sisternler icin olan nite- 
lik olcusu Q'nun tersi oldugu not edilrnelidir. Boylece, nitelik arttikca, bagil bant ge- 
nisligi azahr ve suzgec giderek frekansa bagimh hale gelir. 
Sekil 9.20(b)'de, (1)11 = 1 ve c; 'in bircok degeri icin diyagrarm verilen <r..H((J)) icin 
benzer bir resirn cizilebilir. Seki I 9 .19( d)' den gorulebilecegi gibi (J) 
(1)11 ~I - (2 - c;(J)11 'den (J),)1- (2 'ye ve (1)11 ~1- c;2 + c;(J),, 'ye degistikce, ikinci-dortluk 
kutup vektorunun acist -Jr I 4 'ten O 'a ve 1r I 4 'e degisir. c; 'in kucuk degerleri icin 
ucuncu-ceyrek kutbunun acisr, bu frekans araligmda cok az degisir ve bu durum, se- 
kilde de goruldugu gibi, «H (j(J)) icinde arahk uzerinde yaklasik 1r I 2 'lik hizh bir 
degisim ile sonuclamr, 

Onceki tartismalarda, sabit c; ile degisen (1)11 'in sadece frekans olcegini degis- 

tirdigi belirtilmisti- o., IH((JJ)I ve <r..H((J)) sadece co! (1)11 'ye bagimhdir. Aynca, Sekil 

9 .19( c )' den, c; 'i degistirip (1)11 'yi sabit tuttukca kutuplarm ve sis tern karakteristikleri- 
nin nasil degistigini kolayca belirleyebiliriz. cos B = c; oldugundan, kutuplar bir yanm 
daire boyunca sabit bir (1)11 yancapi ile hareket eder. c; = 0 icin, iki kutup sanal eksen 
uzerindedir, Karsihgi olarak, zarnan bolgesinde, durtu yarun sinus bicirninde sonum- 
suz c;, O'dan l 'e artnkca, iki kutup karmasik kalir ve sol-yan duzleme dogru hareket 
eder ve ayru zamanda orijinden kutuplara olan vektorler cv11 sabit toplarn buyuklugtt- 
nu korurlar. Kutuplarm gercek parcasi daha da negatif olrnaya basladigindan, t ~ co 
oldukca iliskili zaman tepkisi daha hizh azahr. Aynca, gordugumuz gibi, c; O'dan 1 'e 
dogru artnkca, frekans tepkisinin bagil bant genisligi artar ve frekans tepkisi daha az 
keskin ve daha az frekansa bagimh olur. 

lt 

B = 2(. 
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Frekans tepkisinin geornetrik degerlendirilmesinin son bir omegi olarak, durtu yamn- 
nm Laplace donustimu Sekil 9'.2l(a)'da gosterilen sifrr-kutup diyagrarnma sahip olan 
bir sisterni dusunelim. jco -ekseni boyunca olan herhangi bir nokta icin kutup ve s1ftr 
vektorlerinin esit uzunluga sahip oldugu ve bunun sonucu olarak, frekans tepkisinin 
buyuklugunun frekanstan bagimsiz ve sabit oldugu bu sekilden acikca gorulebilmek- 
tedir. 

680 

ikinci dortlilkteki ~~ktor? ta~a~mdan do~in~ edilir, ozellikle kutup vektortinun': 
uzunlugu (J) = (J) \]l - c: de bir rmmmuma sahiptir. . 

Boylelikle, nite1! olarak, frekans tepkisinin biiy~klilgiin~n bu frekansm yakmmda b1r. 
t 5~si beklenir. Diger kutbun varhgma bagh olarak, tepe tarn olarak. 2'~ J~1-c;2 'da olusmaz, ancak bundan biraz daha az bir frekansta o1U$Uf. ~e~~ 
9.20(a)'da, (J),, = 1 ve kutuplann yakmmd~ ?~kle~e~. d~~~~~17m ay~kya ~lu$ab1ld1g\ 
c; 'in diger bircok degeri icin, frekans tep~1smm b~yu~lugu .~t~?ah btr,.,~ek1lde r~sme- 
dilrnektedir. Bu durum, ikinci-dereceden sisternler uzenne Bolurn 6.5.L de yaptlg1m1z 
analiz ile tutarhdir. <1 HUm) 



(9.83) X ( t) = X1 ( t) - X2 (I), Fourier donusumunu islerken, daha cok Bolum 4.3'te geli~tirdigin:1i~ ozellikler d.~zi.~i 
uzerinden konuyu incelemistik. Bu boliimde, bu ozellikler kiimesmm Laplace donu- 
~umil icin olan karsihklanm dustinecegiz. olarak dusunelim ki burada x, ( t) ve x2 ( t) 'in Laplace donusumleri, sirasiyla, 

LAPLACE DONU$UMUNUN OZELLiKLERi 
Ornek 9.13 

Bu ornekte, sinyallerin dogrusal bir birlesiminin Laplace donusumu icin olan ROC'un bazen tekil 
terimler icin olan ROC'larm kesisiminden daha fazla uzayabilecegi gercegini gosterecegiz, 

(9.80) <r.H(jw) = ;r - 202 . 

Sekil 9.2l(a)'dan, 02 = tan " ( oi! a) oldugundan, ve boylelikle, 

<Jl(jm) ~ ,r-2tan-'(:} 
H (j w) 'in buyuklugu ve fazi Sekil 9 .21 (b)' de gosterilmektedir. 

Boyle bir sistem genellikle, buttm frekanslard~n- e~it kazanim ile, g.e<;tigi icin tum geci- 
ren sistem olarak ifadelendirilir. Frekans tepkisinin fazi e, - B2 du, ya da B1 = ;r - ()2 

oldugundan, 

(b} 

~ekil 9.21 {a) Bir tom geyiren sistem i9in sifir-kutup diyagram1; {b) bir tom geyiren frekans tepkisinin bOyOklOgO ve faz1 

-n 

(9.82) L 
axl (t)+bx2(t)~aXI(s)+bXzCs), RI nR2 'i iceren 

ROC ile birlikte. 

o zaman I H(jm) I 

x2(t)~X2(s) Yakmsama alam R2 ile 
gosterilmek iizere 

-i H(jm) 
ve 

(a) 

9.5.1 Laplace Donu§umlerinin Dogrusalhg1 
Eger 

x,(t)~X,(s) Yakmsama alani R1 ile 

gosterilmek uzere 

-a 

Bu sonuclann bircogunun kokenleri, Fourier donusumu icin olan ozelliklerin benzeri- 
dir. Bu yiizden, burada, bazilan bolumun sonunda cahsma sorusu olarak birakilan 91- 
karsamalan kokenleriyle, detayh bir sekilde sunmayacagiz, (Bakimz Problemler 9.52- 
9.54) 

s- dOzlemi 
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Gosterildigi gibi, X(s)'in yakmsama alarn, en az R, ve R2 'in kesisimidir ki, X(s)'in 
yakmsa~~ alam ol~ad1gmda- o., x(t)'in Laplace donusumu olmadigmda- bu alan bos 
olabilir. Ornegin, Omek 9.7'de gorulen denklem (9.47)'deki x(t) icin; b > 0 ile X(s) 
icin olan ROC, toplamdaki iki terim icin olan ROC'lann kesisirnidir. Eger b < 0 ise, 
R, ve R2 icin ortak nokta yoktur; yani, kesisim bostur ve boylelikle, x(t)'in Laplace 
donustlmu yoktur. ROC, ayru zamanda, kesisimden daha buyuk olabilir. Basit bir or- 
nek olarak, denklem (9.82)'de x, (t) = x2 (t) ve a= -b icin x(t) = 0 'dir ve boylelikle, 
X(s) = 0 'dir. X(s)'in ROC'u, bu halde, tum s-diizlemidir. 

Terimlerin dogrusal birlesimi ile iliskilendirilen ROC, Bolum 9.2'de gelistirilen 
ROC ozelliklerini kullanarak her zaman olusturulabilir, Ozellikle, tekil terimler icin 
olan ROC'larm kesisiminden (bu kesisimin bos olmadigim varsayarak), dogrusal bir- 
lesimin ROC'unun icinde olan bir dogru ya da serit bulunabilir. Bu, daha sonra, saga 
(9te{s} artan) ve sola (9te{s} azalan), en yakm kutuplara (ki bu kutuplar sonsuzda 
olabilir) uzatilabilir. 
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(a) (b) 
~ekil 9.23 s-bolgesinde kaydnrnanm ROG Ozerine etkisi: (a) X(s)'in ROG'u; (b) X(s-s0) 'm ROG'u. 

I I 
I I s-dtizlemi 
I I 
I R I 
I I 
I. -1 

r2 I I r1 (R,e I 
I I I 
I I r2 + (R,e (s0) I 
I I I 
I I I,. 
I I I 
I I I: 

x(t)~X(s), 
Eger 

ROC =Rile 
( ) 

l -slox( ) x t-t0 ~e s, 

o zaman 

ROC =Rile x(t)~X(s), 
Eger 

9.5.2 Zaman Kayd1rma 

R2 'in kesisimini icermektedlr. 

ROC =Rile, 

(a) 

~ekil 9.22 brnek 9.13 ir;in srhr-kulup diyagramlan ve ROG'lar: (a) X,(s); (b) Xi(s); (c) X, (s)-X2(s). 

x, ( s )- X, ( s) ir;in olan ROG, s = -2 'deki kutupla smmardmlmak Ozere daha sonra uzatilabilen R, ve 

(c) 
9 .5.4 Zaman Ol~eklemesi 

Denklem (9.89)'un sag tarafi, s-duzleminde, jm-eksenine paralel olan bir kaydirma 
gibi degerlendirilebilir. Yani, x(t)'in Laplace donusumu, s = a 'da bir kutup ya da sift- 
ra sahipse, o zaman e1Wo1 x(t) 'iri.Laplace donusurnu de s =a+}% 'da bir kutup ya da 
sifira sahiptir. 

(b) 

s-dtizlemi s- dtizlemi I 
I 
I 
I 
I 
I ~-x•~1--~~~~- 

-1 (Jl,e 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I -x-x~1--~~~~- 

-2 -1 (Jl,e 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I: 
I 
I 
I ~-x~~+-~~.,-~- -2 
I 
I 
I 
I 
I 

(9.89) ROC =Rile 

Yani, X(s-s0) ile iliskilendirilen ROC, 9te{s0} tarafmdan kaydmlan, X(s)'in 
ROC'udur. Boylelikle, R'in icinde olan herhangi bir s degeri icin, s + 9te{ s0} degeri 
R, 'in icinde olacaktir, Bu durum Sekil 9.23'te gosterilmektedir. Burada, X(s)'in 
s = a 'da bir kutup ya da sifm varsa, o zaman X(s -s0) 'in de s -s0 = a 'da- o., 
s = a + s0 'da, bir kutup ya da sifm olacagi not edilmelidir. 

Denklem (9.88)'in sag tarafmda onemli, ozel bir durum, s0 = joi, oldugunda 

olusur (o., bir x(t) sinyali bir periyodik karmasik ustel e1Writ 'yi modille etmek kullaml- 
digmda). Bu durumda, denklem (9.88) asagidaki gibi olur: 

(9.88) ROC = R + 9te{s0} ile. 

o zaman 
ROC =Rile, x(t)~X(s), 

Eger 

9.5.3 s-Bolgesinde Kayd1rma 
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!Im !Im 

ve 

9k{s}>-1, 1 
X,(s)=(s+l)' 

X () l me{s}>-1. 
2 s = (s + l)(s + 2) ' .. 

X,(s) ve x2(s) icin olan ROC'lan da iceren sifir-kutup diyagrarm Sekiller 9.22(a) ve (b)'de1 

gosterilmektedir. Denklem (9.82)'den, 
1 l s + l 

X(s)= s+l (s+l)(s+2) (s+l)(s+2) s+2 

Boylelikle, x,(t) ve x2(t)'in dogrusal hirlesiminde, s=-1 'deki kutup, s=-1 'deki bir sifir 

f d ·1· · x( )- x (s)- X (s) icin sifir-kutup diyagrarrn Sekil 9.22(c)'de gosterilmek. · . tara m an s1 trur. s - , 2 v 

tedir. X,(s) ve X2(s) 'in ROC'lannm kesisimi, ~e{s} > -1 'dir. Bununla birlikte, RO~ ~aima_ b_ir 

d I 1 oldugundan: bu ornek icin s = -1 'deki kutup-sifir silinmesinin kutupla ya a sonsuz a smir 1 , , .. _ 
I k Xis) · · 1 ROC s - -2 'deki kutupla smirlandmlmak uzere sola dogru uzatila- sonucu o ara , s rem o an - 

bilir. 
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(9.96) 

Bolum 9.5.l'de one surulen dogrusalhk ozelligine benzer bir sekilde, X1(s)X2(s)'in 
ROC'u X,(s) ve X2(s) 'in ROC'lanmn kesisimini icerir ve carpimda kutup-sifir si- 
linmesi varsa bu kesisim alanmdan daha buyuk olabilir. Omegin, eger 

Xl ( s) -- s + l ' 9ie{s} > -2, 
s+2 

(c) 

(9.95) $ekil 9.24 Zaman ol9ekl~ndirme~i: 
nin ROC'a etkisi: (a) X(sjin ROG u, 
(b) O<a<l i9in (11\a\)X(s!a) 
'in ROC'u; (c) O > a > -1 i9in 
( 1 /\al) X(s I a) 'in ROC'u 

(R,e ~ 
a 

o zaman 
ROC = R2 ile, x2(t)~X2(s), 

ve 
s- di.izlemi 

_lj 
a 

ROC = R1 ile, 
Eger 

9.5.6 Evri§im Ozelligi 
(b) (a) 

Bunun sonucu olarak, x(t) gercek ise ve X(s)'in s = s0 'da bir kutbu ya da sifm varsa 
(6., X(s) s = s0 'da stmrsiz veya sifir ise), o zaman X(s) aym zamanda s = s~ karmasrk 
eslenik noktasmda da bir kutba ya da sifira sahiptir. Ornegin, Ornek 9..4'teki x(t) ger- 
eek sinyali icin olan X(s) donusumu, s = 1 ±3} 'de kutuplara ve s = (-5 ±J.Jii)/2 'de 
sifirlara sahiptir. 

_lj (R,e 
a I r1 (R,e 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

. . . . . . . . dezeri i in [bu durum Sekil 9.24(a)'da gosterilmek- 
Yam, R'm 19mdekl herhangi ~~-~. t· ~ 1 oldugu bir pozitif degeri icin as degeri 
tedir] Sekil 9.24(b)'de gosten igt gi i1a· . Sekil 9 24(b)'de goriildiigil gibi, X(s)'in 
R 'in icinde olacakttr. Burada, 0 « a « rem, Y • 
i .. .. .. ~ .. d am kadar bir compression vardir; aym zamanda a > 1 

ROC'unun buyuklugun ea 9a~ . . . d kl m (9 90) a'nm negatif olmasi 
: · ROC am kadar gem~letihr. Aynca, en e. · : ·~· . d rem, a carp .. di k larak bir tersinme ge9ird1g1m anlatmakta ir. 
durumunda ROC'un ol9eklen irmeye e o 

x(-t)~X(-s), ROC = -R ile. (9.91) 

9.5.5 E§leme 

Eger 
x(t)~X(s), ROC =Rile, (9.92) 

o zaman 

x*(t)~X*(s*), ROC =Rile. (9.93) 

Boylece, 
X(s) = X* (s"}, x(t) gercek oldugunda, (9.94) 

s-di.izlemi I 
I s- duzlemi 

·I 

R\ 
I 
I 

r2 I 
I 
I 
I- 
I 
I 
I. 

o zaman 
Ozellikle, Sekil 9.24(c)'de resmedildigi gibi, 0 >a> -1 icin llla!X(s I a) 'in ROC'u, 

buyuklugunde !al faktoru kadar bir degisim ile beraber, jto -ekseninde bir reversal 
icerir, Boylelikle, x(t)'in zaman tersinmesi ROC'un tersinmesi olarak sonuclamr. Yani 

ROC R1 = aR ile. 
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(9.105) 91e{s} > -i. 
X(s)=-2 1_+_3_ 

(s+l)2 (s+l) s+2' 

Ekte tarnml~nan kismi-kesir acilmu metodunu uygulayarak asagidakini yazabiliriz: 

Bir son_raki omek~e gosterdigi gibi, bu ozgu! Laplace donusumu cifti ozellikle 
9okl~-der~ceh kutuplu bir rasyonel fonksiyonun ters Laplace donil~ilmilnil b~lirlemed~ 
krsmi-kesir actlrrmnm uygulanmasi sirasmda yararhdrr, 

Ornek 9.15 
Asagidaki Laplace donusumunu dusunelim: 

X(s)- 2s2+5s+5 1 -( )2( )' ~e{s}>-l. s+I s+2 

(9.104) 
111-I 
--e-"'u(t)~-1- 91e{s} > -_a. 
(n-1)! (s+a)"' 

ve, daha gene! olarak, 
(9.103) 91e{s} > -a, 

(9.102) 
te-ll/u(t)~-.!!_[_1 _J = _I_ 91e{s} > -a. ds s+a (s+a)2' 

Aslmda, denklem (9. lOO)'iin tekrarla?m1~ bir uygulamasi olarak asagidakini elde ederiz: 

Yukandaki sinyalin Laplace donii~timtinii bulahm. 

e-"'u(t)~-1-, 9?e{s} > -a, 
s+a 

oldugundan, denklem (9. lOO)'iin sonucu olarak 

(9.101) 
x( t) = te-"'u(t). 

Ornek 9.14 

(9.100) -tx(t)~~. ROC=R ile 

Sonraki iki ornekte bu ozelligin kullanmu gosterilmcktedn. 

o zaman, 

Bunun sonucu olarak, eger 

x(t)~X(s), ROC=R ile, 
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(9.98) 

(9.97) 

dX(s) ["' -- = (-t )x(t )e-Sl dt. 
ds 00 

asagidakini elde ederiz: 

9.5.8 s-Bolgesinde Turevleme 
Denklem (9.3)'teki Laplace donusumunun iki tarafim da tilrevleyerek, ornegin 

x ( S) = [ X ( f )e-SI di, 

Sonuc olarak, dx(t)I dt, sX(s)'in ters Laplace donusumudur. sX(s)'in ROC'u 
X(s)'in ROC'unu icerir ve X(s)'in s = 0 'da s ile carpmu sonunda silinmis birinci- 
dereceden bir kutba sahip olmasi durumunda ROC daha genis olabilir. Ornegin, 
x(t)=u(t) ise, o zaman 9te{s} >0 olan bir ROC ile beraber X(s)=l/s 'dir. x(t)'in 
tilrevi butun s-duzlerni olan bir ROC ve birim sayisi olan iliskili bir Laplace donusu- 
mil ile birlikte bir durtudur. 

(9.99) 
dx(t) 1 r+joo 
--=- sX(s)es1ds. 

dt Zn j -Joo 

olsun. Oyleyse, 

Bu ozellik, denklem (9.56)'da ifadelendirilen ters Laplace donusumunun her iki tara- 
fun tilrevleyerek devam eder. Ozel olarak, 

I r+jco x(t) =-. . X(s)es1ds. 
2:r; -JCO 

R'yi iceren ROC ile 
dx(t) -:ft f-!:.--HX ( s ), 

o zaman, 
ROC=R ile x(t)~X(s), 

Eger, 

9.5.7 Zaman Bolgesinde Turevleme 

o zaman X1 (s )X2 (s) = I 'dir ve ROC butun s-dilzlemidir. 
Bolum 4'te gordugumuz gibi, Fourier donusumu kapsammda anlatilan evrisirn 

ozelligi, dogrusal zamanla-degismeyen sistemlerin analizinde onemli bir rol oynar. 
Bolumler 9.7 ve 9.8'de, genel olarak, L TI sistemlerin analizindeki Laplace donusum. 
leri icin ve ozellikle dogrusal sabit-katsayih turevsel denklemler ile ifade edilen sistem 
simflan icin evrisirn ozelligini biraz daha detayh olarak isleyecegiz. 

9te{s}>-1, 

ve 
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Boliim Ozellik Isaret Donii~iimii ROC 
x(t) X(s) R 
X1(t) Xi(s) RI 
X2(t) X2(s) R2 --------- --------------------------------- . ----------- -------------------------- 

9.5.1 Dogrusalhk ax1(t) +bx2(t) aX1(s)+bX2(s) Enaz RI nR2 
9.5.2 Zaman kaydrrmasi x(t-10) e-,,, X(s) R 

9.5.3 s-bolgesinde kaydirma e-,;; x(t) X(s-s0) R 'nin kaydmlrms hali (o., s-s0 

'xe) R'nin icindeyse s ROC'un icindedir) 
9.5.4 Zaman olceklemesi x(at) Olceklenmis ROC (o., s I a ~ -;; R'nin icindeyse s ROC'un icindedir) 
9.5.5 Esleme x· (t) x·(s°) R 

9.5.6 Evrisim x,(Q*Xi(t) X1(s)X2(s) En az RI nR2 
9.5.7 Zaman Bolgesinde -x(t) sX(s) En az R 

Tiirevleme 
dt 

9.5.8 s-Bolgesinde -tx(t) 
d 

R -X(s) 

Turevleme 
ds 

9.5.9 Zaman Bolgesinde L x(r)d(r) I Enaz R1n{ine{s}>O} -X(s) 

Tiirevleme 
s _____ ..., ___ 

- ------------------------------ ~ ------------- ------------------------- ilk- ve Son-Deger T oremleri 
9.5.10 t < 0 icin x(t) = 0 ve x(t) t = 0 'da diirtii ya da yi ksek dereceli tekillik er icermiyorsa, o zaman 

xW) = !~sX(s) 

t <0 icin x(l)=O ve x(t) 'int ~oo 'da s nlu bir limiti varsa o zaman 
lim = limsX(i~ 
1--+oo s--+0 

Laplace 

TABLO 9.1 LAPLACE DON0$0M0N0N OZELLiKLERi 

Tab lo 9. l 'de, bu bolumde gelistirdigimiz ozellikler ozetlenmektedir. Bolum 9. 7' de, bu 
ozelliklerin cogu Laplace donusumunun dogrusal zamanla-degismeyen sistemlerin 
analizi ve nitelendirilmesi icin uygulanmasmda kullamlrmstir. Bircok omekte gosteril- 
digi gibi, Laplace donustlmlerinin ve bu donusumlerin ROC'lannm bircok ozelligi bi- 
ze bir sinyal ve onun donusumu icin kayda deger bilgiler saglar, ve bunlar sinyali ta- 
mmlamada ya da bir denklemin kontroliinde yararh olabilir. Kisimlar 9.7 ve 9.8'de ve 
bu bolumun sonundaki problemlerin baztlannda, bu ozelliklerin kullarumlan uzerine 
bircok ornek verilmistir, 

9.5.11 Ozellik Tablosu 

Ornek 9.16 
ilk- ve son-deger teoremleri, bir sinyalin Laplace donusumu hesaplamalannm dogrulugunu kont- 
rol etmede yararh olabilir. Ornegin, Ornek 9.4'teki x(t) sinyalini dustmelim. Denklem (9.24)'ten 
x(O+) = 2 oldugunu goruruz, Aynca, denklem (9.29)'u kullanarak asagidakini buluruz: 

I . X( ) 1. 2s3 + 5s2 + 12s 2 1ms s = 1m , 
s ... co ·,...,"' s3 + 4s2 + 14s + 20 

ki bu, denklem (9.1 lO)'daki ilk-degeri teoremi ile tutarlidir. 
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(9.111) limx(t) = limsX ( s ). 
t~co s~O 

Bu sonuclann turetmesi Problem 9.53'te dikkate almrmstir. 

Aynca, eger t < o icin x(t) =Oise ve, ek olarak, x(t)'in t ~ «: 'da sonlu limiti varsa, o 
zaman son-deger teoremi sunu soyler: 

9.5.1 O ilk- ve Son-Deger Teoremleri 
t < o icin x(t) = O oldugu ve x(t)'in orijinde dii~ vey~a yii~sek de:eceli~ tekillikler 
icermedigi durumlarda, ilk degeri x(O+) - o., t pozitif deger~e.nnden O a dogru yakl~~- 
nkca x(t), Laplace donusumunden direkt olarak hesaplanabilir. Daha acik olarak, ilk- 
degeri teoremi sunu dile getirir: 

x(o+)=limsX(s). (9.110) 
s~co 

(9.109) 

(9.108) ffie{s} > 0, 

Ornek 9.1 'den, a = 0 ile, 
L 1 u(t)~-, 

s 
ve boylelikle, evrisim ozelliginden, 

1 
u(t) * x(t)~-X(s ), 

s 
ki burada ROC, denklem (9.106)'daki ROC olarak sonuclanan, !(s(i~ ~O~'u ile 
denklem (9.108)'deki u(t)'in Laplace donusumtmtin ROC'unun kesisimini icenr. 

Bu ozellik, Bolum 9.5.7'de one surulen tilrevleme ozelli~i~in __ tersidir. Bu, Bolum 
9.5.6'da gosterilen evrisim ozelliginin kullanrmtyla 91kanlab1hr. Ozel olarak, 

L,x(r)dr=u(t)*x(t). (9.107) 

(9.106) 

Lx(r)dr~+x(s), Rn{me{s}>0}'1 

iceren ROC ile. 

o zaman 

ROC =Rile x(t)~X(s), 
Eger 

9.5.9 Zaman Bolgesinde Entegral 

ROC s = -1 ve -2'deki kutuplann saginda oldugu icin, terimlerin her birinin :ers ~onii:;;ii.~ii .. s~g- 
tarafh bir sinyal olur ve, denklemler (9.14) ve (9.104)'iin uygulanmasiyla, a:;,ag1dak1 ters conusum 

elde edilir 
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Bununla birlikte bu ifadenin tersini dogru olmasmm gerekmedigi onemle vurgulanma- 
lidir. Ornek 9.19'da da gosterildigi iizere sag kutbun sagmdaki bir ROC sistemin ne- 

Nedensel bir sistem icin bir araya gelen sistem fonksiyonu 
ile bir araya gelen ROC bir sag-yan diizlemidir. 

Nedensel bir LTI sisteminde t < 0 icin durtu yamti sifirdir ve boylelikle sag tarafhdir, 
Dolayisiyla, Bolum 9.2'deki tartismadan goruyoruz ki 

9.7.1 Nedensellik 

ve buradaX(s), Y(s) ve H(s), sirasryla giris, 91k1$ ve sistemin durtu yaruti Laplace donusu- 
munu gostermektedir. Laplace donusumleri konusu icerisinde denklem (9.112), Fourier 
degisim denklemi (4.56)'mn bir benzeridir. Ayni zamarida, Bolum 3.2'deki LTD sistemle- 
rinin kompleks iistellere olan karsihgr iizerine olan tartismarmzdan, eger L TI sisteminin gi- 
risi x( t) = est, s H(s )' in ROM'und~ iken , 9IkI$I da H ( s )est olacaktir; yani est sistemin 
bir oz fonksiyonudur ve oz-degeri durtu yamti Laplace degisimine esittir. 

Eger H(s)'in ROC'u sanal bir aks iceriyorsa, s= jto icin H(s), LTI sisteminin 
frekans tepkisidir. Laplace donusumunun daha genis iceriginde, H(s) genel olarak sis- 
tem fonksiyonu ya da altematif olarak transfer fonksiyonu olarak gecer. L TI sistem- 
lerinin bircok ozelligi s-duzlemi icerisindeki sistem fonksiyonlannin ozellikleri ile ya- 
km dusunulebilir. Bunu sistemlerin onemli ozellik ve suuflanm inceledikten sonra or- 
nekle acikhyoruz. 

(9.112) Y(s) = H(s)X(s). 

Laplace donusumunnn onemli uygulamalarmdan biri L TI sistemlerinin analizi ve nite- 
lendirilmesindedir. Bu tip sistemlerle ilgili rolu dogrudan kat ozelliginden ileri gel- 
mektedirflsolum 9.5.6). Ozellikle, L TI sistemin giris ve cikisimn Laplace donusumleri, 
sistemin durtu yamtr Laplace donusumu ile carpmuna baghdir. Boylelikle, 

LAPLACE DON0~0M0 iLE LTI SiSTEMlERiN TANIMLANMASI VE ANALiZi 

Degisim cifti 1 dogrudan denklem (9.3)'e uyrnaktadir. Donusum cifti 2 ve 6 dogrudan 
Ornek 9.1 'e uymaktadir ve sirasiyla a=O, a= a 'dir. Donusum cifti 4 Ornek 9.14 dife- 
ransiyel ozelliklerini kullanarak gelistirilmistir. Donusum cifti 8, Bolum 9.5.3'de belir- 
lenmis olan ozellikleri kullanarak degisim cifti 4 'un sonucu olarak olusmustur. Donu- 
sum cifti 3,5,7 ve 9 bolum 9.5.4'iin a= -1 iken, zaman olcum ozellikleri ile birlikte s1- 
rasiyla donusum cifti 2, 4, 6 ve 8'e temellendirilmistir. Benzer sekilde, lO'dan 16 ya 
kadar olan butun donusum ciftleri, Tab lo 9 .1 'deki uygun ozellikleri kullanarak tablo- 
nun bir onceki donusum ciftlerini kullanarak elde edilebilirler (Problem 9.55'e bak). 
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Donusum ciftlert Simge' Donii~iim ROC 

su, I Tiims I 

2 u(t) I 91{s} ;o - 
s 

3 -u(-t) I 91{s} <0 - 
s 

4 r:' I 9t{s} > 0 
(n-l)!u(t) s" 

5 /11-I I 91{s}<0 
---u(-t) 

(n-1)! s" 

e-atu(t) I 91 {s} > a 6 - 
s+a 

-e-a'u(-t) I 91 {s} < a 7 - 
s+a 

11-I I 91 {s} > a 8 
-1-e-a'u(t) -- 
(n-1)! (s+a)" 

r:' -at (-I) I 9t{s} < a 9 -- ---e u (s+a)" (n-1)! 

10 sti-r, e-.\-r Tum s 

II [ cos m,,t] u(t) s 9t{s} > 0 
s2 +m; 

12 [ sin m,,t] u(t) ())0 91{s}<O 
s2mi 

[ e-a, cosm.J Ju(t) s+a 91{s} > a 13 
(s+a)2 +m; 

[ e-a, sin m.J J u(t) ())0 91{s} > a 14 
(s+a)2+mt - 

Tums 15 d"o(t) s" u,,(t)=~ 

16 u(t) * .. · * u(t) I 91{s}>O u., (t) n kere s" 

TABLO 9.2 TEMEL FONKSIYONLARIN LAPLACE DON0$0MLERi 

9.6 BAZI LAPLACE DONU$UMU c;iFTLERi 

Bolum 9.3 'te belirttigirniz gibi ters Laplace donusumu ~enellik_l~ X(~~'i, basit bile$~n-< 
lerinin lineer kombinasyonuna ayrrarak kolayhkla degerlendirilebilir. Tablo 9.2 de 
birkac yararh Laplace donusum ciftleri siralanrmstir. 
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sistem fonksiyonlu bir L TI sistemi ele alahm.ROC belirtilrnemis oldugundan, biz Bolum 9.2'den 
biliyoruz ki denklem (9.l 19)'da verilen cebirli ifade ile birlikte dusunulen birkac degisik ROC ve 
buna bagh olarak da birkac degisik durtu yamti sistemi vardir. Yine de, eger sistemin rastlantisalh- 
g1 ya da kararhhgi hakkmda bilgimiz varsa uygun ROC tammlanabilir. Ornegin eger sistemin 
nedensel oldugu bilinirse, durtu yaruti 

(9.119) 
s -1 

H(s)=---- 
(s + l)(s - 2) 

Ornek 9.20 

Bir LTI sistemi sadece ve sadece sistem fonksiyonu H(s)'in ROC'u 
butun jio -aksim [i.e.,Re(s)=O] icerdiginde kararlidir. 

H(s)'in ROC'u sistemin kararhhgi ile de ilgili olabilir. Bolum 2.3.7'de bahsedildigi 
iizere, bir L TI sisteminin kararhhgi onun, tamamen btltunlesebilir olan durtu yamti ile 
denktir; ki bu durumda Fourier donusumunun durtu yarnti ile birlesirler, Bir sinyalin 
Fourier donusumu, jm-aks1 cercevesinde degerlendirilen Laplace donusumune esde- 
ger oldugundan: 

9.7.2. Kararhhk 

Benzer bir bicimde, nedenselsizlik kavrarmrn da inceleyebiliriz. Eger bir siste- 
min durtu yamtt t > 0 icin h(t)=O ise o nedenselsizliktir. Bu durumda h(t) sag tarafh 
olacagmdan Bolum 9.2'den biliyoruz ki sistem fonksiyonu H(s)'in ROC'u sag-bolum 
diizlemidir. Tekrardan, genel olarak tersi dogru degildir. Yani H(s)'in ROC'u sag-yan 
duzlemi ise bildigimiz h(t)'in sag tarafli oldugudur. Yine de eger H(s) rasyonel ise, 
ROC'un sag-kutbun sagmda olmasi sistemin nedensel olrnadigi ile denktir. 

olur. Bu nedenle sistem rastlantisal degildir. Bu ornek rastlantisalhk, ROM'un en sag kutbun 
sagmda oldugu anlamma geldigini hanrlatmasi acismdan yararlidir; ancak tersi, sistem fonksiyonu 
rasyonel olmadigi surece gene! bir dogruluga sahip degildir, 

(9.118) h(t) = e-u+1>u(t + I), 

boylelikle -1 < t < 0 icin O olmayan, sistemle birlikte dusunulen durtu yamti 

(9.117) ~H{s}>-1 1 e-1u(t+ 1)~-- 'dir, 
s+l 

Sonra, Bolum 9.5.2 [denklem(9.87)]'nine zaman-degisim ozelliginden, denklem (9.115)'teki e5 

faktoru zaman fonksiyonunda degistirilerek hesaplanabilir. Sonra 

(9.116) ffi{s} > -1 - 1 e 'u(t)~-- 'dir, 
s+l 
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sistem fonksiyonunu ele alahm. · 
Bu sistem icin ROC en sag kutbun sagmdadir. Bu nedenle dilrtil yamti sag tarafh olmahdir. Dilrti.i 
yamttm belirlemek icin ilk once Omek 9.1 'in sonucunu kullaruyoruz: 

(9.115) !H{s} > -1 H(s) = .!!..__ 'dir, 
. s + 1 

Ornek 9.19 

Boylelikle, sistemin nedensel olamama ifadesine uygun olarak, H(s) rasyoneldir ve ROC sag- 
kutbun sagmda degildir. 

-l<ffi>+l -2 
H(s) = -,- 'drr, s: -1 

olan bir sistem ele alahm. 
t < O icin h(t) * O oldugundan, sistem nedensel degildir. Aynca Ornek 9.7'den, sistem fonksiyonu 

h(t) = e+I 

Ornek 9.18 
Dilrti.i yamti 

Bu durumda, sag-kutbun saginda bulunan ROC ile rasyonel sistem fo~ksiyonlu sistemler i~in 
rastlantisalhk denktir, ifadesine uygun olarak sistem fonksiyonu rasyoneldtr ve denklem (9.114) ta 
ROC sag-kutbun sagmdadir. 

(9.114) ffi{s} > -1 1 
H(s)=- 

s+I 

olan bir sistemi ele alahm. 
h(t)=O icin t < O oldugundan sistem nedenseldir. Aynca sistem fonksiyonu Ornek 9.1 'den elde 
edilebilir: 

(9.113) 

Ornek 9.17 
Dilrti.i yaruti 

Rasyonel sistem fonksiyonlu bir sistem icin sistemin ~edensel_li- 
gi, ROC'un sag-kutbun en sagmdaki sag-yan duzlernli olmasi ile 
denktir. 

densel oldugunu garantilemez; · daha zJyade durtu yamtm1~ sag __ tara~1 -~l_du~~n~ gost~- 
rir. Yine de, eger H(s) rasyonel ise, Ornek 9 .17 ve 9 .18 de gosterildigi gibi sistermn 
nedensel olup olmadiguu ROC'un sag-bolum diizlemli olup olmadrgmi kontrol ederek 
basitce anlayabiliriz. Ozellikle, 
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(9.123} 

(9.124) 

(9.125) 

c1 =-(;w,, +w,,~(;2 -1, 

c2 = -s'w,, -w,,~s2 -1, 

burada 

(9.122) 
2 W 2 

H(s) = w,, - . ,, 
s2 + 2(;w,,s + w,,2' (s - c1)(s -ci) 

ve (Re 
(9.121) h(t)=M[ec,t -ec21]u(-t) 

s- diizlemi Ornek 9.22 
Onceden Bolurn 9.4.2 ve 6.5.2'de tarnsngirmz ikincil-duzen nesnel simf sistemini degerlendirelim. 
Durtu yamti ve sistem fonksiyonu sirasiyla, 

!1m 

I 
I 
I 

:I 
I 
I 

* x 
-1 2 

I 
I 
I 
I 
I 

(c) 

(b) (a) 

Ornek 9.21 
Yeniden ornek 9.17'deki nedensel sistemi yeniden ele alm.Denklem (9.113)'teki di.irti.i yaruti 
tamamen entegrallesebilirdir ve boylelikle sistem kararhdir.Buna bagh olarak goruyoruz ki, s =- 
1 'de, H(s )'in denklem (9.114 )'teki kutbu s-di.izleminin sol tarafindadir. Tersine, di.irti.i yarun 

h(t) = e21u(-t) 
olan sistem, h(t) tamamen entegrallenebilir olmadigr icin kararsrzdir. Aynca, bu durumda 

1 H(s) =-, Re{s} > 2, 
s-2 

ki sistemin s=2 icin s-di.izleminin sag tarafmda kutbu olabilsin. 

s- duzlemi 

~ekil 9.25 Ornek 9.20'den, s = -1 ve s = 2 ve s = 1'de s1flr_iken, siste_m fonksiyonu i9in muht_emel ROC'lar: 
(a) nedensel, kararsiz sistem; (b) nedensel olmayan, kararh sistern; ant, - nedensel, kararsiz sistern. 

I . I s- duzlerni 
I .. I 
I_ I 
I · I 
I I 
I I ~~~x x~~~~~- 

- 1. 2 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

I 
I 
I 
I. 
I 
I ~~~x x~~~~~- 

-1 2 (Re 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

H(s) rasyonel sistem fonksiyonlu nedensel bir sistem 
sadece ve sadece H(s)'in kutuplan s-duzleminin sag 
tarafmda bulunursa - yani butun kutuplarm gercek nega- 
tif taraflan olursa - kararh da olabilir. 

Tabi ki rasyonel olmayan bir sistem fonksiyonunun kararh (ya da kararsiz) cok muh- 
temeldir. Ornegin denklem (9 .11 S)'ta gecen sistem fonksiyonu rasyonel degildir ve 
onun, sistemin kararh oldugunu gosterecek sekilde, denklem (9.118)' deki durtu yamti 
tamanuyla entegrallenebilirdir. Ancak rasyonel sistem fonksiyonu olan sistemler icin 
kararh, sistemin kutuplanm kullanarak kolayca anlasilabilir. Ornegin Sekil 9.25'teki 
sifir-kutup alam icin kararh, jm-aks1 ROC'a dahil olacak sekilde, iki kutup arasmdaki 
ROC'un secimine baghdir. 

Cok ozel ve onemli bir grup sistem icin kararhhk, kutuplann konumu acismdan cok 
basit bir sekilde tarumlanabilir.Ozellikle H(s) rasyonel sistem fonksiyonlu nedensel L TI 
sistemlerini dikkate alahm. Sistem nedensel oldugundan ROC sag kutbun sagmdadir, Do- 
layisiyla bu sistemin kararh olabilmesi icin (yani ROC'un jco -aksnu icermesi icin) 
H(s)'in en sagmdaki kutup jm-aksmm solunda olmahdrr, Baska bir deyisle, 
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!vi= w,, ' 
2~(;2-1 

l h(t) = (fe-' +-e2')u(t) 
3 
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esit oldugu bir durumda, ROC Seki! 9.25 (a)'deki gibi belirtilecektir. 

ROC'un bu ozel secimi jar -aksim iyermemektedir ve bu nedenle uygun sistem kararsizdir, h{i)'in 
tamamen entegral oldugunu gozlemleyerek de bunu a~laya?ilirsiniz). Di~~r -~araftan, eger siste~ir 
kararh oldugu bilinirse, ROC'u Seki! 9.25(b)'de verilendir ve uygun durtii yamti da tamamry~a· 
entegral olan 1 

1 h(t) = f e-'u(t) -3e21u(-t) dir, 

Son olarak Seki! 9.25(c)'de deki ROC icin sistem nedensel degildir ve kararsizdir ve 

I h(t) = -(f e-1 + 3e2' )u(-t) 



(9.133) 

Ornek 9.23 
Girdisi x(t) ve 91kt1s1 y(t)'in, lineer sabit-katsayih diferansiyel denklem 

dy(t) + 3 y(t) = x(t) I yi 
dt 

saglayan bir L TI sistemini ele alahm. 

Bolum 4.7'de; durtu yamuru ya da zaman-bolgesindeki sonucu bulmadan lineer sabit 
katsayih diferansiyel denklem ile karakterize edilmis L TI sisteminin frekans tepkisiii 
elde etmek amaciyla Fourier donusumun kullamrmm tartisrmstik. Tamamen beri 
bir yolla,Laplace donusurnunun ozellikleri, lineer sabit-katsayih diferansiyel denkle 
ile karakterize edilmis bir L TI sisteminin, sistem fonksiyonunu dogrudan elde etme 
icin kullamlabilir. Bir sonraki ornekte bu proseduru acikliyoruz, 

yada 

biciminde, gene! bir lineer sabit-katsayrli diferansiyel denklemi ele alahm, 
Laplace dontlstlmunu her iki tarafa da, lineer ve diferansiyel ozellikleri tekrar kullana- 
raktan uygularsak, · 

(ta,s') Y(s) ~ (t,b,s') X(s) (9.132) 

(9.131) 

Ornek 9 .23 'teki diferansiyel denkleminde, H(s) 'yi bulmak icin kullandrgnmz prosedu- 
run aymsim daha gene! olarak uygulanabilir. 

N dk y(t) M dk X(f) °"a -=°"b- 
~ k dl ~ k dl 

(9.130) h(t) = -e-31u(-t) 'dir 
nedensel olmayan durumda ise 

Bu, netice olarak, sistem fonksiyonun cebirsel ifadesini verir, ancak yakmsama bolgesini verrne- 
mektedir. 

Gercekte, Boliim 2.4 'te tarnstrgmnz uzere, diferansiyel fonksiyonun kendisi L TI sisteminin tam 
bir tarnrm degildir, ve boylelikle, genel olarak, diferansiyel denklemlerle tamamen uyumlu durtu 
yanitlan mevcuttur. 

Diferansiyel denkleme ek olarak, sistemin nedensel oldugunu biliyoruz, dolayisiyla ROC'un en 
sag kutbun saginda oldugu sonucunu crkarabiliriz ve bu da Re{s} > -3 'e karsihk gelmektedir. 
Eger sistemin nedensel olmadigim biliyorsak, H(s) ile iliskili olan ROC, Re{s} < -3 olacaktrr. . 

Nedensel durumda karsihk gelen durtu yamn 
h(t) = e-31u(t) (9.129) 

elde ediyoruz. 

(9.128) 
1 H(s)=-'ii 

s+3 

bu sistemden 

H(s) = Y(s) 'dir 
X(s) ' 

(9.127) sY(s) + 3Y(s) = X(s) 
cebirsel denklemini elde ediyoruz. . 
Boylelikle denklem (9. l 12)'den, sistem fonksiyonu 

Denklem (9.126)'nen her iki tarafma da Laplace donusumum; uygulayarak, ve Bolurn 9.5.1 ile 
9.5.7 koymus oldugumuz, sirasryla [(denk. (9.82) ve (9.98), dogrusallik ile diferansiyel ozellikleri 
kullanarak, 
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Seki! 9.19'da s <0 'in kutup konumlanm gosterdik. Seki! 9.26'da s <0 'in kutup konumlanfo 
gosterdik. Son sekilden, denklem (9.124) ve denklem (9.125)'ten de anlasilacagi iizerede anla~.\la, 
cagi uzere, s < O icin her iki kutbun da gercek pozitif bolumleri var. Bu nedenle ..... icin, rastlam: 
sal ikincil-sirah sistem kararh olamaz. Bu olay, Re { c1} > 0 ve Re { c2} > 0 oldugundan dolayr; her 
terim tenin artmasiyla birlikte buyudugu icin, h(t)'in kesinlikle entegral olamadigmm bir ka111t1d1r: 

~ekil 9.26 s < o iken, ikincil-dOzen nesnel sistem icin kutup konumlan ve ROG. 

9.7.3. Llneer Sabit Katsayah Diferansiyel Denklemler Ile Tornmh LTI 
Sistemler 



Ornek 9.26 
Bir L TI sistemi icin asagidaki bilgilere sahip oldugumuzu dusunelim: 

1. Sistem nedenseldir. 
2. Sistem fonksiyonu rasyoneldir ve s=-2 ile s=4'te, sadece iki kutbu vardtr. 

d2y(t) + 3 dy(t) + 2y(t) = dx(t) + 3x(t). 
dt2 ~ ~ 

Aynca, bu sistemin ROM'unu da tammlayabiliriz, Farkh olarak, Bolum 9.5.6'da bahsedilen evmi- 
sim ozelliklerinden de bildigimiz uzere ROC'un Y(s)'si, en azmdan ROC'Iann Y(s) ve X(s) kesisir- 
lerini icermesi gerekmektedir. H(s)'in ii<; farkh secenegini inceleyerek ( yani kutbun solunda s=- 
2'de, kutuplar arasmda s=-2 ve -I 'de, ve kutuplarm saginda s=-1 'de) , X(s) ve Y(s)'in ROC'lari 
icin uygun olan tek secenegin Re{s} > -1 oldugunu goruyoruz. 0 da H(s)' in en sag kutbun sa- 

gmda oldugundan, H(s)'in nedensel oldugu sonucunu cikanyoruz ve H(s)'in iki kutbunun da nega- 
tif gercek bolumleri olmasmdan, sistemin kararh oldugunu cikanyoruz, Bundan baska , denklem 
(9.131) ve denklem (9.133)'i.in arasmdaki baglantidan, baslangic kalaru ile birlikte sistemi tamm- 
layan diferansiyel denklemi belirleyebiliriz: 

sonucuna varabilir. 
s2 +3s+2 

s+3 H(s)= Y(s).= s+3 
X(s) (s + l)(s + 2) 

elde ediyoruz. 
Denklem (9.l 12)'den 

1 
Y(s) = , Re{s} > -1 

. . (s + l)(s + 2) 

ve 

Laplace donusurnunu x(t) ve y(t)'ye gore hesaplayarak 
1 

X(s) =-, Re{s} > -3 
s+3 

biliyor oldugumuzu varsayahm. 
Gosterdigimiz gibi, bu bilgiden bu sistemin sistem fonksiyonunu belirleyebiliyoruz ve bundan 
sistemin diger bircok ozelligini hemen cikarabiliriz, 

y(t) = [ e-' - e-2, }Ct) 
ise ciktismm da 

Ornek 9.25 
Eger L TI sistem girdisinin 

Gordugtlmuz uzere, nedensellik ve kararhhk gibi sistem ozellikleri, sistem fonksiyonu ve 
onun ozellikleri ile ilgili olabilir. Gercekte, tarnmlarms oldugumuz Laplace donusum ozel- 
liklerinden her biri, bu sekilde sistemin davramsmi sistem fonksiyonu ile iliskilendirmede 
kullamlabilir. Bu bolumde, bu olayi aciklayacak bircok ornek vermekteyiz. 

9.7.4. Sistem Fonksiyonu ile Sistem Davram§•m ili§kilendiren 
Ornekler 
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~ekil 9.27 RLC devre serisi. 

c + 
x(t) 

+ 
y(t) 

elde ederiz. 

Problem 9.64'te gosterildigi ilzere; eger R,L ve Canin degerleri pozitiftir ise sistem fonksiyonu .: 
kutuplarmm negatif gercek bolumleri olacak ve dolayisiyla sistem kararh olacaktir. 

R L 

(9.137) 1/ LC , . 
H(s)= s2+(RIL)+(l/LC) yt 

denklemini elde ederiz. 
Denklem (9.133) uygulayarak 

(9.136) . RC dy(t) + LC d2y(t) + y(t) = x(t) 
dt dt2 

Ornek 9.24 · li bi 
Gerilim kapasitesi ve gene\ induktoru baslangic olarak .stftr ?l~n bir RLC devresi, ~neer ~a it: 
katsayih diferansiyel denklem ile tarifle~ebilen bir L TI s1ste~11.m .olu~tu~akta?1r. Seki! 9.27 d:kt 
seri RLC devresini ele alahm.Gerilim kaynagmdan gecen genhmm girdi isareti x(t) o~sun ve siga- 
tan gecen gerilimin isareti y(t) olsun. Kaynak gerilim ile rezistanstan,indilktorden ve sigactan gecen 
toplam gerilimi hesaplad1g1m1zda 

M 

Laksk =0 
k=O 

<;;ozilklerinin kutuplanndan dolayi, sistem denklemi her zaman rasyoneldir. 

B . ·· kt' tartismarmzrn devarru olarak, lineer sabit-katsayrh diferansiyel denklemi 
tr once '{ ( )'' kl 

tek basma yaklasma bilgesini smrrlamadigi i9i~ denklem C.9.133), H s. m ~a asma .··. 
holgesinin smm icin herhangi bir tammlama getmnemekt~dtr. ~ncak, s1~t~m1.~ ka~~r- · '. 
hltgt ya da nedenselligi ile ilgili ek bir bilgi ile yaklasma bilgesi cikanlabilir. Omegm, .. , .. 
eger sistem ilzerine,nedensel olabilecek sekilde baslangic kosullanrn uygularsak, ROC 
en sag kutbun sagmda olacaktir .. 

cozumlerinin sifir olmasi ve 

Boylelikle, diferansiyel denklem ile tammlanmt~ sistemin, 

700 



Ornek 6.3 'te, L TI sistemlerinin yaygm olarak kullamlan ve Butterworth Suzgecleri 
olarak bilinen strufim kisaca tamtmrsnk. Bu smif suzgeclerinin, bant gecirendeki her 
bir suzgecin durtu yamtmm buyukluk ozelliklenni de iceren, bircok ozelligi vardir ve 
bu da onlan herhangi bir uygulama icin pratik hale getirmektedir. Laplace donusumu- 
nun kullamsh olmasi ile ilgili daha fazla ornek i9in, bu bolilmde Laplace donil~i.im 
tekniklerini, Butterworth silzgecinin frekans tepki bilyi.iklilgil ozelliklerini, onun sistem 
fonksiyonunu belirlemek i9in kullamyoruz. 

Bir N'inci-dilzen, dil~i.ik ge9i~ Butterworth silzgecinin, bilyi.iklilgi.iniln karesi 

IB(jw)j2 = 
1 

( . ; . )2N (9.140) 
. + JW JWc 

olarak verilen ve Nenin silzge9lerin di.izenini gosterdigi bir frekans tepkisine sahiptir. 
Denklem (9.140)'tan IB(jw)l2 'yi veren B(s) sistem fonksiyonunu tammlamak isteriz. 
ilk once belirtelim ki, tamm olarak 

IB(jw)l2 =B(jw)B*(jw) 'dur. (9.141) 

Eger Butterworth silzgecinin dilrtil yamtm1 geryek olacak ~ekilde smtrlandmrsak, 
Fourier donil~ilmleri i9in olan kar~1hkh simetri ozelliginden, 

B*(jw)=B(-jw), (9.142) 

9. 7 .5. Butterworth Suzge~leri 

(a) ifadesi, 3{h(t)e3'} 'in, s=-3'te h(t)'nine Laplace donusumundeki degerine uydugu icin 

yanhstir. Eger yakmsak ise, bu s=-3'un ROC'da oldugunu gosterir, Nedensel ve kararh bir sistemin 
ROC'u her zaman saginda olmahdir. Ancak s=-3, s=-2'deki kutbum sag tarafmda degildir, 

(b) ifadesi, H(O)=O demek ile esdeger oldugundan yanhstir.Bu H(s)'nine orijinde sifir dege- 
ri olamamasi ifadesiyle ters dustugunden yanhstir. 

(c) ifadesi dogrudur. Tablo 9.1 'e gore, Bolum 9.5.8'de inceledigimiz THA(t)'nin Laplace 
. donusumu H(s) ile aym ROC'a sahiptir. Bu ROC jar -aksim icermektedir ve bu sekilde, uygun 

denklem kararhdir, Aynca t<O icin h(t)=O olrnasi, t<O icin th(t) =O demektir. Boylece THA(t) 
nedensel bir sistemin di.irti.i yarntiru temsil etmektedir. 

(d) ifadesi dogrudur, Tablo 9.1 'e gore, dh(t)/dt, sH(s) Laplace donusumune sahiptir. Sile 
carpnrn, s=-2'deki kutbu yoketmemektedir. 

(e) ifadesi yanhstir. Eger h(t) sirurh bir surekliligi var ise, boylece Laplace donusumunun 
ROC'da herhangi bir noktasi var ise, ROC tum s-alam olmalidir. Ancak bu, s=-2'de kutbu olan 
H(s) ile uyumlu degildir, 

(f) ifadesi yanhstir. Eger dogru olsaydt H(s)'nine s=-2'de kutbu oldugundan, s=2'de de 
kutbu olmasi gerekirdi. Bu, her nedensel · ve kararh sistemin s-diizlerninin sol tarafmda olmasi 
gerekir ifadesiyle uyusmamaktadir. 

G ifadesinin dogrulugu 
Verilen bilgiler isrgmda kesinlesememektedir.lfade, H(s)'nine pay ve payda derecesinin 

esit olmasnu gerektirmektedir ve bizirn, H(s)'nine durumunun oyle olup olmadigmi belirlemek icin 
yeterli verimiz yoktur. 

(t) H(s)=H(-s). 
(g) limH(s)=2. 

S-->oO 
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(a) 3 { h(t)e3'} yakmsaktir. 

(b) J :h(t)dt = 0 . 
(c) THA(t) nedensel ve kararh bir sistemin durtu yamt1d1T.' 
(d) h(t) Laplace donii~i.imiinde en az bir kutup icermektedir, 
(e) h(t)'nine simrh bir siirekliligi vardrr, 

Ornek 9.27 . . . H() · t f k iyonunu ele alahm. 
Durtu yamn h(t) olan kararli ve nedensel bir sistem ile t sis em on si - I 

u . 1 Id' - - 2'de kutbu oldugunu ve orijinde sifir olmadigrm varsaya im, 
H(s)'mne rasyone o ugunu, s= . . · - d ki her ifade icin kesin olarak 
Butun diger kutuplarm ve sifirlann konumu b1lmmeme~ted1r. AJa~tf: ~ . d - lugunu kamtlaya- 
dogru olup olmadigim, kesin olarak yanlis olup olmadiguu, ya a t a enm ogru 
cak bilgide eksiklik olup olmadigirn kararla~tJrahm: 

__ 4_s -- 'tiir. 
(s + 2)(s -4) 

H(s) 

degerlendirerekelde edebiliriz. 

Denklem (9.138) ve denklem (9.139)'u denkle~tirerek K'mn 4 oldugunu gorebiliriz, ve boylelikle 

oldugun~/on;~~tt~'.~·ine payi ve paydasi her ikisi icin de, senin en yuksek iistiinlin terim dege1{ 
s ~ a: ~- en denklem (9 138)'i degerlendirirken sadece onlann onemi va~d1_r. -~ynca, eger pay, 
egemena~r d:~a uksek bi; degeri varsa, limit uzaklasacakttt. Do_l~y1s1yla limit rein sonl~ ~e s1f1r . 
paydad . ~ . d d H(s)'nine paymm derecesi ile paydasmm derecesinin aynt , 
olmayan bir degenldsa ecdeb~el. ~a ec;aydamn degeri 2 ise denklem (9.138)'i elde etmek icin, 
oldugu durumda e e e e I ir~z.. · =K Bu sabiti 
q(s)'nine devamh olmasi gerektigi sonucunu 91kanyoruz -yam, q(s) · 

Ksz . Ks2 ,. 
Jim = hm-2 = K I 
x-->oO s2 - 2s - 8 .t-->OO s 

formunda kokleri olmasi gerekir. . 
Son olarak, bilgi 4'ten ve Bolum 9.5.lO'daki haslangic-deger teoremmden 

. s2q(s) 
limsH(s)=hm 2 =4 
x-->OO .<-->«> S - 2S - 8 

P(s) = sq(s) 

. _ bil kt · (t) = 1 = e°·' girdisinin yamti y(t)' nine, H(O).e0·' = H(O) 'a ~- 
seklinde oldugunu I me eyrz. x , . d b . 

1 
ktisi d bilgi 3'ten p(O)=O _ yani p(s)'nine s=O'da ve q(s) rune sa e aska bi o masi gere igm en, , 

polinom oldugu, 

p(s) p(s) 
H(s)= (s+2)(s-4) s2-2s-8 

3. Eger x( t)= 1 ise, y( t)=O' dir. 

4• Durtu yamtmm t = o+ 'deki degeri 4 'tur, 

fi~ ~~!tIJ~i~~~e:s~~~~i:~~~1~s~::1i:t:::~~l~:e~~~::~r~~~as~ndan ve ~=.4'te pozitif gercek bBt 
mil olan sahip olmasmdan) ve p(s)'nine sade polinom oldugu sistem fon s1yonunun, 
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Bolum 9.7.3'teki tartisrna dogrultu d B( )'d · . . . 
ransiyel denklemi saptayabiliriz. 0:~7li~ie :.ka:i~~ b:~~eJ1:d~;::e~~~~it-.~at~a~1h_ ddife- 
uygun olan diferansiyel denklemler sunlardir: m . uc egerm en 

(9.151) 

(9.150) 

2 
N=2: B(s)= _ wc 

(s + wce;(,r/4))(s + wce-j(,r/4)) 
w2 

~ekil 9•28 N=1,2,3 ve 6 iyin B(s)B(·s)'nin kutup konurnlan. 

t~~~;~~:e:ri~\;1i.1~::!rt!\:~§!~;;~e~:~t:n~!~: ~~i;~!\Je~i:: ili§kilendirilmi§ 
N=l: B(s)=~ 

s+w (9.149) c 

(R,e 

N=6 

\ \ I me (R,e 
x x 

/ ...... __ .... " 
(R,e 

.... - ..... ,,,. ' 
/ \ 

I \ ~~x x~~~ 
\ I m 
\ I c 
' / ' ,,,. - .... 

N=2 
N=1 
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(9.148) 

Yani, 

(9.147) 

(9.146) lspl = Wc 

iken, herhangi bir s = s P degeri icin saglanmaktadir ve 

1r(2k + 1) 1r . <rs = + - , k bir tamsayidir; 
p 2N 2 

B(j(J)) ve B(-s)'nine birlestirilmis kutuplanna tekabiil etmektedir. 
Denklem (9.145), 

(9.145) 
Paydanm polinom kokleri, 

s = (-1)1i2N (jwJ 'deki 

(9.144). 

(9.143) B(jw)B(- jw) olsun. 
1 + (jwl jwJ2N 

Daha sonra, B(s)ls=Jw= B(j(J)) 'dir ve bu nedenle de denklem (9.143)'dan 

l B(s)B(-s) olur. 
1 + (s I Jwc)2N 

ki 
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Sekil 9.28'de, N=l,2,3 ve 6 icin B(s)B(-s)'nine kutup pozisyonlanm acikhyoruz. Genel 
olarak bu kutuplar icin asagidaki gozlernler yapilabilir: 

1. S-diizlemine yer alan, capt wc olan bir cembere esit mesafede aciyla yerles- 
mis olan 2N kadar kutup bulunmaktadir, 

2. Bir kutup hicbir zaman jw-aksmda yer almaz ve N'in tek olmasi kosulu ile 
a-aksmda yer ahr, ancak N'in cift olmasi durumunda gecerli degildir. 

3. B(s)B(-s)'nin kutuplan arasmdaki acih mesafe 1r IN radyandir. 
B(s)B(-s)'nin kutuplan verilerek B(s) kutbunun belirlemek icin, B(s)B(-s)'nin ku- 

tuplarmm cift olduklanm goruyoruz, boylece eger s = s P 'de kutup varsa, s = -s P 'de , '"''"'·"'-"'"''-' 
de bulunrnaktadir. Dolayisiyla, B(s)'yi olusturmak icin her ciftten bir kutup seciyoruz. 
Eger sistemi, nedensel ve dengeli olmali diye simrlarsak, o zaman B(s) ile iliskilendir- 
digimiz kutuplar, yanm kiirenin sol-yan alanmda bulunan kutuplardir. Kutup konum- 
lan B(s)'yi sadece olcek cercevesinde belirleyebiliriz. Fakat denklem (9.144)'ten 
B2(s)ls=o = 1 'e esit oldugunu goruyoruz, ya da esdeger olarak denklem (9.140)'tan, 

katsayisi, frekans tepki buyuklugunun karesinin w=O'da birlik kazanci olacak sekilde 
secilir, B(s)'nin kararhhgmi omeklendirmek icin, N=l, N=2 ve N=3 durumlanm de- 
gerlendirelim. Denklem (9.148)'den elde ettigimiz uzere Sekil 9.28'de B(s)B(-s)'nin 
kutuplan gosterilmistir. 



(9.159) 

(9.160) 

(b) 

~ekil 9.30 iki L Tl sisteminin geribildirim i9 baglant1s1. 

x(t) 

dy(t) + w x(t); 
dt c 

d2 y(t) + fi.w dy(t) + w2 y(t) = w2 x(t); 
dt' c dt 

d3 y(t) 
2 

d2 y(t) + zw2 dy(t) + w;y(t) = w>(t) ; 
--+ WC d 2 c dt dt3 t 

SiSTEM i~LEV CEBiRi VE BLOK ~EMASI GOSTERiMLERi 
k bi tilrevleme evrisim zaman kaydirma gibi za- 

Laplace d6nil$ilmti~ti ku~lanma ize, . ahi'l de- i ti~emizi olanakh kilar. L TI 
man-bolge Wemlen, cebirsel denklemlen Ide d . .' .~ ~k ve bu bolumde de cebirsel 

. . l' . sinda bunun yarar arrm gormu~ . b . 
sistemlenmn_ ana 121 sira . l . . i baglantilan analizinde ve sistemlen, asit 
sistem fonks1~~nun~n'. ~ Tl s~stem enmr c;k tezlemek gibi baska onemli kullamm- 
sistem yap1 b1r1mlennm 19 baglant1lan o ara sen . 
larma goz atacagiz 

--y(t) 

(a) 

Y(s) = Hi(s) E(s), 

E(s) ~ X(s) - Z(s), 

ve 
Basit paralel ve seri kambinazyon sistemlerini cebirsel islernlerle daha karmasik 
baglantilara genisletmek icin kullamlan Laplace donusumleri Sekil 9.30 da verilmis- 
tir. Bunu belirtmek icin Seki! 9.31 de verilen iki sistemin geri bildirirn baglantrlanrn 
goz onunde bulundurun. Bu baglantilann dizayn, uygulama ve analizleri 11. Kisrmda 
detayh olarak verilmistir. Sistemin etki alanmdaki analizi basit bir analiz degildir. x (t) 
girdisinden y(t) ciktismdaki genel sistem fonksiyonu incelendigi zaman sistemin be- 
lirgin bir cebirsel maniptilasyon oldugu gorulrnektedir, Spesiifik olarak Sekil 9.31 den 
asagidaki baglantilar elde edilir. 

(9.158) 

(9.157)' 

(9.156) 

(9.155) h(t) = ~ (t) + h2 (t) 'dir 
ve Laplace donusumunun lineerliginden 

H(s) = H1 (s) + H2(s) olur. 
Benzer bir sekilde Sekil 9.30(b)'deki seri ic baglantilann durtu yamti: 

h(t) = h; (t) * h2 (t) 
ve birlikte uygulandigi sistem fonksiyonu da: 

H(s) = H1 (s) + H2 (s) 'dir. 

Sekil 9.30(a)'da gosterildigi uzere iki sistemin paralel ic baglantismi ele alahm. Butun 
sistemin durtu yarun: 
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(9.154) 

(9.153) 

(9.152) 

(R,e 

9.8 

N=3: 

N=2: 

N=l: 

~ekil 9•29 N=1, 2, 3 i9in B(s) kutuplan. 

x- 
i 

I -~*--+------:- -m, , (Re 
\ 

'x_ 

N=3 

-'OJ c \ 
\ x .. _ 

., ,, 
I 

I 
I --x, --+------:- (Re -m, \ 

' ' 

N=1 
N=2 
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olan bir L TI nedensel sistemini ele aim. 

Denk~em (9. l 64)'i.in oner~igi i.izere, sistem fonksiyonu s+2 olan bir sistem ile devam eden sistem 
fonkstyonu 1/(s+ 3)olan bir sistemin, artaru olarak dii~iinulmelidir ve biz bunu l/(s+3)'.. '. I · . 

k · · Q k · 1 u s1mge e- 
me rem ye ii 9.32(a)'daki blok diyagranum kullanarak, Seki! 9.33 'te ornekledik. 

(9.164) 
s+2 ( I J H(s).=-= - (s+2) 
s+3 s+3 

Ornek 9.29 
Sistem fonksiyonu 

dogrulugunu karntlamak icin kullanabiliriz. 

bul~nan -3 si,stem .. fon~si~~~u -3 katsayisiyla carpilmasina uyumludur. Sekildeki blok diyagrarm, 
~e~,!. 9.32(a)_ da gosterildigi iizere v~ bir onceki alt bolurnde ele ahndrgi i.izere bir geri donu um 
1lm1g1 gerekttrmektedir tek fark Q kil 9 31 'd ki · · - ~ 

. . . . .'. . . .'ye.' · e I gibi cikanlrnasmdan ziyade, Seki! 9.32(b)'deki 
gibi, toplayrci girdilerinin 1k1 sinyali eklenir. Yine de Seki) 9 32(b)' de .. t 'Id' - · .. · 
d ·· .. .. 1 d . · gos en 1g1 uzere, gen 

onu~~m yo un aki ve carprmdaki katsaymm isaretini degistirerek tam Seki! 9.31 'deki gibi bir 
blok diyagram elde ederiz. Sonuc olarak, denklem (9.163)'ii, 

H ( s) = .J.!.!._ = _I_ 
1+3/s s+3 

(b) 

~ekil_ 9.32 (a) Orn.ek ?,'28'~e~i nedensef L Tl sistemferinin bfok §ematik gosterimi· (b) 
e§deger blok §emat,k gostenm1. ' 

(a) 

r----~---!~ y(t) 
x(t) 

709 
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dy(t) + 3 y(t) = x(t) 
dt . 

diferansiyel denklemi ile de tarumlanabilecegini biliyoruz. 
Bolilm 2.4.3, Seki! 2.32'de gosterilmis olan ve bunun gibi birinci derece sistemleri iceren bir blok 
diyagram gosterirni olusturduk.Esdeger bir blok diyagram da ( a=3 ve b=l icin Seki! 2.32'ye uy- 
maktadir) Seki! 9.32'de gosterilmistir, Burada, 1/s di.irti.i yaruti u(t) olan bir sistemin sistem fonk- 
siyonudur, yani bir ti.irev ahci sistem fonksiyonudur.Aynca Seki I 9.32'deki geribildirim yolunda 

l H(s)=- 
s+3 

olan nedensel sistemi ele alahm. Bolum 9.7.3'ten, bu sistemin, baslangic kalamrnn durumunu da 
gozeterekten, 

Ornek 9.28 
Sistem fonksiyonu 

Bolum 2.4.3 'te; bir L TI sisteminin; toplama, katsayi ile carpma ev entegralini alma gi- 
bi temel islemleri kullanarak birinci dereceden diferansiyel denklem ile tammlanrms 
blok diyagram gosterimini orneklendirmistik. Bu tlc islern, daha yuksek dereceli sis- 
temlerin blok diyagram olusturmada da kullamlabilir ve bu bolumde bunu bircok or- 
nekle aciklayacagiz. 

9.8.2 Rasyonel Sistem Fonksiyonlar1 ve Diferansiyel Denklemler ile 
Tammh Nedensel LTI Sistemleri iCjin Blok ,emas1 Gosterimleri 

(9.163) 

baglantisuu elde ederiz, ya da 

Y(s) = Hl(s)[ X(s)- H2 (s)Y(s)] 
bunda da 

Z(s) = H2 (s)Y(s), 

(a) 

~ekil 9.31 (a) iki LTI sisteminin paralel i9 baglant1lan; (b) iki LTI sisteminin seri kombinasyonlan 

z(t) 

1----------t~ y(t) 
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~n~e~i omekle~e urgun_oneri~~ri kullanarak'. $~~ii 9.34'te gosterilen sistemin blok sernatik goste- 
nm~m el_de_ edenz. Ozellikle, turev alicmm girdisi, tilrev ahcmm ciktismm tilrevi oldugundan blok 
sekildeki smyaller ' 

(c) 

~ekil 9.34 Ornek 9.30'deki sistemin blok ~ekil gosterimleri; (a)dogrudan form, (b) seri form, (c) paralel form. 

x t) y(t) 

t ·CD1. -~--ii>- y(t) 

~~ 
(b) 

x(t) 

(a) 

y(t) 
x(t) e(t) 

----'I~ + i---......;...;..___,.. 
f(t) 

(9.166) 

(9.165) H(s)== l 
(s + l)(s + 2) s2 + 3s + 2 

nedensel, ikinci dereceden bir sistemi ele alahm. Bu sistemin girdisi x(t) ve ciknsi y(t), 

d2y(t) dy(t) --2- + 3-- + 2y(t) == x(t) 
dt dt 

diferansiyel denklemini saghyor, 

Ornek 9.30 
Sistem fonksiyonu 

711 Laplace. Doni.i~i.imi.i Boli.im9 

$ekil 9.33 (a) ornek 9.29'deki sistemin blok ~ekil gosterimleri; (b)e~deger blok ~ekil gosterimleri. 

(b} 

__ x.:.(t.:..) -~ + 1---e(.:...t):.....11....--~ 

y(t) 

z(t) 

(a} 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 

I --------------------------------------J 

_x .... (t.:.) __ .+-1 + 1--- ...... e....:(...:.t)_~ y(t) s+2 z(t) 

~-------------------------------------- 

oldugundan, z(t)'nin turevi gerekmektedir. Bunun tersi olarak Sekil 9.33(b)'deki blok semasmin, 
hicbir isaretin acik diferansiyelini gerektirmemektedir. 

dz(t) y(t) == - + 2z(t) 
dt 

olacak sekilde, tam olarak z(t)'nin turevidir ve bu da Sekil 9.33(a)'da gosterilen altematif blok 
diyagram temsiline goturmektedir. Belirtelim ki Sekil 9.33(a)'daki blok diyagrarm, 

y(t) == e(t) + 2z(t) , 

Yine de integratornn girdisi e(t) 

y(t) == dz(t) + 2z(t) ile baghdir. 
dt 

Denklem (9.164)'teki sistemi kullanarak altematif bir blok diyagram gosterimi elde etmek 
milmktin. Laplace donii~ilmiiniin lineerligini ve diferansiyel ozelliklerini kullanarak biliyoruz ki, 
Sekil 9.33(a)'daki y(t) ve z(t), 
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H(s) = (~J(2(s- l)J, 
s+2 s+2 

yazabiliriz ve bu da farkh bir kalan formu ongormektedir. Aynca, Problem 9.38'de 
gosterildigi tizere, dordtmcu-dereceden bir sistem fonksiyonu, ikinci-dereceden iki sis- 
tem fonksiyonunun iiriinii olarak yazilabilir her biri bircok farkh sekilde gosterilebilir 
(yani; dogrudan-formu, kalan, paralel), ve o da her, her birinin farkh birkac gosterimi 
olan, farkh alt derecelerinin terim toplarm olarak yazilabilir. Bu sekilde, dusuk- 
dereceli, basit sistemler, daha yiiksek dereceli,kompleks sistemlerin olusumunda yapi 
tasi olarak kullamlabilir. 

Rasyonel sistem fonksiyonlan ve diferansiyel denklemlerle tammlanrrus nedensel L TI 
sistemleri icin kullamlan blok diyagram yapilandirma yontemleri, yuksek dereceli sis- 
temler i.9in de ayru sekilde kullamlabilir. Ek olarak, bunun nasil yapildigt oldukca es- 
nektir. Ornegin, den kl em (9 .168) 'deki paydalan ters cevirerek, 

B~n.lardan ?i.rincisi kalan-formunda gosterimini, ikincisi ise paralel-form blok diyagram gosteri- 
rmm gerektirir. Bunlar da Problem 9.36'da gosterilmistir. 

seklinde yazabiliriz. 

(9.169) 6 8 
H(s)=2+--- 

s + 2 s +1 

yada 

(9.168) H(s) = (2(s-1))(~) 
s+2 s+2 

~ekil 9.35 Ornek 9.31'deki sistemin dogrudan- form gosterimi. 

Alternatif olarak, H(s)'yi 

,.---T 
x(t) 

y(t) 

9.36'da incelenmistir ve sonucu da sekil 9.35'te gosterilen dogrudan-formlu blok diyagramrdir. 
Bundan boyle, dogrudan-form gosteriminde, blok diyagramda gorulen katsayi, denklem 
(9.167)'deki sistem fonksiyonunun kesisirni olarak belirlenebilir. 
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H(s)=( 2 l )c2s2+4s-6) 
s + 3s + 2 

seklinde yazabiliriz. 
Yine de, tam Omek 9.20'da yaptigirmz gibi, birinci sistemin integratorun olan sinyalleri 'yakala· 
yarak' , bu ikinci sisteme gerekli olan sinyalleri ortaya crkarabiliriz. Bu yapmm detaylan Problem 

ele alahm. 
Cebirsel sistem fonksiyonu kullanarak H(s)'yi, her birinde blok diyagram gosterirn ihtiinalimizin 
oldugu birkac degisik sekilde yazabiliriz. Ozel olarak, H(s)'yi, Seki! 9.34'.te gosterilmis sistemin. 
ve sistem fonksiyonunun 2s2 + 4s -- 6 olan sistemin kalam olarak gosterildigini yansitan . 

( ) 
2s2 + 4s - 6 , . 

Hs 1 
s2 + 3s + 2 

Ornek 9.31 
Son bir ornek olarak 

elde ederiz. 

seklinde yazilabilir onermektedir. 
H(s)'nin kalan -formatzndaki gosterimi, Seki! 9.34(b)'de yansmlrmsnr. ·. 
Alternatif olarak, H(s)'nin bolum - kesri genislemesi olarak kullanarak, Seki! 9.34(b)'de gosterilen · 
paralel-form gosterimine olanak saglayan 

1 1 
H(s)=--- 

s+l s+2 

H(s) = (-1 )(-1 ) 
s+l s+2 

e(t) = -3/(t)- 2y(t) + x(t), 
yada 

Aynca, denklem (9.166), Seki! 9.43'te gosterilenin tamamen aymsi olan 

d2y(t) = -3 dy(t) - 2y(t) + x(t)' 
dt2 dt 

e(t) = df (t) = d2 y(t) ile ilgilidir. 
dt dt 

f (t) = dy(t) , 
dt 

seklinde yazilabilir. · .. · 
Bu sekildeki blok diyagram, katsay1smm sistem fonksiyonundaki ya da esdeger olarak diferansiy ' 
denklemin katsayi ile dogrudan belirtilebilir oldugundan bazen direk-form gosterine basvurulii 
Onemli olan diger blok diyagram gosterimleri, tutarli bir cebirsel sistem fonksiyonu miktannd . 
sonra elde edilebilir. Ozellikle denklem (9.165)'teki B(s), sistemin birinci-derece iki denklemin: 
kalam olarak 
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~~k tarafh Laplace donii~iimiinii ele alahrn. 
Omek 9.9'da, denklem (9. l 79)'daki ve bircok ROC ilea n f · 
sumu icin ters donii~timii ele alrmstrk, Tek tarafli donu;ii~ ~;da ~Oanc?11ft tarafli ~aplace don~- 

y , ar, en sag kutbun sag- 

(9.179) 
x(s)=--1-- 

(s + l)(s + 2) 

Ornek 9.35 

elde ederiz. 

(9.178) 91e{s} > -a x(s)=X(s)=1+2s+ 1 s(2s-l) 
s-1 s-1 

::~irit/(t~~?. o~~u~~ndan, ve ~ri~_in.~e~_i ~ekillik tiiml:~imi aralanna dahil oldugundan x(t)'nin tek 
. " ~nu~umu, 91 t tarafli donusumu Ile ayrudir, Ozellikle, u,, (t) 'in cift tarafh donii~iimiiniin 
s oldugu olgusunu (donusum cifti 15, Tablo 9.2) kullanarak 

(9.177) 
x(t) = <5(t) + 2u, (t) + e1u(t) 

Ornek 9.34 

Bo}:l~Iikle , b~ ornekte tek ve cift tarafli donusumler acik olarak farklidir. Aslmda, tek tarafli 
deg1~1m, t < 0 icin degeri sifrr olan sinyalin cift tarafli donusumt; tek tarafli ct·· .. .. du 
mumuza uyumlu olarak biz ( ) , . ( )' . ~. , . ' onusum ur yoru- 
du .. 1. . X s yi x t nm degil x(t)u(t) nm bir cift tarafh donii~iimii olarak 

u~unme 1y1z. · v 

(9.176) 91e{s} > -a 

X(S) = r e-a(t+IV" U(t + l)e-'1dt 

= f e-"e-s1dt 

-a } =e -- 
s+a 

91e{s} > +a (9.175) 
e·' 

X(s)=--, dir. 
s+a 

Buna zit olarak tek tarafh dontlsum 

Bu ornek icin, cift tarafh donusum X(s) 6 k 9 l 'd · · · 
(Bolum 9.5.2): , me . en elde edilebilir ve zaman-kayd1rma ozelligi 

(9.174) 
x(t) = e-11<1+1>u(t + I) 'yi 

ele ahrnz. 

Ornek 9.33 
Soma da 

(9.173) 
X(s) =-1- 91 { } (2 + a)" , e s > =a 

715 Bolum 9 Laplace Donu~umu 

sinyalini ele alahm, t<O icin, x(t) = 0 oldugundan, tek tarafh ve cift tarafh donusumler esdegerdir. 
Boylelikle, Tablo 9.2'den 

(9.172) 111-I 
x(t) = --e-01u(t) 

(n -1)! 

· Tek tarafli Laplace donusumunu orneklendirmek icin, alttaki ornekleri ele alahrn: 

Ornek 9.32 

9.9.1 Tek Tarafh Laplace Donu,um Ornekleri 

Denklem (9.170) ve (9.3)'ii karsilastirarak tek tarafh be cift tarafh Laplace donusumle. · 
rinin tammlan arasmdaki fark entegralin alt limitine goredir. Cift tarafh donusum 
t = -oo 'dan t = +oo 'a kadar olan butun sinyallere baghdir, tek taraflr donusum ise sa- 
dece t = 0 'dan t = oo 'a kadar olan sinyallere baglidrr. Sonuc olarak , t<O'dan birbirin- 
den farkh olan ve t :2: 0 'da ise esdeger olan iki sinyal farkh cift tarafh Laplace donu- 
sumune ve ayni tek tarafh Laplace donusumune sahip olacaklar. Benzer sekilde, t>O 
icin esdeger ve O olan her sinyal, ayni tek ve cift tarafh Laplace donusumune sahip 
olacaklardir. 
X(t)'nin tek tarafli donusumu, t<O icin degerini O'a sabitleyerek, x(t)'den elde edilen 
sinyalin cift tarafh donusumune esdeger oldugundan, cift tarafli haline ait olan bircok 
anlayis, kavram, ve sonuc dogrudan tek tarafli donusumune adapte edilebilir. Ornegin, 
sag-tarafh sinyaller icin, Bolum 9 .2 'deki Ozellik 4 'ii kullanarak, den kl em (9. l 70)'teki 
ROC' nin sag-tarafh oldugunu goruruz. 

x(t)~X(s) = UL{x(t)} 

Bu bolumun oncelikli alt bolumlerinde, iki tarafh Laplace donusumunu ele aldik, B 
alt bolumde; nedensel sistemleri, ozellikle, sifir olmayan baslangic kosullan icere 
(yani, baslangicta kalan icermeyen) lineer sabit-katsayih diferansiyel denklemler ile 
tamrnlanrms sisternlerin incelenrnesinde onernli bir yeri olan, degisik bir donil$iimb, 
tek yanli Laplace doniisiimiinii tamtip inceleyecegiz. · 
Surekli - zamanh sinyali x(t), tek tarafh Laplace donusumu 

x(s)! rx(t)e-s1dt 

olarak tamrnlanrrustrr ve urda entegralin alt limiti, -0, her durtuyu ya da t=O'da yo •. <: 
gunlasrms yuksek dereceli tekillik fonksiyonlan, entegral arahgma dahil ettigimizp< 
gosterir, Bundan boyle, sinyal ve onun tek tarafli Laplace donusumu icin kullamsli bir>1 

gosterim sekli benimsiyoruz: 
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3 Gercekte baslangic ve sonuc deger teoremleri tek tarafh donusum ozellikli olup t<O dururnunda O' d ,.., · · 

d ( 
. . , a es e6er rem sa- 

ece x t) smyallerme uygulanabilir. 

daha sonra, 
(9.186) 

9.9.2 Tek Tarafh Laplace Donu§umlerinin 6:zellikleri 

~ablo 9 .3 'e ve Tab lo 9. l 'e zit olarak cift tarafh donusum icin, uyan ile goruyoruz ki 
cift tarafh Laplace donusum ROC'sinin her zaman sag bolum du l 1 'd' 1· ' lik I k - z em er tr, ve meer- 
.. , ~-a a~I . aymasi, zaman-o~~i.imil, eylem cekimi ve diferansiyel alma gibi s-alan · 
ozelhklen cift tarafh benzerlen ile aymdir, Benzer sekilde Bolurn 9 5 IO'd kl b 1 fi ~ . . '{ , · · a a91 anan, 

~~ -~ng19-.:e 1~al-~eger teoremlen tek tarafh Laplace donusumleri icin de gecerlidir 3 

Butiin bu oze~h~l~:m k~kleri, cift tarafli benzerleri ile aymdir, · !ek !~:~fl1 donusumlerin kat ozelligi de yine, cift tarafh donusumlerin uygun dusen 
ozelligi ile aymdir. Bu ozellige gore, eger 

her t<O icin, 

Cift tarafh Laplace donusumtmde oldugu gibi, tek tarafh Laplace donusurnunun de 
bircok onemli ozelligi vardir ve bunlann bircogu cift benzerlerininkilerle aym olma- 
masma karsm, bircogu da onemli olcude farklidir. Table 9.3 ozellikleri ozetlemektedir. 
Her tek tarafh Laplace donusum ROC'sinin sag-boluk alanmda yer aldigmdan, her 
sinyal icin, tek tarafh Laplace donusum ROC' sini net bir sekilde tammlayan bir kolon 
dahil etmedigimize dikkat cekeriz.Omegin, rasyonel tek tarafli Laplace dontlstimtintln 
ROC'si her zaman en sag kutbun sagmdad1r. 

limsX(s) = JimsX(s) 'dir- 
x-e cc s-+0 

(9.185) 

xW) = limsX(s) 
S-+CO 

t > O" icin x(t) = -2o(t) + u, (t) + e-2'u(t) olusur. 

ve s'nin her derecesi icin katsayi hesaplayarak, ROC'sa me{s} > -1 olan 

x(s) = -2 + s +-1- 'yi (9.184) 
s+2 

elde ederiz. Her terimin ters donii~iimiinii alarak 

Zaman alamnda tumlesme £-x(,)d, ..!.x(s) 
---------------- -------------------------------------- s - Baslangic- ve Bitis-Deger Teoie~le~(--- -- - - - - - --- - - - -- - --- -- - - - - - - - - 

Eger t=O icin x(t), diirtiiya da yiiksek-derece tekillikleri icermez ise, 

s2-3=(A+B)(s+2)+C, (9.183) 

seklinde geni~letiyoruz. Denklem (9.181) ve (9. l 82)'yi cozerek ve paydalan sadelestirerek. 

S-alanmda tiirevleme ( ) d -tx t ds X(s) 

sX(s)-xW) d -x(t) 
dt 

Zaman alanmda tiirevleme 

cift donii~iimiinii ele alahm. x(s) 'nin pay derecesi, paydanm derecesinden daha kncuk olmadt- 

gmdan, x(s) 'yi 

Esleme 
(z c O x,(t)vex2(t) 'nin 

esdegerli ve sifir 
oldugunu varsayarak) 

(9.181) s2 -3 
x(s)=-- 

s+2 

Ornek 9.36 

Zaman kaydirmah 

e"•' x(t) X(s - s0) 

x(at), a>O tx(~) 
x*(t) x *(s) 

S-alanmda kaydtrmalt 

denklemini elde etmek icin 6mek 9.9'dakinin ayrusuu olacak sekilde ters yiiz edebiliriz.Bu ornek- 
le birlikte, tek taraflt Laplace donii~iimlerinin bize sadece t > O" 'da var olan sinyaller hakkmda , 

bilgi verdiklerini belirtiyoruz. 

x(t) X(s) 
x,(t) x,(s) 

- - - - - - :: ~ ~~ _ _ _ _ _ _ _ X 2 ( S) 
Lineerlik ax,(t)+bx2(t) - aX,(t)+bX,(t) 

(9.180) 

Ozellik si rmge Tek Tarafh Laplace Donii~iimii 
~ABLO 9.3 TEK YONLO LAPLACE DON0$0M0N0N OZELLiKLERi 

bolum alamnm sagmda bulunmalan gerekiyor; yani, boy le bir durumda ROC me { s} > -1 

s'nin biitiin noktalanm icerir. Bu durumda, bu tek taraflt donusumu 
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(9.182) c 
x(s)=A+Bs+-- 

s+2 



Ornek 9.37'ye ve ozellikle denklem (9.l97)'ye referans olarak, goruyoruz ki, denklem 
(9.197)'deki sag bolurnunun son terimi tam olarak, denklem (9.195)'in baslangic kosullarmin ikisi 
de sifir oldugunda ( j] = r = 0 ), sistern tepkisinin tek tarafh Laplace donusumudur, Yani, son 
terim, denklem (9.189)'da gosteritmis nedensel LTI sistemlerinin tepkisini ve baslangic kalanm 

elde edilir ve burada Y(s), y(t) tek tarafh donii~iimiidiir. 

(9.197) 
Y(s) j](s + 3) + r + a 

(s + l)(s + 2) (s + l)(s + 2) s(s + l)(s + 2) 

yada 
(9.196) 

2 a s Y(s)-j]s-r+3sY(s)-3/J+2Y(s)=- . s 

X(t)= a u(t) olsun. Sonra, tek tarafli donii~iimii denklem (9. l 89)'un iki tarafa da uygulayarak, 

baslangic durumuna sahip, diferansiyel denklem (9.189) ile tammlanm1~ sistemi ele alahm, 

(9.195) YC0-) = /J, y'CO-) = r 

Ornek 9.38 

Tek tarafli Laplace donusum oncelikli kullanmn, sifir olmayan baslangic durumuna 
sahip lineer sabit - katsayih diferansiyel denklemlerin sonucunu elde etmek icindir. 
Bunu asagidaki ornekte gosteriyoruz: 

9.9.3 Tek Tarafh Laplace Donuiumu Kullamlarak Diferansiyel 
Denklemlerin ~ozumu 

· ve burada x'co-), t = O" '<la degerlendirilmi§ olan x(t)'nin turevini gosterir. Suphesiz, 
proseduru yiiksek-dereceden tek tarafh donusumleri elde etmek icin devam edebiliriz. 

(9.194) 

Benzer bir sekilde, bunu ikinci uygulamasi bize, d2x(t)I dt' 'nin tek tarafh Laplace 
donusumunu verir; yani, 

(9.193) 
r d:;t) e-s/ dt = x(t)e-st r +s r x(t)e-st dt 

=sx(s)-x(O-) 'dir. 

Cift ve tek tarafh donusum ozellikleri arasmdaki cok onemli farklardan birisi de 
ttirevleme ozelligidir, Sinyal x(t)'yi tek tarafli Laplace donusumu x(s} ile ele alahm. 
Soma, bolumlerin entegralini alarak, dx(t)/dt'nin tek tarafli donusumu 

719 Solum 9 Laplace Donii~iimii 

Tek onlu La lace donustlmunun kat ozelligi, sadece ve s_adece t<O'!c;in, denklem 
9 18~)' deki sfuyal x (t) ve x (t) 'lerin her ikisinin de degeri sifir oldugunda uyg~l~- 

( · y · (t) * x .(t)1 'nin rif{ tarafli Laplace donusumu her zaman, !,.(t) ve X2 (t) nm 
rur. am, x, 2 'Y .. duk k t<O icin ne x (t) ne rift tarafli donusumu sonucuna esit oldugunu gor u , anca L 1 ct' .. '.. umu 
'Y • - • • · ( ) * (t) ' in tek tarafh ap ace onu§u , de Xz (t) sifira esit degil ise:. ..x, .. t .. Xz n it d - ildi (Ornek icin Problem xi(t) ve X2 (t) 'nin tek tarafh donusumu sonucuna est egr Ir. 
9.39'a bak). 

(9.192) 

Omek 9.32,yi, denklem (9.l 91)'in her terimine uygularsak 

y(t)=a[±-e-1 +±e-2']u(t) olusur. 

_ a/2 -~+ a/2 'dir. 
- s s+l s+2 

(9.191) Y(s) = H(s)x(s) s(s + l)(s + 2) 
a 

donusumu 

oldugunu buluyoruz. )' · kt fl L place 
oldugunu varsayahm. Bu durumda, 91k1~ y(t nm te ara I a Sistem girisinin x(t)= au(t) 

(9.190) H(s) = z 3 2 s + s+ 

Ornek 9.37 .... ·· d b I ndurarak Nedensel bir LTI sisterninin, baslangrc kalamm da goz onun e u u 

d2 y(t) + 3 dy(t) + 2y(t) = x(t) , (9.189) 
d2t dt . . . 

J D klem (9 133)'ii kullanarak sistem 19m diferansiyel denklemi ile tarumlandiguu var saya rm. en . 
sistem fonksiyonunun 

(9.188) 

<;ift tarafh donusumlerin kat ozelliginden hemen soma gel.en (9. ~ 8:7) detlemi,( ~e~k- 
lem (9.186)'nm durumunda, tek ve cift tarafh donusumlerin her 1~1-· X1 (t ve ~2 .t. s1~- 

Ii . . d sdegerdir Boylelikle, sistem analiz araclan ve bu bolumde geh.§tl:1ln)l~ 
ya 1 1c;m e e'f · . . <O · in esdeger olarak sifir olan girdilerls, ve kullarnlrms cebirsel sistem fonksiyonu, t 191 -~ fl do .. .. d" ) 

'. c. k · durtu yamtmm hem tek hem citt tara 1 onusum ur biz nedensel ( sistem ion siyonu, u · b · d - · ·krI< 
olan L TI sistemleri ile ilgilendigimiz stirece, tek tarafl1, do~ti§ilmler~ -~1\ ~~. d ~g~§~ _ 1 \ . 
gerektirmeden uygulanabilir. Buna bir ornek Tablo 9.3 teki entegra oze 1g1 ir.: ger '< 
t<O icin, x(t)=O ise 

1 £_ x(r)dr = x(t) *u(t)!-!lx(s)U(s) =; x(s) 

Ikinci bir nokta olarak.asagidaki ornegi ele alahm: 
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(b) s +I 
s2 -1 

(c) s3 -1 
s2 +s + I 

icin s-alanmdaki Asagidak: he~ Lap!ace donii$iirnil isaretinin cebirsel ifadesi 
simrh sifir degerlenyle sonsuzdaki sifir deg erlerini bulunuz 

1 1 . 
(a) -+- 

s+l s+3 

9.5. 

9.4. 

9.3. 

x(t) = e" (t I) · I'i · u - smya rm ve X(s)'e gore belirtilmis Laplace donu··.:.:" ·· ··· ·· ·· ·· d b 1 · '( yurnunu goz onun e u undurarak 
(a) 9,3 teki esitligi kullanarak X(s)i bulunuz ve yakmsama alamni belirleyiniz 
(b) Laplace donusumu G(s) g(t)= Ae-51u(t-t ) f k · · · 

• , 0 on styonunun X(s) de aym 
cebirsel formda oldugu. A. ve to sonlu sayilannm degerlerim belirleyiniz. 
Yakmsama alanmm G(s)ye tekabul eden degeri nedir? 

~~t~. = ~-s:.u~t) + e-P'u(t) sinyalini goz onunde bulundurarak X(s) ile Laplace do- 
nusumunu ifade ediniz. X(s) in yakmsama alarn 91e(s) > -3 oldugunda betanm 
gercek ve sanal bolurnleri iizerine yerlesen smirlar nelerdir? 

{
e1 sin 2t,t::;; O 

x(t) = O,t > 0 Laplace d6nii$ilrniinde, sinyalin kutuplannm yerini ve ya- 

kmsarna alanim belirleyiniz. 

9.2. 

Sirkadaki her ent~g~al i?in, entegralin yakmla~rnasm1 sagtayan a degerinin ger- 
ce parametrelenm behrleymiz. 
(a) [e-5'e-(a+jw)tdt. f (b) L, e-5/e-(a+j,o)tdt 

9.1. 

~OZUMLU TEMEL PROBLEMLER: 

Problernlerin ilk _boliiml~.ri t~~~l kategoriye aittir ve cevaplar kitabm arkasmda bu- 
~~~:~ktad1r. Gen kalan uc bolurn sirayla basit, gelismis ve geni$letilmi~ kategoriler- 

BOLUM 9 PROBLEMLER 

721 Solum 9 Laplace Donu~umu 

Bu bolumde, Fourier donusumunun genellernesi olarak da gorulebilecek olan Laplace 
donusumunu isledik ve gelistirdik, Ozellikle, L TI sisternlerinin analiz ve islenisinde 
onemli bir analiz aracidir. Laplace donusumun ozelliklerinden dolayi, lineer sabit- 
katsayih diferansiyel denklernler ile tamrnlanrms L TI sisternlerini de icerenler, donu- 
sum bolgesinde cebirsel rnanevralarla tammlarup incelenebilir. Ek olarak, cebirsel sis- 
tern fonksiyonlan, L TI sistern baglannlannm analizinde ve diferansiyel denklernler ile 
tarumlanrms L Tl sistemlerinin blok sematik gosterimlerinin olusturulmasmda giivenilir 
bir aractir. 

Rasyonel Laplace donusumleri iceren sinyal ve sisternler icin, donusum genel 
olarak, guvenilir bir sekilde, kompleks duzlemde (s-diizlerni) kutuplarm ve sifirlann 
yerini isaretleyerek ve yakmsama bolgesini belirleyerek gosterilmistir. Sifir kutup ciz- 
gisinden, Fourier donusumu olcekleme katsayisi ile geometrik olarak elde edilebilir. 
Nedensellik, kararhhk ve baska ozellikler de kutup konurnlanndan ve yakmsakhk bol- · 
gesini kullanarak kolayca tarumlanabilir, 

Bu bolumde, genel olarak cift tarafh Laplace donusumunu ele aldik, Ancak, bir 
sekilde tek tarafli Laplace donusumu olarak bilinen Laplace donusnmunden farkh ola- 
rak ele aldik. Tek tarafh Laplace donusumu, t = O" oncelikli degerleri sifira sabitlen- 
mis olan sinyallerin cift yonlu donusumu olarak da degerlendirilebilir. Bu sekildeki 
Laplace donusumleri, ozellikle, sifir olarnayan baslangic dururnuna sahip lineer sabit- 
katsayih diferansiyel denklernleri ile tammlanrrus sisternlerin analizinde yardimcrdir. 

(9.199) t>O icin Y(t)=[1-e-1+3e-21Ju(t)'eldeederiz. 

gostermektedir. Bu tepki, sifir-durum-tepkisi olarak bilinir---yani, baslangic kosullan ( denklem 
(9. l 95)'teki belirlenmis baslangic kosullan) sifir oldugundaki tepkidir. 
Benzer bir yorum denklem (9. l 97)'nin sag-yan tarafmm ilk iki terimi icin de gecerli olabilir. Bu 
terimler, (a= 0) icin girdinin srfir oldugunda, sistem tepkisinin tek tarafh donusumunu temsil 
ederler. Bu tepki gene! olarak, sifir-girdi tepkisi olarak bilinir. Sifir-girdi tepkisinin, baslangic 
durum degerlerinin lineer fonksiyonudur (yani; fJ ve r 'nm her ikisinin de degerlerinin ikiye 
katlanmasi, sifir-girdi tepkisini de ikiye katlar). Aynca, denklem (9.197) sifir olmayan baslangie 
durumuna sahip lineer sabit-katsayih diferansiyel denklemlerin cozumunde onemli bir bilgiyi 
omeklendiriyor, yani, gene! tepki basitce, sifir-durumu ve sifrr-girdi tepkisinin ust dtistimtldur. 
Sifir durum tepkisi , baslangic durumlanm sifira sabitleyerek elde edilen tepkidir - yani, diferansi- 
yel denklem ve baslangic kalam kosullan ile tarnmlanrms bir L TI sisteminin tepkisidir. Sifrr-girdi 
tepkisi, girdisi srfir olan baslangic durumlarma karsi olan tepkidir.Bunu aciklayan baska omekler 
Problem 9.20, 9.40, ve 9.66'da bulunabilir. 
Sonuc olarak, a,/J ve r 'nm herhangi bir degeri icin denklem (9.197)'deki Ytsj'y: kismi-kesir 
acihrnma donusturup y(t)'yi elde edebili ters cevirebiliriz. Ornegin, 
denklem (9.197)'a kismi-kesir acihrruru uygularsak 

1 l I ' Id d . Y(s)=---+-- e ee enz. 
s s+l s+2 

Ornek 9.32'yi her terime uygulayarak, 

Sinyaller ve Sistemler 720 

a= 2,/J = 3, ve y = -5 icin, (c) fs e-51 e-(a+ jro)t dt [ e-51 e-(a+Jro)t dt (d) 

(9.198) (e) [ e-5/t/e-(a+Jro)tdt (f) loo e -5/1/ e -( a+jw )1 dt 

9.10 OZET 



9.17. Ned~nsel bir L TI S sisteminin blok diyagrami gosterimi sekil P9.17 verilmistir. 
Bu sisternde giris x(t)'nin 91k1~ y(t) ile ilgili oldugu diferansiyel denklemini bu- 
lunuz? 

olan bir lineer sabit katsayi ile dogrudan ilgili y(t) crkisina sahiptir. 
dh(t) 

(a) g(t) =--;;;- + h(t) oldugu durumda G(s) 'in kac kutbu vardrr? 

(b) a 'nm hangi degerleri icin S'in sabit olmasi garantilenir? 

d3 y(t) d2 y(t) dy(t) 
-d 3 +(l+a)--2-+a(a+l)--+a2y(t) =x(t) 

t dt dt 

9.16. itme tepkisi h(t) olan nedensel birL TI S sistemi x(t) girisine ve denklem formu 

Varsayahm ki iki x(t) ve y(t) sag tarafli sinyali dx(t) = -2y(t) + b'(t) ve 
dt 

d;;t) = 2x(t) diferansiyel esitlikleriyle baglr. Y(s) ve X(s) yi convergence alan- 

lan boyunca belirleyiniz. 

9.15. 

X(s) i ve ROC sini belirleyiniz. 

X(s) 'in 4 kutbu vardrr ve sonlu s-diizey'inde sifir degildir, 
X(s) 'in s = (112)ej1rl4 'de bir kutbu vardir. 

,F-00 x(t)dt = 4 

3. 

4. 

S~nyal x(t) ile Laplace donil~ilmil X(s) hakkmda asagidaki gerceklerin verildigi- 
ni varsayahm: 
1. x(t) gercek ve cifttir. 
2. 

9.14. 

9.13. x(t) = /Je-'u(t) oldugu d;;t) = 2x(t) bir yerde g(t) = x(t) + ax(-t) ve g(t)nin 

Laplace donusumu G(s) = -/--1,-1 < 91e{ s} < 1 olsun. a ve fJ sabitlerinin 
s - 

degerlerini belirleyiniz. 

723 Bolum 9 Laplace Donu~umu 

9.11. s2-s+l 1 bl'] .. Ii Laplace donusumu X(s)= ,z ,91e(s)>-- olarak ennenrms smyam 
.-, +s +I 2 .. 

Fourier donusumu degerini sifir kutbu alanmdan geometrik degerlendirmeyi 
kullanarak belirleyiniz. 

9.12. Sinyal hakkmda asagidaki ii9 gercegin verildigini varsayahm. 
1. x(t) = 0 for t < 0. 
2. x(k /80) = 0 for k = 1,2,3, ... 
3. x(l/160) = e-120 

X(s) X(t) nin Laplace donusumunu ifade etsin. Asagidaki ifadelerden hangi- 
si/hangileri X(t) ile ilgili verilen bilgiler icin uygundur? 
(a) X(s) in smirh s duzleminde sadece bir kutbu vardir, 
(b) X(s) in simrh s duzleminde sadece iki kutbu vardir 
(c) X(s) smirh s duzleminde ikiden daha fazla kutba sahiptir. 

1 (a) H1(s)- ,91e(s)>-l 
(s + l)(s + 3) 

s 1 
(b) H (s)= ,91e(s)>-- 

2 s2 + s + 1 2 
s2 

(c) H3(s)= 2 ,91e(s)>-l 
s + 2s + 1 

rnz. 

9.10. 

9.9. 

9.6. Tumuyle entegrali ahnabilir bir X(t) signalinin s=2 de bir kutbunun oldugu bili- 
niyor. Asagidaki sorulan cevaplayimz: 
(a) X(t) smirh zamanlamada olabilir mi? 
(b) X(t) sola yonelmis olabilir mi? 
(c) X(t) saga yonelmis olabilir mi? 
( d) X(t) cift tarafli olabilir mi? 

1 d (s - l) olarak tarumla. 9.7. Kac tane sinyalin yakmsamaaanm a (s+2)(s+3)(s2+s+l) \ 

nabilen Laplace donusumtt vardir? . 
X(t) s = -1 ve s= -2 olmak uzere belirli iki kutbu ~Ian rasyonel ~If L~pl~c~ d~- '. 
nusumu olsun. g(t) = e" x(t) ve G(jw) [g(t) fonksiyonunun Founer do~u~umu] 
converege ediyorsa, X(t) fonksiyonunun sag tarafli nu, sol tarafh rm .cift tarafli 
mt oldugunu bulunuz. 

e 1 · 2(s+2) 
Verilene-a'u(t)~--,91e(s) > 91e{-a} de, x(s) = · ,91e(s) >-3 m 

s + a s2 + 7 s + 12 
sonsuz Laplace donusumunu bulunuz. 
Siradaki her Laplace donusumu icin geometrik degerlendirmeyi kullanarak 
Fourier donusumune karsihk gelen sifir- kutup alanmda Fourier donil~ii11:ii d~- - 
gerinin yaklasik olarak low-pass, high-pass ya da bant-pass oldugunu belirleyi- 
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!Im !Im 

x 2j x x 2j 0 

-2 2 <Re ·2 2 (f\,e 

x -2j x x -2j 0 l-, 

!Im !Im 

0 2j x 0 2j 0 

-2 2 (f\,e ·2 2 (f\,e 

0 -2j x 0 -2j 0 

~ekil P9.17 

x(t) icin asagida verilen her ifade icin ve sekil P9.23 'teki her isaretlenmis dort 
srfir kutup icin ROC uzerinde uygun olan smirlan belirleyiniz. 
1. x(t)e-31 kesinlikle integrallencbilir. 
2. x(t) * (e-1u(t)) kesinlikle integrallenebilir. 
3. x(t) = O,t > 1. 
4. x(t)=O,t<-1. 

. - 3 < me { s} < -2 

I me{s}>- 
2 

me{s} >-1 

-4<me{s} <-3 

~He{s} < 0 

9te{s} <-1 

91e{s}>O 

9.23. 

(t) 

(e) 
s2 +5s +6 
(s + 1)2 

s2-s+I 
s' - s + 1 

(g) --- 
(s + 1)2 

s2+7s+l2 
s + 1 

s+2 (d) 

(c) s+l 
(s + 1)2 + 9 

(b) 

(a) 
s2 +9 

(i) x(t) = 5(t) + u(t) U) x(t) = 5(3t) + u(3t) 
9.22. Asagidaki Laplace Donusumleri ve onlarm iliskili yakmsak bolzeleri icin zaman 

fonksiyonlanm, x(t) , belirleyiniz. 
0 

1 
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{
t,O st s I 

(h) Yi (t) x(t)= 2-t,1 st s 2 {
1,0 st s 1 

(g) x(t)= 
O,elsewhere 

x(t) = e-41u(t) + e-51 (sin 5t)u(t) 

-1111 x(t) = te k 

x(t) = ltle21u(-t) 

Temel Problemler: 
9.21. Asagidaki fonksiyonlarm Laplace donusumlerini ve iliskili yakmsak bolgelerini 

ve isaretlenmis sifir kutbunu belirleyiniz. 
(a) x(t) = e-21u(t) + e-31u(t) (b) 

(c) x(t)=e21u(-t)+e31u(-t) (d) 

(e) x(t) =ltle·-2ltl (f) 

~ekil P9.17 
Problem 3.20 cozulen RLC devresinin gosterdigi nedensel L TI sistemini goz 
onunde bulundurarak ' 
(a) H(s)'i ve onun yakmsadrgi bolgeyi belirleyiniz. Cevabmiz sistemin neden- 

sel ve sabit olmasi ile alakah olrnah, 
(b) H(s)'in isaretli sifir kutbunu ve geometrisi hesaplanrrus Fourier donustlmu- 

nil kullanarak ilgili Fourier donusumunun buyuklugunun alcak geciren, 
bant geciren veya yilksek geciren karakteristikte mi oldu belirleyiniz. 

(c) Eger R'nin degeri 10-3{2 10-30 olarak degistirilirse, H(s)'i ve onun yakm- 
sadigi bolgeyi bulunuz. 

(d) c kismmda elde edilen H(s)'in isaretlenmis sifir kutbunu ve geometrisi he- 
saplanrrus Fourier donusumunu kullanarak ilgili Fourier donusumunun bu- 
yukluguntm alcak geciren, bant geciren veya yuksek geciren karakteristikte 
mi oldu belirleyiniz. 

Asagida verilen her sinyal icin yakmsadiklan bolgeyi ve tek tarafli Laplace do-· 
nusumlerini belirleyiniz. 
(a) x(t) = e-21u(t) + e-41u(t) x(t) = e-21u(t + 1) 
(b) x(t) = 5(t + 1) + 5(t) + e-2<1+3lu(t + 1) 

(c) x(t) = e-21u(t) + e-41u(t) 
Problem 3.19 icin verilen RL devresini dikkate alarak 
(a) Bu devrenin sifir durumundaki verdigi karsrhgi x(t) = e-21u(t) giris akirm 

icin belirleyiniz. 
(b) Devrenin siftr giris karsihgim t > O" icin bulunuz, y(O-) = 1 olarak alimz. 
(c) Devrenin cikusrm giris akirm x(t) = e-21 u(t) icin belirleyiniz ve ilk durumu 

(b) kismmda belirtilenle aymdir. 

9.18. 

x(t) 
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ve 
ve 

y(t) = x1(t - 2) * x2 (-t + 3) I 

9.25. Bolum 9.4 te gelistirildigi gibi Fourier donusumunun geometrik snurlamasmi 
dusunerek sekil 9.25'teki her sifir kutup cizimlerinden bagmtih Fourier donu- 
sumlerinin buyukluklerini ciziniz, 

(R,e 
9.26. Bir y(t) sinyalinin x1(t) ve x2 (t) sinyallerine asagidaki gibi baglantih oldugunu 

dusunerek , ~ekil P9.24 

~ekil P9.25 

(f) (e) 

~x---e>---~D-X----- 
-2 -1 1 1 

2 

9m 
0 -jrn0 yanm kismmda olsun. 

(R,e 
--X---+--<>--- 

O imo 

9m 

(d) (c) 

a b 
--X-X--+-_..,,_, _ 

-b -a (Re 

9m 9m x1(t) -:t x(t) . 
Sifir kutbunu ve X1(jw) icin belirtilen birlesik vektorleri gosteriniz. 

(c) (b) bolumundeki cevabmiza gore, <tX(jw) ve <l1(jw) arasmdaki iliskiyi 
birbiriyle iliskili vektor sekillerini gozden gecirerek belirleyiniz. 

(d) X2 (s) gibi bir Laplace donusumu belirleyin, oyle ki 
<l2 (jw) = X(jw), 

fakat x/t) ve x(t) birbiriyle orantili olmasm. X2 (s) icin sifir kutup cizgisi 
ve ona bagh X2 (jw) 'yi tasvir eden vektorleri gosteriniz, 

(e) Bolum (d) deki cevabimza gore, IX2 (jw)I ve IX(jw)I arasmdaki baglanti- 

y1 belirleyiniz. 
(f) Bir x(t) sinyalini sifir kutup cizimi sekil P9.24 gibi olan X(s) Laplace do- 

nusumu ile birlikte dusunun. Bir X1(s) belirleyelirn oyle ki 

IX(jw)I = IX1(jw)I ve X1(s) icin tum kutuplar ve sifirlar s duzleminin sol 
yanm kismmda olsun [i.e., 9\e{s} <OJ. Aynca X2 (s) 'i belirleyin oyle ki 
<tX(jw) = X2 (jw) ve X2 (s) icin tum kutuplar ve sifirlar s duzleminin sol 

fakat 

(b) (a) 

X -jm0 0 -imo 

(Re <Re 

X jm0 O imo 

9m 
9.24. Bu problem suresince, Laplace donustimlerinin yakmsama bolgelerini her za- 

manjw eksenini dahil ederek hesaplayacagiz. , 
(a) Bir x(t)sinyalini, X(jw)Fourier donusumu ve X(s)=s+l/2 Laplace, 

donusumu ile goz onunde bulundurarak X(s) icin siftr kutbunu ciziniz, · 
Aynca uzunlugu IX(jw)I ile belirtilen ve gercek eksene gore olan a91s1 · 
<tX(jw) olan vektoru verilen bir w degeri icin ciziniz, : · 

(b) Bolum (a) icin cizilen sifir kutup ve vektor sekillerini gozden gecirerek 
X1 (s) gibi farkh bir Laplace donusumtlnu zaman fonksiyonu x1(t) 'ye uy~ · 
gun olacak bicimde bulunuz. Bu sayede 

I 
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9.32. Itme tepkili raslantisal L TI sistem h(t) asagidaki ozelliklere sahiptir; 

1. Buttm t degerleri icin x(t) = e21 sistem girisi oldugu zaman butun t degerle- 

ri icin 91k1$ y(t) = (1 I 6)e21 oluyor. 
2. b'nin tamrnsrz bir sabit oldugu yerde itme tepkisi h(t) 

dh(t) + 2h(t) = (e-41)u(t) + bu(t) 'ye karsihk geliyor. Yukanda verilen bil- 
dt 

giler isrgmda sistem fonksiyonu H(s) 'yi bulunuz. Cevabmizda bilinrneyen 
bir sabit olmamah yani bcevabuuzda gozukmemeli. 

9.33. Bir LTI sisteminin sistern fonksiyonu H(s) 
2 

s+l 'dur. Giris x(t)=e-ltl, 
s + 2s + 2 

-oo < t < co oldugu zaman tepki y(t) 'yi bulunuz ve grafigini ciziniz. 
9.34. itme tepkisi h(t) ve rasyonel sistern fonksiyonu H (s) olan sabit ve rastlantisal 

bir L TI sisterni S icin asagidaki bilgilerin verildigini varsayarsak 
1. H(l) = 0,2 
2. Giris u(t) oldugu zaman 91kI$m kesinlikle entegrali almabilir. 
3. Giris tu(t) oldugu zarnan 91k1$ kesinlikle entegrali almarmyor. 

4. Sinyal d2 h(t) I dt' + 2dh(t) I dt + 2h(t) sonlu bir silre. 
5. H (s) sonsuzda kesin 1 sifira sahip. 
H(s) 'yi ve onun yakmsadigi bolgeyi belirleyiniz. 

9.35. Girisi x(t) ve 91k1$I y(t) olan nedensel bir L TI sisterni blok diyagrarn sekil 
P9.35 ile dogrudan ilgilidir. 
(a) y(t) ve x(t) 'ye gore bir diferansiyel denklem bulunuz. 
(b) Sistern sabit mi? 

9.31. Girisi x(t) ve 91ki$I y(t) olan bir surekli zamanh bir LTI sistemi 

d2 y~t) - dy(t) -2y(t) = x(t) fonksiyonu ile ~ogrudan ilgilidir. X(s), Y(s) ve 
dt dt 

H(s) 'yi sirastyla x(t), y(t) ve h(t) ( itme tepkili)'nin Laplace donusumu ola- 
rak ahrsak; 
(a) H(s) 'yi s cinsinden iki polinomlu bir oran olarak bulunuz ve sifir kutbu 

modelinin grafigini ciziniz, 
(b) h(t) icin asagidaki durumlan degerlendiriniz, 
1. Sistem sabit. 
2. Sistem rastlantisal, tesadufi 
3. Sistem sabit ve rastlantisal degil. 
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(a) Bu kutup srfir ornegi ile ilgili olan tum olasi ROC'leri belirtiniz. 
(b) Bolum (a) da belirtilen her ROC icin ilgili sistemin sabit ve/veya rasgele 

oldugunu belirtiniz. 
9.29. Girisi x(t) = e-1u(t) ve itme tepkisi h(t) = e-21u(t) olan L TI sitemini goz onun- 

de bulundurarak; 
(a) h(t) ve x(t) nin Laplace donusumunu bulunuz. 
(b) Krvnm ozelligini kullanarak, 91k1$ y(t) nin Laplace donusumu olan 

Y(t) 'yi bulunuz. 
(c) B sikkindaki Laplace donusumu y(t) 'yi kullanarak y(t) 'yi bulunuz. 
( d) C sikkmi belirgin kivnmh x(t) ve h(t) 'ye gore test ediniz. 

9.30. Bir LTI sistemine gore modellenmis basmcolcer her (l-e-1 -te-1)u(t) admun- 
da bir tepki vermeye ayarlanrrustir.Onceden belirli x(t) icin 91kI$ 

(2-3e-1 + e-31 )u(t) olarak gozlernleniyor. Bu gozlemlenen olcume gore gercek 
basmc girisini zaman fonksiyonu olarak bulunuz. 

~x~-x~--1,--~x---0----- 
-2 -1 +1 +2 (Jl.e 

1 e-atu(t)~--, 9te{s} > -a, 
s+a 

Laplace donusumlerinin ozelliklerini kullanarak, y(t) icin Y(s) 'nin Laplac 
donusumlerini belirleyiniz. 

9.27. Bir gercek sinyal x(t) ve onun Laplace donusumu X(s) 

adet olgu veriliyor. 
1. X(s) tam olarak iki adet kutba sahiptir. 
2. X(s) 'ins di.izleminde srfirlan yoktur. 
3. X(s) s=-l+j uzerinde bir kutba sahiptir. 

4. e21.x(t) kesinlikle integrallenebilir. 
5. X(0)=8 
X(s) 'i belirleyin ve yakmsama bolgesini acikca belirtin. 

9.28. Bir LTI sisteminin sistem fonksiyonu kutup sifir ornegi sekil P9.28 de .;v.~u.,11- 

len H (s) olarak veriliyor. 
!Im 

Ayn ca 
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1. 
s 

e(t) 

9.38. Sistem fonksiyonu H(s) = 2 
1 

2 olan dorduncu dereceden ne- 
(s -s+l)(s +2s+l) 

densel bir L TI sistemi olan S 'yi goz onunde bulundurarak 
(a) S icin dort birinci derecenden bolumleri kullanarak gercek olamayan sabit- 

lerin carpimnu icerecek sekilde kademeli diziden bir blok diyagrarru goste- 
riniz. 

(b) S icin iki ikinci derecenden sistemin direkt formunu birbirine bagh kade- 
meli diziden bir blok diyagrarru gosterimi ciziniz, Blok diyagram sonucun- 
da gercek olmayan sabitlerin carpirrn olmamah. 

(c) S icin iki ikinci derecenden sistemin direkt formunu birbirine bagh paralel 
olan bir blok diyagrarm gosterimi ciziniz. Blok diyagram sonucunda gercek 
olmayan sabitlerin carpirm olmamah. · 

9.39. x1 (t) = e-21u(t) ve x2 (t) = e-J(l+Ilu(t + 1) 'yi alarak 

(a) x.(t) icin X, (s) 'in tek yanh Laplace donusumunu ve X, (s) 'in cift yanli 
Laplace donusumumt bulunuz. 

(b) x2(t) icin x2(s) 'in tek yanh Laplace donusumunu ve z2(s) 'in cift yanh 
Laplace donusumunu bulunuz. 

(c) <;1kanx,(s) x,(s) 'den ters cift yanh Laplace donusumu alarak sinyal 
g(t) = x, (t) * x2 (t) yi bulunuz. 

(d) <;1kanx,(s) x.(s)ters tek yanh Laplace dontisumunun g(t),t >O icin ile 
aym olmadigiru gosteriniz. 

9.40. S sisteminin d3 y~t) + 6 d2 y}t) + 11 dy(t) + 6y(t) = x(t) seklinde karakterize edil- 
dt dt dt 

digini dusunerek; 

1. 
s 

f(t) 

s 
(c)H3(s)= 2 (s + 2) 

9.36. Bu problemde girisi x(t) , 91kl~1 y(t) ve sistem 

2s2 + 4s -6 · · · · · bi k · 1· bl k d' H(s) = olan nedensel bir LTI S sistenu 19m 1r90 cestt I o 1- 
s2 + 3s + 2 

yagrami oldugunu dusunelirn. S 'in direkt form blok diyagram gosterimini elde 
etmek icin ilk once S sitemi girisi x(t) ile aym girise sahip olan nedensel bir . 
L TI S, sistemi dusttnmeliyiz ama bu sistemin sistem fonksiyonu 

H, (s) = 
2 

olmahdir. y.(t) 'ye gore belirlenen S, 'in 91k1~1 ile, S1 'in 
s +3s +2 

direkt form blok diyagram gosterimini sekil P9.36'da gosteriliyor. Sekildeki 

d3y(t) +6d2y(t) +1/y(t) +6y(t)=x(t) e(t) ve f(t) sinyalleri 
dt' dt' dt 

integratorunuz simgeliyor. 
(a) y(t) 'yi y1 (t), dy, (t)I dt ve d2 y, (t)/ dt' 'nin kombinasyonu seklinde acik- 

lamasm yapimz, 
(b) dy, (t)I dt 'nin f (t) ile ilgisi nedir? 

( c) d2 y1 (t) I dt2 'nin e(t) ile ilgisi nedir? 
(d) y(t) 'yi e(t), f(t) ve y1 (t) nin kombinasyonu olarak aciklayiruz, 

direkt form 
mz. 

Asagidaki sistem fonksiyonlan verilen nedensel L TI sistemleri icin 
blok diyagram gosterimlerini ciziniz. 

(a) H.(s)= 2 s+l (b) H2(s)= s2 -5s+6 
s + 5s + 6 s2 + 7 s +IO 

9.37. ~ekil P9.35 

(f) 

genisletiniz ve S icin bir blok diyagram gosterimi olusturunuz. 

H( ) (
2(s-l))(s+3), · ...... d b 1 d k S · · iki 1 · s = --. yr goz onun e u un urara 19m 1 1 a t siste- 

s + 2 s+l 
min kademeli dizisi olacak sekilde bir blok diyagram gosterirni ciziniz. 

6 8 
(g) H(s)=2+-----'yi goz onunde bulundurarak S icin il9 alt sistemi 

s+2 s+l 
paralel olacak sekilde bir araya getirerek bir blok diyagram gosterimi cizi- 

x(t) 
(e) Bir onceki sonucu kullanarak S, 'in direkt form blok.diyagrarn gosterimini ----1 + i----------i + \------ y(t) 
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~ekil P9.41 ~ekil P9.45 
(d) (c) 

(b) 

-j 

_ 2.e2t 
3 

(a) 
--X--+--X--- 

-1 1 

IJm 

_..__!hwl . . ~ 
x(t)~y(t) 

--X--+---<:.>---- 
-1 

(b) (a) 
y(t) 

.1 
3 

<Re 

-O--X--0--- 
-1 1 (.R,e 

--x--n--X--- 
-1 1 

IJm IJm 

(a) X(s) 'yi ve onun yakmsadigi bolgeyi bulunuz. 
(b) X(s) icin isaretli sifir kutbunu ciziniz, 
(c) lsaretli sifir kutbunun geometrik yorumunu kullanarak X(jw) 'nin periyo- 

dik olup olmadigma karar veriniz, 

9.45. Seki I P9.45(a)'daki L TI si~temini ve X(s) = s + 
22, 

x(t) = O t >-0, 
s- 

y(t) = -f e21 u(-t) + f e-1 u(t) bilgilerini goz onunde bulundurarak: 

(a) H(s) 'yi ve onun yakmsadig: bolgeyi bulunuz. 
(b) h(t) 'yi bulunuz. 

00 

9.44. 1>0 oldugu yerde x(t) = 2:C-"r 8(t- nT) 'yi orneklenrnis sinyal olarak ahrsak 

9.41. (a) Eger x(t) bir cift fonksiyon olsaydi X(s) = X(-s) 
x(t) = x(-t) oldugunu gosteriniz. 

(b) Eger x(t) bir tek fonksiyon olsaydi X(s) = -X(-s) oldugundan 
x(t) = - x(-t) oldugunu gosteriniz. 

(c) Seki] P9.4 l deki isaretli sifir kutuplanndan hangisi cift zaman fonksiyonuna 
denk gelir. Bunu yapabilmek icin gerekli ROC'yi gosteriniz. 

iLERi SEViYE PROBLEMLER 

9.42. Asagidaki durumlarm dogru mu yanhs rm oldugunu bulunuz. Eger durum dogru 
ise onu destekleyici argumanlarla acrklayimz, eger yanhs ise dogru ornekleri 
gosteriniz, 
(a) H, (s) t2u(t) Laplace donusumu s-yuzeyinde hicbir yere yakmsamaz. 

(b) e12 u(t) Laplace donusumu s-yuzeyinde hicbir yere yakmsamaz. 

(c) e1"'n1 Laplace donusumu s-yuzeyinde hicbir yere yakmsamaz. 
(d) e1"'01u(t) Laplace donusumu s-yuzeyinde hicbir yere yakmsamaz. 

(e) jtj Laplace donusumu s-yuzeyinde hicbir yere yakmsamaz. 
9.43. h(t) 'yi itme tepkili, rasyonel sistem fonksiyonlu ve rasgele sabit bir L TI siste- 

mi olarak ahrsak; . 
(a) itme tepkili dh(t)/ dt sistemi rasgele ve sabit olabilir mi? 

(b) Itme tepkili L h(r)/ d t sistemi rasgele ve degisken olabilir mi? 

(a) Giris x(t) = -x(-t) x(t) = e-41u(t) icin bu sistemin sifir durumu tepkisini 
bulunuz. 

. - dy(t) I d2 y(t) I l ~ d O" . . 
(b) Venlen y(O ) = I -- _ = -1 , -- _ = rsigm a t > 1<;m ' dt t=O dt2 t=O 

sistemin sifir durumu tepkisini bulunuz. 
(c) Giris x(t) = e-41u(t) oldugu ve ilk sart b sikkmdaki durum ile aym oldu~h 

zaman S siteminin <;1k1~m1 bulunuz. 
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[eq. (9.110)] x(O+) = limH00 sX(s) 

ge<;i~li rastlantisal sistemin; . . b 
(a) Mumkun olabilecek en az iki x(t) giri~ini ve bunlarm y(t) 91kanmm1 u- 

lunuz ve ciziniz. 

(b) [,lx(t)ldt < o: seklinde bilinen giris x(t) nedir? ~. . 
(c) Girisi y(t) olan bir sabit ( ama rastlanttsal olmak zorunda de~1l) s1ste~de 

91k1~ x(t) ne oldugu biliniyorsa, giris x(t) n~di~:. Bu filtrenm /~(t) itme 
tepkisini bulun ve y(t) * h(t) = x(t) seklinde niteligi vurgulanan direkt kIV- 

nma gore gosteriniz. b kl d Id , 
H(s sistem olarak tammlan ters bir LTI sJs.temi~d~, H(s) asama an ~r! 1-. 
gmja toplam transfer fonksiyon~nu~ hirlestirilmesinin sonucunda veya esitinde 
toplam itme bir itme olarak tepki venyor. . 1 k 1 
(a) Eger Hi(s) H(s) 'nin ters siteminin transfer tonksiyonu o ara a mirsa, 

H(s)ve H1(s) 
Arasmdaki genel cebirsel baglantiyi bulunuz. . .. . . · · 

(b) Sekil P9.48 sabit ve rastlantisal H(~) 'in i~a:.etlen_m.1~ sifir bolges1d1r. I11~- 
kilendirilmis ters sistemin isaretlenmis sifir bolgesini bulunuz. 

9.48. 

~ . · (t) _ 3, _00 < t < 00 seklinde olursa a sikkmda buldugunuz sis-« (c) Eger gm~ x ·- e , .. 
c. k . H(s) 'yi kullanarak cikism ne olduguna karar venmz. tern 1on siyonu Y . 

· 1 1 bit bir sistemin sistem fonksiyonu olarak alahm. Sis-. H(s)'y1rastantisa vesa 1 .. . . . ·~ . 
· · · · .. terimin toplammdan olu~maktadu: hirincisi 1t1~ 5(t) , digeri temm gm~1 u<; . 

ev 'nin ustel kompleksi, s0 'm kompleks bir sabit oldugu yer. <;1k1~ ise 

y(t) = _6e-1 u(t) + 
3: 

e" cos 3t + ~: e41 sin 3t + 5(t) seklindeyse, bu bilgiler 

ginda H(s) 'yi bulunuz. 

9.47. y(t) = e-21u(t) 91k1~ sinyali olan ve sistem fonksiyonu H(s) =::: olan bir tum, 

9.46. 

9.49. Minimum faz veya minimum gecikmeli olarak tammlanan bir sistemin sunfi 
icin bazen kendisinin ve tersinin rastlantisal ve sabit oldugu seklinde durumlar 
tammlamyor. Bir onceki tanmu temel alarak, minimum gecikmeli bir sistemin 
transfer fonksiyonunun tum sifir ve kutuplannm s-yiizeyinin sol yansmda oldu- 
gunu gosteren bir argiiman gelistiriniz. 

9.50. Asagidaki srklann her birindeki L TI sistemlerle ilgili durumlan dogru olup ol- 
rnadigi yonunden inceleyiniz. Eger durum dogru ise durumu destekleyen argu- 
manlanm aciklayuuz , eger yanlis ise karsit ornekler veriniz. 
(a) Sabit siirekli zamanh bir sistemin biitiln kutuplan s-yuzeyinin sol yansmda 

yer almahdir. [ar.,9te{s} <0] 
(b) Eger sistem fonksiyonu sifirdan fazla kutba sahipse ve sistem rastlantisalsa, 

kademe tepkisi t = 0 'da surekli olacaktir. 
(c) Eger sistem fonksiyonu sifirdan fazla kutba sahipse ve sistem kisrth degil- 

se, kademe tepkisi t = 0 'da sureksiz olabilir. 
( d) Sabit ve rastlantisal bir sistemin biitiin kutuplan ve sifrrlan s-yuzeyinin sol 

yansmda yer almalidir. 
9.51. Gercek itme tepkisi h(t) ve sistem fonksiyonu H(s) olan sabit ve rastlantisal 

bir sistemi dusunelim, Onunla ilgili H(s) 'in rasyonel oldugu, kutuplanndan bi- 
rinin -1 + j 'de oldugu, srfirlannda birinin 3 + j 'de oldugu ve iki tane sifmnm 
sonsuzda oldugu bilgileri veriliyor. Bu bilgiler isrgmda asagidaki durumlarm 
dogru mu, yanhs rm ya da belirlenebilmesi icin yetersiz bilgiye sahip olunmadi- 
gma karar veriniz. 
(a) h(t)e-3' kesinlikle integrallenebilir. 
(b) H(s) icin ROC'si 9te{~} >-1 seklindedir. _ 
(c) S'in giris x(t) ve 91k1~ y(t) icin olan diferansiyel denklemleri sadece bir 

gercek sabit olacak sekilde yazilabilir. 
(d) X(z)l2=;,.=X(e1r")=3{x{n}} limH00H(s)=l 
(e) H(s) 4fden az sayida kutba sahiptir. 
(t) cu'nin en az 1 sonlu degeri icin H(jcu) = 0 seklindedir. 
(g) Eger S' giris e31 sin t seklinde olursa, 91k1~ e" cost seklinde olur. 

9.52. Bolum 9.5'te Laplace donusumunun bircok ozelliginden ve onun benzer ozellik- 
lere sahip analog Fourier donusumu tiirevlerinden ve onlarmda tiirevlerinden 
bahsedildi. Bu problemde sizden 1 numarah Laplace donusurm! ozelliginin tu- 
retmesinin ana hatlanm cizilmesi isteniyor. 
Bolum 4'teki Fourier donusumunun benzer ozelliklerinin tiirevlerini gozlemle- 
yerek, asagidaki her bir Laplace donusurnunu tiiretiniz. Turevleriniz onlann ya- 
kmsadigi bolgeyi de belirtmek zorundadir. 
(a) Zaman kaydirmasi (Bolum 9.5.2.) 
(b) S-alanmdaki kaydirma. (Bolum 9.5.3) 
(c) Zaman olceklendirme (Bolun 9.5.4.) 
(d) Krvnrn ozelligi (Bolum 9.5.6.) 

9.53. Bolum 9.5.IO'da gosterildigi uzere, birincil-deger teoremi, Laplace donusumu 
X(s) olan x(t) sinyali icin ve t < 0 oldugu yerde x(t) = 0 icin ve x(t) 'nin ilk 
degeri icin X(s) 'den 
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(a) H(s? ~iste~ f~n~siyonunu ve sistemin yakmsamasmm iliskilendirilen bol- 
gesmt belirleyiniz. 

(b) (~! k1smmda_k_i ~o?ucunuzdan, H(s)'nin bir polinom oram icerrnedigini 
gozlemleyebilirsiniz.Yine de,genellikle, sifirlar, H(s)=O olan s degerleriy- 
k.en ve ~~1tuplar l/H(s)=O olan s degerleriyken, onu kutuplar ve sifirlar cin- 
sinden 1fad~ etmek yararhdrr.Ia) kismmda bulunan sistem fonksiyonu icin 
sifirlan belirleyiniz ve hie; kutup olmadigiru kamtlayuuz, ' 

h(t) 

I 

a a3 

t t 
0 T 3T ~ekil P9.60 

~ aymla?an sinyal ahcida yansmldigmdan, uzun-mesafeli telefon haberlesme- 
smde, bir ~ank1 genellikle karsilasunlrmsnr, hatta geri gonderilmistir, yaymla- 
yicidav yeniden ya~s1ttlm1$hr ve ~h~1ya dondurulmustur, Sadece bir yankmm 
a~i~digm~ varsay~1g1m~.zda,.bu. et.kmm modelini yapan bir sistem icin durtu tep- 
k~~1, .. Sek1l P9.60 ?.a g.ostenlm1$tlr. T parametresi, iletisim kanah boyunca tek- 
yonlu yol. ahm~ sur~sme karsihk gelir, ve a parametresi, yaymlayici ve ahci 
arasmdaki genlikteki zayrflamayi ifade eder. 

9.60. 

EK PROBLEMLER 

(P9.56-l) Ir f(t)dtl s r1f(t)ldt 

sonucunu kullanmaruz gerekecek. 
D~nklem (P9.56-l)'i tarm tamma saglamadan, inandmciligmr tartisimz. 

9.57. Bir x(t) si~y~linin X(s) Laplace donusumu, dort kutba ve bilinmeyen miktarda 
srfira sahiptir.xtr) sinyalinin t=O'da bir durtuye sahip oldugu bilinmektedir Bu 
sifirlann sayisi ve yerlesimi hakkmda, varsa, sagladigi bilgileri belirleyiniz. . 

9.58. h(t), .H_(s) rasyonel sistem fonksiyonlu rasgele ve kararh bir L TI sisteminin durtu 
t~pkisi ~lsun. g(t) = 9-te{h(t)} 'nin de rasgele ve kararh bir sistemin durtu tepki- 
sme sahip oldugunu gosteriniz. 

9.59. ~(s? x(t)'nin tek tarafh Laplace gosterimini belirtiyorsa, asagidakilerin X(s) 
cmsmden, tek tarafli Laplace donusurnunu belirleyiniz. 
(a) x(t-1) (b) x(t+l) 

(c) [ x(r)dr (d) d3x(t) 
dt3 
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lelde edilebilir.Once · belirtmeliyiz ki t<O oldugunda x(t)=O oldugu icin 
x(t)=x(t)u(t) dir. Daha sonra x(t)'yi t=O+ icin Taylor dizisi acihrmm yaparsak 
x(t)=[x(O+ )+x 1 (O+)t+ ... +x(n )(O+ )tnln !+ ... ]u(t) 

-buradax(n)(O+), t=O+ dax(t) nin n' inci tilrevini gostermektedir. 

(a) Sayfa 9.53-1 deki denklemin sag tarafmda x(n)(O+}(tn/n!)u(t) herhangi 
devresi icin Laplace donil$ilmilnil belirleyiniz.(Omek 9.14 il gozden gecir- 
meniz yard1mc1 olabilir) 

(b) (a) daki sonuc ve (syf9.53-l) denklemin acrhrmndan X(s)'in 

X(s) = I/"l(O+)--,h oldugunu gosteriniz. 
11=0 s 

(c) Denklem (9.11 O)'un (b) nin sonucundan 91karttld1gm1 ispat ediniz 
(d) Once x(t) yi belirleyerek, a$ag1daki ornekler icin belirleyiniz 

(1) X(s)=l/s+2 
(2) X(s)=s+ 1/(s+2)(s+3) 

00 1 (e) GX(s)=I_x("l(O+)---;;:i-enelin val te i n<N icin x(n)(O+)=O sa 
11=0 s 

x(N)(O+)=lim .. .X(s) oldugunu belirtir.bu genel formulun de (b) nin sonu- 
cundan cikaruldigmt ispat ediniz. 

9.54. X(s) Laplace donusumlu gerc;ek degerli bir x(t) sinyalini ele alalim. 
(a) Karma$1k eslemeyi denklem (9.56)'nm her iki tarafma da uygulayarak, 

X(s) = x' (s") oldugunu gosteriniz. 
(b) (a)'daki sonucunuzdan, eger X(s) s = s0 'da bir kutba(s1ftr) sahipse, ayn- 

ca s = s0* 'de de bir kutbafsifir] sahip olmasi gerektigini; yani, x(t) gercek- 
se, X(s) 'nin gercek eksen ustunde olmayan kutuplannm ve sifirlannm, 
karmasik esleme ciftinde hulunmast gerektigini gosteriniz. 

9.55. Bolum 9.6'da, Tablo 9.2'de, bircok Laplace donil$ilm ciftini listeledik ve ozel- 
likle Ornek 9.1 ve 9.14'teki l 'den 9'a donusum ciftlerinin Tablo 9.1 'daki degi- 
sik ozelliklerle birlikte nasil takip edildigini belirttik. 
Tablo 9.1 'deki ozellikleri kullanarak, lO'dan 16'ya kadar donil$ilm ciftlerinin, 
Tablo 9.2'deki 1 'den 9'a kadar donil$ilm 9iftleriyle nasil takip edildigini goste- 

riniz. 
9.56. Laplace d6nil$ilmilniln, eger donusum bilytiklilgil sonsuzsa-yani, IX(s)I < oo ise, 

belirli bir s karmasigi icin mevcut oldugu soylenir. 
X(s) donusumunun s = s0 = a0 + }Wo 'daki varhgi icin, yeterli kosulun, 

fJx(t)I e-aot dt < oo 

oldugunun gosteriniz. 
Baska bir deyisle, ustel olarak e-aoi 'yle agirhkla$an x(t)'nin tamarnen 
integrallenebilir oldugunu gosteriniz.Karma$Ik bir f(t) fonksiyonu icin, 
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~ekilP9.65 

Vo(01)=1 
dv0(t)I= 2 

dt t = 01 

1 
Vo(t) 

2 
1. f 
2 V;(t) 

karsrlandigmda, 

genel seklindeki dogrusal-sabit katsayih diferansiyel denklemiyle iliskili 
olan aktanm fonksiyonu oldugu daha genel bir durumu ele alahm. 
Genellikten hicbir sey yitirmeden,herhangi belirli bir durumda, bazi katsa- 
yilarm sifir olabilecek olmasma ragmen, N tilrevlerinin sayisimn, denkle- 
min her iki tarafmda da aym oldugunu varsaydik.frfs) ve G(s)'nin taslagiru 
9iziniz. 

(d) (c)'deki sonucunuzdan, G(s)'yle iliskili olan dogrusal-sabit katsayih diferansi- 
yel denklemi, denklem (P9 .63-1 )' deki katsayilar cinsinden belirleyiniz. 

9.64. Sekil 9.27'de gosterilen x(t) girdili ve y(t) ciktrh RLC devresini ele alaltm. 
(a) Eger R, L, ve C'nin hepsi pozitifse, L TI sisteminin kararlt olacagmi goste- 

nmz. 
(b) Sistemin ikinci-dereceden bir Butterworth silzgecini temsil etmesi icin, R, 

L, ve C arasmda nasil bir iliski olmahdir? 
9.65. (a) Sekil P9.65'deki RLC devresi icin, v;(t) ve v0(t) 'yi iliskilendiren diferan- 

siyel denklemi belirleyiniz, 
(b) Vi (t)= e·31u(t) oldugu kabul edilirse, tek yanli Laplace donusumtlntl kulla- 

narak VO(t) degerini bulunuz t>O. 
sn 1h 

Id" 
L (t)=~-(t"e-1) 

II n! dt" 
(a) L11 (t) fonksiyonlan, Laguerre polinomlarz olarak if~d~ edilirler.Onlann as- 

hnda polinom seklinde olduklanm kamtlamak rem, L0(t), L1 (t) ve 
L2 (t) 'yi acikca belirleyiniz. . . . . . . 

(b) Tablo 9.1 'deki Laplace donil$ilmlennm ozelliklerini ve Tablo_ 9.2!dek1 
Laplace donusum ciftlerinin ozelliklerini kullanarak, r/l11 (t) 'nm r/J" (s) 
Laplace donusumunu belirleyiniz. . . . . _ . .. .. 

(c) <ft (t) sinyallerinin kumesi, $eki1 P9.62 seklindeki yem bir agm b~r du~uyle 
uyanlmas1yla olusturulabilir.Ib) k1smn~d~ki __ ~ev:a~1mzdan,. sen b~glama 
zinciri boyundaki durtu tepkilerinin, ~ehT!1ld1~1 ~1b1 ¢11 (t) sinyalleri olaca- 
g1 sekilde, H2(s) H1(s) ve H2(s) 'yi belirleyiniz, 

(P9.63-1) ~ dk y(t) = ~ b dkx(t) 
~ak k ~ k · k 
k=O dt . k=O dt 

~ekil P9.62 
9.63. Suzgec tasarlamada, alcak geciren bir silzgeci yuksek geciren bir suzgece do- 

nusturmek, ve bunun tersi, genellikle mumkundur ve uygundur.Orijinal suzge- 
cin aktanm fonksiyonunu temsil eden H(s) ve donusturulen silzgecin aktanm 
fonksiyonu olan G(s) ile, yaygm olarak kullamlan bir donustirn, s'nin 1/s'yle 
yer degistirmesini icerir.yani, 

G(s)=HG) 
(a) H(s)=l/(s+ 1/2) icin, jH(jw)j ve jG(.iw)l 'nin taslagim ciziniz. 
(b) H(s) ve G(s) ile iliskili olan dogrusal-sabit katsayih diferansiyel denklemi 

belirleyiniz. 
(c) Simdi, H(s)'nin I 

I 
I 
I 
I 

-x---o-x·-l----'-- 
-3 -2 -i x(t)-&-0,,(t) 

(a) 

9.61. Bir x(t) sinyalinin oz ilinti fonksiyonu, 

r/JxJi) = [,x(t)x(t + r)dt 

seklinde tammlanrmsnr. . . . . .. ... 
(a) Girdinin x(t) oldugu ve ciktmm r/J.u (t) oldugu bu L TI sistemmm h(t) durtu 

tepkisini, x(t) cinsinden belirleyiniz.[$ekil 9.6l(a)] . 
(b) (a) kismmdaki cevabmizdan, ¢.,Jr) 'nin Laplace d6nil$ilmil olan </>.,)s) 'yi, 

X(s) cinsinden belirleyiniz.Aynca, r/J.u(r) 'nin Fourier donil$ilmil olan . 

r/Jxx(jw) 'yi X(jw) cinsinden ifade ediniz. 

···-Br··· 
<!>2(!) <P;(t) • • • <Po(!) 

d(t ( c) (b) kisrnmdaki sonuctan, H(s) icin kutup-sifir gos~erim~nin taslagm1 <;i~i~i~. 
(d) s dilzlemindeki yaklasik vektorleri ele alarak, srstermn frekans tepkisinin 

buyuklugunun taslagmi ciziniz. 
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(P9.62-l) 

(b) 
~ekil P9.61 

(c) Eger X(s) sifir-kutbu orilntilsilne ve Sekil P9.6l(b)'de gosterilen ROC'a 
sahipse, siftr-kutbu orilntiisilniln grafigini ciziniz ve </>.0/s) icin ROC'u be- 

lirtiniz. 
9.62. Sinyal tasarlama ve analizinin bircok uygulamasmda, sinyal smifi, 

rp,/t) = e-112 L11 (t)u(t), n = 0,1,2, ... 
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11=---co 

(10.2) 
-too 

H(z)= I>[n]z_,, 

(10.1) y[n]=H(z) z" 

Z·donu,umu 
Bolum 3.2 de gordugumuz gibi, soyut-zaman cizgisi degismeyen bir sistem icin, itici 
guc yamti h[n], karmasik ussel girdi z" formuna olan sistem yamti h[n]; 

9. bolumde Laplace donusumunu stirekli-zaman Fourier donusumunun uzantist olarak 
gelistirdik. Bu uzanti bolumler tarafmdan harekete gecirilmistir, aslmda bu Fourier 
donusume gore daha genis bir sinyaller smifma uygulanabilir cunku Laplace donusu- 
mu Fourier donusumden daha cok sinyal uzerinde birlesir. Laplace donusumu bize, 
duzensiz sistemlerin donusum analizleri uygulamak ve L TI sistem analizleri icin eks- 
tradan araclar gelistirmemizi saglar, 

Bu bolumde, soyut zaman icin, Z donusumunde gelistirdigimiz aym yonterni 
kullanacagiz, Ilerde gorecegimiz gibi, gerekli olan motivasyonlar ve z donusumunun 
ozellikleri Laplace donusumu ile yakm bir paralellik gosterir, surekli-zaman ve soyut 
zaman arasmda oldugu gibi. Fakat ilerde, z donusumu ve Laplace donusumu arasmda 
sistem ve sinyallerin temel farkhhklardan kaynaklanan cok onemli farkhhklarla karsi- 
lasacagiz. 

10 
Z-DONUSUMU 

GiRi~ 

~ekil P9.66 

_:_r·· A L=1H 
+ 

V2 V1 

9.66. Sekil p9.66 da gosterilen RL devresini gore, i(t) anahtar A konumunda iken sa- · 
bittir, eger anahtar t=O zamamnda Adan Bye tasmirsa; 
(a) i(t) ve V2 degerlerinin (t>O a gore) diferansiyel denklemini bulunuz. Bu di- 

feransiyel denklem icin VI e gore kosullan belirtiniz (i(o-) degeri ) 
(b) tablo 9.3 te belirtilen tek yanh Laplace donusum ozelliklerini kullanarak, 

asagidaki degerler Vl ve V2 degerleri icin i(t) yi bulunuz. 
(i) Vl= OV, V2= 2V 
(ii) Vl=4V, V2= OV 
(iii) Vl=4V, V2= 2V 

R= 1V i(t) 

740 Sinyaller ve Sisternler) 



(10.9) X(z) = f (az-1)" =-1-_1 = ~, /z/ > /a/ 
11=0 1-az z-a 

X(z)'nin yakmsakhgi icin, I:=0laz-1j" < oo olmasr gerekir. Sonuc olarak, yakmsaklik bolgesi, 

z'nin /az-'/ < 1 ya da esdeger olarak/az-1/ < I oldugu deger kumesidir. 
O zaman, 

X(z) = f a"u[n]z-" = f ( az-1)11 olur. 
11=-oc n=O 

Ornek 10.1 
x[ n] = a"u[n] ' sinyalini ele alalirn. Bu durumda, denklem (10.3)'den 

Denklem (I 0. 7)' den goruyoruz ki, z-dcnttsumun yakmsamasi icin x[ n] - : 'nin Fourier 

donusumtl yakmsak olmah. Herhangi bir ozel x[ n] dizi icin bu yakmsakhk r'nm bazi 
degerleri icin beklenir, bazilan icin de beklenmez. Gene] olarak, bir dizinin z- 
donustlmu, X(z)'nin yakmsadigi znin bir deger kumesi ile birlikte cahsir, Laplace do- 
nusumunde oldugu gibi, bu deser kumesi yaktnsama bolgesi (ROC) olarak bilinir. Eger 
ROC birim cemberi de iceriyorsa, bu dururnda Fourier donusumu de yakmsar. z donu- 
sumum; ve birlikte calistrg: deger ktlmesini gostermek icin birkac ornegi inceleyelim. 

~ekil 10.1 Kompleks z-dOzlemi. Z'nin bi1 
cemoer Ozerindeki degerleri icin 
donO~OmOnOn Fourier donO~OrnOne indir 
genmesi. 

(Re 

z-duzlerni 

Devamh zarnan durumunda donusum degiskeninin gercek kisnu 0 ise, Laplace donu- 
. sumu, Fourier donusumune indirger. S diizlerni kavranu ile aciklamr, yani Laplace do- 
nusumu, Fourier dunusumunu hayali bir s duzlemine indirger( s=jw icin). Bunu tersi 
olarak, donusum degiskeni z birim oldugundatyani, z = e1w), z donusumu Fourier do- 
nusumune indirgenir. Boylelikle, Seki! 10.1 !de gosterildigi gibi, z donilsumu, yancapi 
birim olan bir cemberden ibaret kompleks z duzlem cevritinde Fourier donusurnune 
indirgenir. Z-dilzlemindeki bu cember, birim cemberi olarak bilinir ve s-duzlemindeki 
sanal aksm Laplace donusumune olan etkisine benzer bir etki ile, z-donusum tartisma- 
smda etkilidir. 
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I Denklem 10.3 de tarnmlanan z donusumt; genellikle iki yanlt z donil~ilmil olarak aruhr. Bu sekilde tek yanh z donu- 
surnunden, bolum I 0,9 da bahsedilen, aynhr, iki yonlu z dcnusumu -co ve + oo toplanuru icerir, fakat tek yanh z donu- 
~ilmli denklern 10.3 forma deki O dan + oo a toplam limitiyle beraber yakinhk gosterir, Daha cok cif] yonlu z donusum- 
leri ile ilgilendigimiz icin X(z) yi, denklem I 0.3 te tammlandigi, gibi z donusurnu nitelendirecegiz, Boltlm I 0.9 da kan- 
~1khg1 onlernek ic tek yonlu ve cift yonlu kelimelerini kullandik. 

Soyut zamanli sinyaller uzerine z donusumu ve Fourier donusumu arasmdaki 
olum 9.1 de belirtilen devamli-zaman sinyalleri ile iliskili tarnsmalarla uyusmaktadir. 

ussel agrrhk r-11 azalabilir ya da artan n le buyuyebilir. Bu durum r'm 1 den buyuk 
da kucuk olmasma baghdir. R= 1 icin ,lzl= 1, denklem 10.3 Fourier donusurne indirger. 

X(z) lz=c;~ = X(efcu) = ~ {x{ 11}} 

(1 X(re.fru) = ~ {x[n ]r-"} 
denklem 10.6 ya gore, X(rdw) ardisik Fourier donusum x[ n ]'nin r-11 ile carpilmasrdir. 

11=-r:JJ 

ya da 

+oo 

X(re1w) = L x[ 11 ](rej(urn 

belirttik. Burada r, z'nin buyuklugu olarak, w de z'nin a91s1 olarak ele almdi. R ve w 
gore ele aldigirmzda denklern 

(I 

9. bolumde, devamh-zaman sinyalleri ici Laplace ve Fourier donusumlerine degindik, 
Benzer bir yolda, soyut-zaman donusumu ve z donusumu arasmda cok onemli iliskiler 
bulunmaktadir, Bu iliskiyi ispatlarnak icin karmasik degisken z yi polar form olarak 

x[n]~X(z) 

Burada z karmasik degiskendir. Uygunluk icin, x[11]nin z donusumu bazi zamanlardk 
Z{x[n]} gibi degerlendirilir, X[n] ve onun z donusumu arasmda ki iliski asagidaki gi~ 
bidir. 

!:, +oo 

X(z)= L x[ 11 ]z-11 

W gercek degeri ile z=rl" () (lzl=l) 10.2 denkleminde ki toplam h[n] nin soyut-zama 
Fourier donusumune uymaktadir. Daha genel olarak lzl bir degerle smtrlandmlmajj 
gmda, toplam h[11]nin z donusumu olarak betimlene b~lir 

I Soyut zaman sinyalinin z donil$ilmil z[11] su sekilde tammlamr 

742 



X(z)'nin yakmsamasi icin, denklem (10.13)'teki, 1(1/3)z-1\ -c l veya ay111 sekilde !zl > 1/3 ve 

!zl >II 2 'yi gerektiren iki toplam da yakinsamahdrr. Boylece, yakmsama bolgesi lzl >II 2 olur. 

• Bu ornek icin z-donusumu aynca Omek l 0.1 'in sonuclanmn kullarulmasiyla da elde edilebilir. 

Bu ornek icin yakmsama bolgesi ve sifir-kutbu, 0 ve 1 arasmdaki bir a deger, icin Seki! I OJ'te 
gosterilmistir. 

(10.15) 

(10.14) 

(10.13) 

(10.12) 

z- duzlerni 

Birim daire 

dm 
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(10.1 X(z)=l--1 __ 1 =-1-_, =-z-, l=I <!al 
1-a z 1-az z-a 

\a-'z\ < 1 veya aym sekilde lzl < !al ise, denklem (10.lO)'daki toplam yakmsar ve 

_ f, -11 11 -1 f,( -I )II --L.,a z - -L., a z 
11=1 11=0 

7 6 

(10.10) . 
-i-co -1 

X( ) "'"' II [ l] -II "'"' II -II z = - L., a u -n - z = - L., a z 

Simdi x[n] = -a11u[-n -1] olsun.O zaman, 

Ornek 10.2 

~ekil 10.2 O <a « I icin, Ornek 10.1 icin sinr-kulbu ve yakmsarna bolgesi. 

I ' 
I 

' I 

X(z)=-1--1 ' lzl > 1 
1-z 

z-donustlmlti birim basamak serisidir. Denklem (10.9)'daki z-donusumunun rasyonel bir fonksiyo 
. oldugunu goniruz. Sonuc olarak, rasyonel Laplace donusumleriyle oldugu gibi, z-donusumu s1fir 

Ianyla(pay polinomlannm kokleri) ve kutuplanyla(payda polinomunun kokleri) ta~1mlanabil\r.B 
· · ornek icin, z=O'da bir st fir ve z= a 'da bir kutup vardrr.Srfir-kutbu gosterimi ve Ornek l 0. J! i~i 

yakmsama bolgesi, O ve l arasmdaki bir a deger, icin Seki! 10.2'de gosterilmi~tir. !al> I i9iJ 
a'run bu degerleri icin a11u[n] 'in Fourier doniisumunun yakmsamadigi gerceginin varligiyla, 
birim devreyi icermez. 

olur. Boylece, bu sinyalin z-donustlmu, denklem ( I 0.9)'a bagh olan a 'nm buyukluguyle belirl 
nen bir ROC'la, a 'nm her degeri icin iyi bir sekilde tarumlanrmstrr.Omegin, a= 1 icin, x[n], 
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O zaman z-donusumu, 

., { ( 1 )" ( 1 )II } X(z)=L 7 - 11[11]-6 - u[n] z-11 

11;-00 3 2 

+« ( 1 )II _,,.,, ( 1 )II = 711~"' 3 u[11]z-11 -611~"' 2 u[nV11 

Ornek 10.3 
lki gercek iistelin toplarru olan bir sinyali ele alahm: 

( l )11 ( I )11 ~[ n] = 7 3 u[ n] - 6 2 u[ n] . 

~ekil 10.3 Denklem (10.9)'u ve (10.11)'i, ve $ekil 10.2 ve 10.3'0 karsilastmrsak, X(z) 
Denklern (10.9)'u ve (10.l l)'i, ve Sekil 10.2 ve 10.3'ii karsilasnnrsak.Ala) icin cebir- 
se] ifadenin ve uygun ge]en stfir-kutbu Ornek 10.1 ve 10.2'de benzerdir ve z- 
donusumleri sadece yakmsama bolgelerinde aynhrlar. Boylece, Laplace donusumuyle 
oldugu gibi, z-donusumunun tammlamasi hem cebirsel ifadeyi hem de yakmsarna bol- 
gesini gerektirir. Aynca, her iki ornekte de, diziler usteldi ve meydana gelen z- 
donusurnleri rasyoneldi. Aslmda, asagidaki ornekte de aynca onerildigi gibi, x[n] ger- 
eek ya da karrnasik ilstellerin dogrusal bir birlesimi de olsa, X(z) rasyonel olacaktir, 



~ekil 10.5 Ornek 10.4'teki z-donO~OmO h;:in smr-kutup diyagram1 ve AOC 

(R,e 

z-dOzlemi 

X(z)'in yakmsamasi icin, denklem (10.19)'daki btiti.in toplamlann yakmsamasi gerekir ki, bu 
j(ll3)e1!(14z-1j<l ve j(ll3)e·1/('4z·1j<Pin, ya da denk olarak, lzl>l/3 durumlanru gerektirir. 

Bu ornek icin olan sifrr-kutup diyagranu ve ROC Sekil 10.5'te gosterilmektedir. 
gm 

(10.20) 

1 
X(z) = Jli.z 

( I ;,,14)( l -J1t14) z--e· z--e 3 3 z-dOzlemi 

ya da denk olarak, 

21'1 1 j;r/4 -1 --e z 
3 

21" l 1 -J.c/4_-1 ' --e .:. 
3 

(10.18) 
(10.19) _ I f,(l J;r/4 -,)" l f,(1 -;/(14 -1)" - - L, -e z - - L, -e · z 

2j 11=0 3 2j 11=0 3 

~ { 1 (1 J,r/4)" ] (1 -J,,14)11 [ ]}-11 X(z) = L, ----:- -e u[n]----;- -e u n z 
ll=-cn 21 3 21 3 . 

sinyalin z-donusumu asagidaki gibidir: 

I (I ./(14)" l (I -J1tf4)" =- -e' u[n]-- -e u[n] 
2j 3 2j 3 

x[n] = c}r sin( ~11 }[n] 

(R,e 

z- dOzlemi 

(b) 

z- dOzlemi 

(a) 

(c) 

~ekil 10.4 Ornek 10.3'teki toplam ve bireysel terimler i9in yakmsama bolgesi ve sihr-kutbu, 
I l 1 1 l -I 1 -\) 11 1 

(a)1/( l-3z-'), lzl>3 (b)1/( 1-2z-1), lzl>2 (c) 7/(1-3z )-6/(1-2z z >2 

( )

II ( 1 )" . 7 6 1 7 .!. u[n]-6 - u[n]~-1-_, ---1-_-, '1=1>2 
3 2 1--z 1--z 

3 2 
Her bir bireysel terimin z-doni.i~Gmti ve birlestirilen sinyal icin ROC ve s1fir-kutbu gosterimi Sekil 
10.4'te gosterilmi~tir. gm 

gm 

( 
1 )" . 1 1 - u[11]~-1-, lzl>-2 
2 l--z-1 

2 

( 1)" . I 1 - u[n]~-1-_1, lz·l>3 
3 . 1--z 

3 

ve sonuc olarak, 

ve 

Ozellikle, z-doni.i~i.imtini.in denklem (10.3)'teki tammmda~, z-donti~timtini.in d~g~·.u~~l .?l~ugunu 
ori.iruz· yani x[n] iki terimin toplanuysa, o zaman X(z) bireysel tenn:i:term z-do~u~umunun -~op- 

g ' k ' iki d'" .. ·· .. de yakinsadig mda yakmsayacakur. Ornek I 0.1 den, daha once Jami olaca tir ve 1 1 z- onusumu , 
de belirledigimiz gibi, 

Ornek 10.4 
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Onceki dort ornegin her birinde, z-donusumunu hem z'deki polinomlarm bir 
oram hem de z " 'deki polinomlann bir oram olarak ifadelendirdik. Denklem (10.3)'te 
verilen z-donusumunun tarummdan, n < 0 icin sifir olan srralar icin, X(z) z'nin sade- 

ce negatif guclerini icerir. Boylece, bu sinyal snufi icin, X(z)'in z'den ziyade z " 'deki 
polinomlar cinsinden ifade edilmesi ozellikle dogrudur, vc uygun oldugunda, bu for- 
mu anlatimlanrmzda kullanacagiz. Bununla birlikte, kutuplara ve sifirlara referans, 

' 1 1 _,:'2 
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Bu z-donusum, bir kutbun oldugu z= 0 dismda iyi tarnmlanrmstrr. Boylece, z=oo'u iceren ancak 
z= 0'1 dislayan YB turn z-duzlerninden olusur. Benzer bicimde, zamanda ileri giden bir diirtiiyii 
dusunelim, ~oyle ki; o[n + 1) Bu durumda, 

(10.24) o[n -1)~ f, o[n - l]z-" = z-• 

tum z-duzlernini iceren bir YB ile, z=O veya z=oo durumunu icermektedir, Ote yanda, gecikrnis 
birim diirtiisii _o[n -1) 'i dusunelim, bunun icin: 

(l 0.23) o[n]~ f o[n]z-" = l 

Ornek 10.5 
Bi rim diirtii sinyali o[ n] 'ni dusunelim. Bunu z-donusilmu soyle veriliyor: 

Z'nin sifira ya da sonsuza esit olmadigr durumda toplamdaki her terim sonlu olacaktir 
ve sonucta, X(z) yakmsayacaktir. Eger Ni negatif ve N2 pozitifse, hem n<O ve n>O icin 
x[n] sifir olmayan degerlere sahiptir, ondan sonra toplama hem z'nin pozitif usleri 
hem de negatif usleriyle birlikte terimleri icermektedir. ..... (z sifira yaklasrrken), z'nin 
negatif ilslerini iceren terimler suursizlasrr, ve ..... (z sonsuza yaklasirken), z'nin pozi- 
tif uslerini iceren terimler de smtrsizlasir. Sonuc olarak, Ni negatif ve N2 pozitif icin 
YB z=O veya z=co durumunu icermemektedir. Eger Ni sifir ve ya pozitifse, (l 0.22) 
denkleminde z'nin sadece negatif usleri bulunmaktadir, ve sonucta YB z=» durumunu 
icermez. Eger N2 st fir veya negatifse, (I 0.22) denkleminde z'nin sadece pozitif usleri 
bulunmaktadir, ve sonucta YB z=O durumunu icerir. 

11=N, 
(10.22) 

Sonlu bir sure dizisi yalmzca sifir olmayan degerlerin sonlu bir rakamma sahiptir, ge- 
nisletirsek, diyelim ki; n= Ni' den n= N2 'ye Ni ve N2 'nin sonlu oldugu yerdedir. Boyle- 
ce, z-donusum terimlerin sonlu sayilann toplamidir.; yani, 

N, 

X(z) = L x[n]z-" 

Ozellik 3: Eger x[n] sonlu bir sureninse, olasr z=O ve/veya z= co haric YB tum bir 
z-duzlemidir. 

Laplace donusumuyle oldugu gibi, bu ozellik basitce soyle bir olgunun sonucu- 
dur: Bir kutupta X(z) sonsuzdur ve boylece, tamm geregi yakmsanamaz. 

jozellik 2: ROC hic;:bir kutup ic;:ermez. 

etmektedir. Ozellik 6'y1 tarnstigmuzda gorecegirniz gibi, YB gercekte sadece bir hal- 
kadan olusmahdir. Bazi durumlarda YB 'nin ic smm ice, orijine dogru ve bazi durum- 
larda da dis snur disa, sonsuzluga dogru genisleyebilir. 
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2 Z-donii~iimiini.in matematiksel ozelliklerinin tam bir davramsi icin bakmiz: R.V. Churchill ve J.W. Br?wn.' Complex 
Variables and Applications (5th ed.) (New York: McGraw-Hill, 1990), and E. I. Jury, Theory and Application of the z- 
transform Method (Malabar, FL: R.E Krieger Pub. Co., 1982) 

Bu yolla, yakmsama sadece r = \z\ 'ye bagh ve w'ye bagh degildir. Sonuc olarak, eger 
z'nin belirli bir degeri YB'de ise, aym cemberde (yani; aym capta) olan tum z degerle: 
ri YB'de olacaktir, Bu kendi basma esmerkezli halkalan icerecek bir YB'yi garantt 

., ' ' z- dOzlemi / ' I 
I ' 

/ ' 
\ 

I ' I 
I 

,I I <Re 
., I 

' ' / ., 

~ekil 10.6. YB bir halka 
olarak z-dOzlemindedir. 
Bazi hallerde ii;: smir 
orijine dogru geni$1er, 
bu durumda YB bir disk 
halini alir. Baska durum- 
larda di$ sirur disa, 
sonsuzluqa dogru 
geni$1eyebilir. 

11==-00 

(10.21) +oo Li \x[n]\r-" < oo 

Bu ozellik Sekil l 0.6'da gosterilmektedir ve soyle bir olgudan ortaya cikar: YB 
z=rdw bazi degerlerinden olusur ki; onun icin x[nV11 yakmsayan bir Fourier _donii$ii- 
mune sahiptir. Y ani, x[ n ]'nin z-donil$iimilniln YB' si z degerlerinden olusur ki; bunun 
icin x[nV11 mutlak olarak toplanabilirdir': 

Ozellik l: X(z)'nin ROC'u orijini merkez alan bir z-dilzleminde bir halkadan olU$Uf. 

\ 
Bolum 9'da sinyallerin farkh smiflan icin Laplace Donil$iimiiniln yakmsama bolgesi-: 
nin belirli ozellikleri oldugunu gormustuk ve bu ozellikleri anlama, dontistimle ilgili 
daha ileri kavrayislar sagladi. Benzer bicimde simdi, z-donil~ilmil icin yakmsama bol- · 
gesinin ozelliklerini arastiracagiz. A$ag1daki her ozellik ve yaslamalan 9.2 no'lu kt- 
simdaki karsihk gelen ozelliklere oldukca paralel anlat1lmaktadu. 

10.2. z-Donu~umu iCiin Yakmsama Bolgesi (YB) 

z'deki polinomlar gibi, her zaman pay ve payda~1~ kokleri cinsindedir. Aym zam~nda, 
bazen X(z)'yi, paym derecesi paydanm derecesint asarsa sonsuzda kutuplara s~h1p ol~ 
ma ya da paym paydadan daha kucuk olmasi durumunda so~suzda s1fl~lara_sah1p ol~a 
durumlannda, z'deki polinomlann bir oram olarak yaz1lab1lecek sekilde ifadelendir- 
mek uygundur. 
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K1s1m 9.2'deki Ozellik 6'da oldugu gibi, iki tarafh sinyal icin ROC x[n]'in sag tarafh ve 
sol tarafh sinyallerinin toplarm olarak ifade edilmesiyle aciklanabilir, Sag tarafli bilesen 
icin ROC bir cemberle iceriden smirlanmasryla ve disa sonsuzluga dogru (ve olasihkla 
icererek) genislemesiyle elde edilen bolgedir. Sol tarafh bilesen icin YB bir cemberle 
disandan simrlanmasryla ve ice orijine dogru, olasihkla onu da icererek olusturulan 
bolgcdir. Bilesik sinyal icin Ybbu bilesenlerin YB'sinin kesisiminden meydana gelir. 
Seki! 10.8'de gosterildigi gibi, ortusme (sadece bir tane oldugu varsayilarak) 
z-di.izlemindeki bir halkadir. 
Yukandaki ozellikleri Ornekler 9.6 ve 9.7'ye oldukca paralel orneklerle gosterecegiz, 

Ozellik 6: Eger x[ n] iki tarafh ise, ve eger cernber lz\=r0 ROC icindedir, boylece ROC 
cember \z\=r0 'yi iceren z-duzleminde bir halkadan olusacaktir. 

N2'nin pozitif veya negatif olabildigi durumda. Eger N2 pozitif ise, denklem (10.27) 
z'nin negatif uslerini icerir ki; lzl ~ oo burada simrsizlasir. Sonuc olarak sol tarafh di- 
zilimler icin ROC genellikle z=O durumunu icermeyecektir, Ancak eger N2 <=O (turn 
~>O durumlan icin x[n] =O) ise ROC z=O durumunu icermektedir. 

11=-00 

(10.27) 
N2 

X(z) = L x[n]z-" . 

Tekrar bu ozellik Laplace donusumii icin olan ozelliklere karsihk gelen ozelliklere pa- 
ralel gitmektedir ve onun ispati ve sezgideki temeli Ozellik 4 'deki ispata ve sezgiye 
benzerdir. Genel olarak, sol tarafh dizilimler icin denklem (10.3)'den z-donusum icin 
toplama su sekilde olmaktadir; 

Ozellik 5: Eger x[n] bir sol tarafli bir dizilimse, ve eger cember lzl=r0 ROC'de ise, ti.im 
z degerleri icin O<\z\<r0 da ROC icinde olacaktir. 

Nl 'in sonlu ve pozitif ya da negatif olabilecegi durumda. Eger Nl negatifse, denklem 
(I 0.26) daki top lama z'nin pozitif usleriyle birlikte terimleri icerir ki; bu mutlak 
lzl ~ oo durumda srmrsiz hal alir. Sonuc olarak, sag tarafh dizilim icin genelde YB 
sonsuzluk icermez, Ancak nedensel dizilimlerin ozel bir simfi icin, yani, n<O iken di- 
zilirriin sifir oldugu durumda Nl negatif olmayacaktir ve sonucta YB z=oo durumunu 
icerecektir. 

11=N1 

(10.26) 
<XI 

X(z) = L x[n]z-11 

Sag tarafh dizilimler icin genellikle, denklem (10.3) soyle bir bicim ahr; 
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~ekil 10.7. r1>ro, x[n]r1-n, artan n 
ile birlikte x[n]ro-n'den daha cabuk 
eksilir. x[n] = 0, n<N1 oldugu icin, 
bu sunu gosterir; eger x[n]ro-n 
mutlak olarak toplanabilirse, x[n]n-n 
de toplanabilirdir. 11111111 l l 1 TT 1 TT TT,,,",,,,::·:'~'.'. 

n 

111111ll111lllllllllll1TTTTTT·~ 
n 

n 

x[n] 

. . I k 9 2'deki Ozellik 4'le es hicimde anlanlabilir Bir sag- 
Bu ozelligin yas amasi isim . d f d W rnber 
tarafli dizilim n'nin herhangi bir degeri.diyelitn k~ Ni ?nc~sin e ,81 tr~~-,. g~: ~e . 
\zi=ro ROC'deyse, .... rnutlak olarak toplanabihrd1r. S1md1 r,>ro, h lz\~1.'. 

1 -~-~!u~e~im, 
• • _,, ,-11 'den daha cabuk eksilir. Sekil 10.7 de goruldugu gibi bu 

boylece artan n 19m 'i 1o . . . . . - · · ld k 
daha hizli bir ussel eksilme n'nin pozitif degerleri 1?1~ _dlZl_h~~ dege_:lenn~ o u d ca 
azaltrr ve smirstz olabilmek icin n 'nin negatif degerlen rem d1~1hm degerllen~e re] _en 
olmaz. x[n] sag tarafh oldugu icin ozellikle n<Nl x[n]z-n = 0 dir. Sonuc o ara x n '1-11 

mutlak olarak toplanabilirdir. 

· · ·1· - cember \zi=r ROC'de ise Ozellik 4: Eger x[ n ]bir sag-tarafl1 bir dizi imse, ve eger y o , , 
z'nin turn sonlu degerleri icin izl>ro da ROC'de olacaktir. 

"=-" 1 YB r· nlu z dilzleminden olusmak- 
Z'nin tilm sonlu degerlerinde iyi tammlanm1~t1r. Boy ece, um so - 
tadir (z=0'1 icererek), ama sonsuzda bir kutup bulunmaktadir. 

(10.25) 

Sinyaller ve Sistemler 

o[n + l]~ I. o[n + l]z-/1 = z 
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bulunur. 

(10.34) - l I I 1 b-"u[-n-l]~ 
1 1, 

z <- 
l-b- z" b 

(10.33) b"u[n]~-1-_1 ,jzj > b 
l-bz 

ve Ornek 10.2'den, 

olur. Ornek 10. l 'den, 
(10.32) x[n] = b"u[n] + b-"u[-n -1] 

olsun. Bu cift yonlu dizi hem b <I hem deb >I icin sekil 10.IO'da gosrerilmistir. Dizideki z- 
donusumu sagdan ve soldan dizinin toplarru seklinde ifade edilerek elde edilir. Eide edilen dizi; 

(10.31) 

Ornek 10.7 

$ekil 10.9: N =16 ve O <a< 1 iken 10.6 orneginin kutup-s1f1r modeli. Bu ornek icin yakmsama alan, z = O 
hari9 z 'nin tOm degerlerini kapsar. 

a 

z-dirzfeml 

Birim daire 
(N-1 )inci derece kutup 

9m 

Kutup-sifrr modeli sekil I0.9'da gdsterilmistir. 
(10.30) zk = aej(lffktNJ,k = 1, ... ,N -1. 

k = 0 daki kok Z = a daki kutbu iptal eder. Bu nedenle orijinde baska kutup yoktur. Arta kalan 
sifirlar, 

(10.29) zk = aej<2"klN),k = 0,1, ... ,N -1. 

x[n] simrh uzunluga sahipken, 3.ozelligi takip eder;ROC orijin ve/veya sonsuzluk dismdaki tiim 
Z - duzlemini kapsar. Aslmda 3.ozellikteki tartismamrzdan, n <O icin x[n]=O olarak kabul edildi- 
ginde, ROC sonsuza gider. Fakat x[n] nin bazi pozitif degerleri icin sifirdan farkh ise, ROC orijini 
icermez. Bunu Z = O'da N -I dizisinin kutuplasng: (I 0.28) orneginden anlayabiliriz. Numerator 
polinomunun N kokleri; 
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1-(az-it= 1 zN-aN 

1- az-1 zN-1 z - a 

(10.28) 

N-1 
X(z) = Ia"z-" 

t1=0 

Sonra; 

{
a" ,0 :s; n::::: N -1,a > 0 

x n = 
( ) O,digerdurumlarda 

Ornek 10.6 
lsareti ele alalim 

(c) 

. .. . ROG· ( ) ROG larm a ve b de kesisirnlerl, 9ift yonlO $ kll 10 a· (a) Sag tarafh dizi icin ROG; (b) Sol tarafh d12119m . , c. 
R~~·u s~~ tarafl1 ve sol tarafh dizilerin toplarm olan 9ift yonlO diz1 olarak ifade etmek . 

(R,e 

z-di.izlemi 

(b) (a) 

z-di.izlemi \ 
\ 

/ 
I 

z-di.izlemi I 
I -, I 

I \ 

(R,e 

' I 

' ' 

(R,e 
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(e) 
$ekil 10.11: Kutup-s1f1r noktalan ve ROC lar Ornek (10.7) i9in verilmi~tir. (a) (10.33) e~itligi b > I i9in (b) 
(10.34) e~itligi b > I i9in (c) (10.33) e~itligi O < b < I i9in (d) (10.34) e~itligi O < b < I i9in (e) (10.36) 
e~itligi O < b < I i9in kutup-sinr 91kt1s1 ve ROC'u (10.31)'de b > I i9in x[n] degerinin z-don(j~Qmu z'nin 
hi9bir degerini karsilarnaz, 

(R,e 

1 
b 

I 
I 
i. 

z-diizlemi 

Birim daire 

(d) (c) 

z-duzlemi 

Birim daire 
!Im Birim daire 

(b) (a) 

I 
I 

(R,e 

z-duzlern \ 
\ 

z-duzlern 

(] 0.36) 

(10.35) 

kutup-sifir ve ROC karsilasnrmalan Seki I I 0.11 ( e )'de verilmistir. 

b2 -1 z I I I X(~)--- n,b< z <- ~ - b ( z - b )(;:; - b b 

veya aym sekilde 

, , 
I 

O<b<1 I 

lll~~m~ 
I 

... ~@lijl\1 I 
I 

n 
(a) 

x[n]= bi"I 

• 
1, • . 

r. b>1 • 
•' 

.1 

' 
p, •' •' ,, r, ,, 1 •' 

... 

rn 
... 

n 
(b) 

$ekil 10.10: O < b < 1 ve b > I i9in x[n] = bH dizisi: (a) b = 0.95; (b) b = 1.05 

Sekil 10.1 I (a)-(d)'de kutup-sifir, (10.33) ve (I0.34)'teki b > I ve O < b < I degerlerindeki ROC'u 
gosterdik. b > J icin ROC degeri yoktur, bu nedenle (10.3 l)'deki dizide z-donustimu gercekles- 
mez. Sagdan ve soldan bilesenleri teker teker gerceklestirse bile b < I degeri icin (I 0.33) ve 
(] 0.34)'teki esitlikleri birbirini kapsar ve z-donusumu su sekilde olur: 
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B~ bolumde a-donusurnu bilindiginde bir diziyi belirlemek icin birkac proseduru ele ala- 
cagiz. Ba~la~g1~. olarak, z-donusumu icin formillsel bir ifadeyi kullanahm. Bu ifadeyi 
(10.l)'de gelistirilen, ?stel olarak agirhkh dizinin Fourier donusumtl gibi z-dontlsumn, 
aciklamasimn temellennden elde edebiliriz. (10.7) esitliginde detayh olarak bahsedilmistir. 

X(rej"')=3{x[n]r-"}, (10.38) 

r' nJn. herhangi bir de$eri icin z = rej"' degeri ROC'un icindedir. (I 0.38) esitliginin 
her 1k1 tarafma da Founer donusumunu uygularsak, 

x[n]r-/1 =3-) {x(rej'")}' 

Z-DON0$0M0NON TERSi 

~ekil 10.12: Ornek 10.8'de z-doni.i~i.imi.i ile baglant1h 3 olas, AOC gosterilmi~tir. (a) X(z) i9in kutup-sinr 
modeli (b) x[n] sagdan ise kutup-s1f1r modeli ve AOC (c) x[n] soldan ise kutup-sit« modeli ve AOC (d) 
x[ n] 9ift yonli.i ise kutup-s1f1r mode Ii ve AOC Ti.im durumlarda orijindeki smr, 2.dereceden s1fird1r. 

(d) (c) 

(R,e 

' 
', z-duzleml 

\ 
z-dOzlerni 

(R,e 

Birirn daire 

dm dm 

(b) (a) 

z-duzlerni 

dm dm 

Baglant1.!1 ~~~u~:s~fi_r modeli Sekill0.12(a)'~~ verilmistir. Bu bolumdeki tarttsrnalarrrmza dayana- 
rak, a-donusumu 19m 3 farkh ROC olusabilir, Bu ROC'lar Seki) 10.12(b)-(d)'de gosterilmistir, 
~e~ ~iri fark.h bir diziyle baglantihdrr. Seki! 10.12(c) sol tarafli ve Seki1 10.12(d) ise cift yonlu 
diziyi gosteriyor. ROC'un birim cemberi icerdigi tek ornek Seki! 10.12(d) oldugundan, Fourier 
donusumunun gerceklesebilecegi 3 olasihktan tek secenek de budur. 
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Baglantih kutup-sifir modeli Sekill0.12(a)'da verilmistir. Bu bolumdeki tarnsmalanrrnza dayana- 
rak, z-donusurnu icin 3 farkh ROC olusabilir. Bu ROC'lar Seki! 10.12(b)-(d)'de gosterilmistir. 
Her biri farkh bir diziyle baglanuhdir. Seki! 10.12(c) sol tarafll ve Seki! 10.12(d) ise cift yonlii 
diziyi gosteriyor, ROC'un birim cernberi icerdigi tek ornek Seki! 10.12(d) oldugundan, Fourier 
donusumunun gerceklesebilecegi 3 olasihktan tek secenek de budur. 

1 -1 -1 (l - - z )(1 - 2z ) 
3 

(10.37) X(z) 

Ornek 10.8 
Asagidaki fonksiyonla baglantih olabilecek tum olasi ROC' Ian dusunelim, 

Boylece, sol tarafll diziler rem X(z) 'nin z = 0 olmayan kutuplan orijinden 
ROC'un herhangi bir noktasmda daha uzak konumda olurlar. 
Verilen bir kutup-sifir orneginde ya da esitliginde, X(z) rasyonel cebir ifadesi verili- 
yor, smirh sayida farkh sabit ROC'lar olusuyor. Aym kutup-sifir orneginden nasil 
farkh ROC' lann olustugunu gostermek icin 9.8 Omegine cok benzeyen bir ornek ha- 
zirladik, 

9.0zellik: Eger x[n] 'nin X(z) z-donusumu rasyonelse, ve x[n] sol tarafh dizi ise, 
ROC z-duzleminin icinde sifir olmayan ic kutupta bir bolge olur. Baska bir deyisle, 
yancapi z = 0 dismda X(z) 'nin en kucuk degeri olan cemberin icinde yer ahr. Onun 
dismda, eger, x[n] rastsal degil ise (yani, sol tarafll ve n > 0 degerleri icin O'a esitse) 
ROC z = 0 degerini de icerir. 

Bu nedenle, rasyonel donusumlu sag tarafll diziler icin kutuplar orijine herhangi bir 
ROC noktasmdan daha yakm konumdadir. 

8.0zellik: Eger x[n] 'nin X(z) z-donusurnu rasyonelse, ve eger x[n] sag tarafli ise, 
ROC z-duzlerninin disinda bir bolgedir. Baska bir deyisle yancapi X(z) 'nin en bu- 
yuk degeri olan cemberin dismdadrr. Bunun yam sira, eger x[n] rastsal ise (yani, sag 
tarafh dizi ise ve n < 0 degeri icin O'a esitse) ROC z = oo degerini de icerir. 

4 ve 5. ozelliklerle 7. ozelligi birlestirecek olursak, 

7.0zellik: Eger x[n] 'nin X(z) z-donusumu rasyonelse, ROC da kutuplarla cevrilir 
I. 

9.Unitedeki Laplace donusumunu tartisrrken, rasyonel Laplace donusumu icin 
ROC'un her zaman kutuplarla veya sonlu smirla belirlendigine dikkat ettik. Ve ileriki 
omeklerde de benzer durumlann z-donusumune uydugunu gorduk. Aslmda be her za- 
man dogrudur. 
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veya belli bir smrra kadar yayilabilir. 



(10.51) 
1 lzl <- 
3 

(10.50) 
1 lzl>- 4 

( 10.49) 

(10.48) 

(10.47) 

(10.46) 

(10.45) 

(] 0.44) 

xz[n]~--~-, 
1--z-1 

3 

ve 

Ornek 10.10 

olur. 

( 1 )" ( l)" x[n]= 4 u[n]+2 3 u[n] 

Boylece, 
( !)" xi[n]==2 3 u[n] 

ve 

(10.42)'deki esitliginde X(z) icin ayru cebirsel ifadeyi dusunelim, fakat X(z) icin ROC, 

114 < lzl < 1/3 olsun. (10.43)e~itligi X(z) icin hala gecerli bir parcah kesir genisletilmesidir, ama 

ROC'un iliskilendirildigi her bir ifade degisecektir, z = 1/4 noktasinda X(z) icin ROC kutbun 

dismda olduguna gore, degerleri l/4'ten buyuk noktalardan olusan (10.43) esitligindeki ROC da 
kutbun dismda kahr, bir onceki ornekte oldugu gibi. Bununla beraber, z = 1/3 noktasmda 
X(z) icin ROC kutbun icinde kahyor. Yani, ROC'taki turn noktalar l/3'ten kiicilk degere sahip 

olduklan icin kutbun icinde yer almak zorundadir. Bu nedenle, (10.44) esitligindeki z- 
donusumunun bilesenleri su sekildedir: 

x1[n]~--!-, 
1--z-1 

4 

3-~z-1 
6 

,X(z) 1 l , 
(1- -z-1)(1- -z-1) 

4 3 
2 kutup vardir, biri z = 1/3 digeri z = 1/4 noktasmdan ve ROC cizgileri dis kutbun dismda kahyor. 
Yani, ROC'daki noktalar buyuk kutbun (z == 1/3 noktasindaki) en bilyilk degerlerinden daha bu- 
yuktur. 10.2. Bolumdeki 4.ozellikten, ters donusumun sag tarafll dizi oldugunu biliyoruz. Eklerde 
de gosterildigi uzere X(z), parcah kesirler yontemiyle genisletilebilir. Bu ornek icin, parcali 

x[n] = -1- f X(rejw)(rejr")" dw 
2tr .lzir 

elde edilir. Bu sekilde x[n] degerini ROC'taki z = re'" 
lendirilen z-donusumunden bulmus oluruz. Simdi de entegraldeki OJ degerlerini z 

degistirelim, z = re'" ve r sabit, dz= jre'" = jzdoi , veya dco = (7 }-'dz dir. 

esitligindeki entegral OJ 'de 21r arahgmdadrr. z degeri acismdan jzj = r cemberinde 
bir kiris olusturur. Benzer sekilde, z -diizlemindeki bir entegral acismdan (10.40) 
esitligi $U sekilde tekrar yazilabilir: ~~~~~~~~~~~~ 

x[n] =-1-. gx(z)z"-'dz 
Ln ] 

1 
lzl >- 3 

1 lzl>- 
4 

x[n]~--1- 
1 ] -I ' 

1---z 
4 

[ . 2 X211]~---, 
1-.!_z.1 

3 
dir. Ornek 10.1 'den soyle bir tamm yapabiliriz; 

( 1 )" x1[n] = 4 u[n] 

dir. Burada, 
x[n] = xi[n] + x"i[n] 

1 2 
X(z)=--+-- (10.43) 

1-_!.z-1 1--~z-1 
4 3 

Boylece x[n], iki ifadenin toplarrudir. Biri, 1/[l-(1/4)z-l] z-donusumu ve digeri de 
2 /[I - (I I 3)z-1] z-donllsumudur, Teker teker tum ifadelerin z-donusumlerinin tersine karar vere- 

bilmek icin, her birinin ROC'la iliskisini bulmarmz gerekir. X(z) icin ROC, kutbun d1~111da 
oldugu icin (I 0.43)'de esitlikteki her bir ifade de kutbun d1~111da olacaktir. Yani, her ifade icin 
ROC karsilastmlan kutbun noktalanndan daha buyuk degerlere sahip noktalardan olusmaktadir. 
Bu nedenle de, 
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(10.42) 
1 lzl>- 3 

kesir genislemesi z-1 deki polinomlar seklinde gosterilmistir; 

Ornek 10.9 
Asagidaki z-donilsumtlnil dusunelim. 

O sembolu r yancapli orijin merkezli saat yonundeki dairesel es-yukseltisine yakm 
bir entegrali gosterir. r degeri X(z) 'nin icerdigi herhangi bir veri olabilir. Baska bir 
deyisle, ROC' daki lzl = r dairesel entegral es-yukseltisinden herhangi bir veri olabi- 
lir. (10.41) esitligi z-donusumu tersinin ve (9 .56) esitliginin Laplace donusumunun 
tersi icin zaman simrh kismmm res mi ifadesidir. (9 .56) esitligi ve (10.41) esitliginin 
resmi degerlendirmesi icin coklu duzlemde es-yukselti entegraline ihtiyac vardir. Bu- 
nunla birlikte, z-donusumtlnden dizi elde etmek icin birkac alternatif surec vardir. 
Laplace dontisumleri ile, rasyonel z-donusumleri icin onemli sureclerden bir tanesi ce- 
birsel ifadenin genisletilrnesini ve bireysel ifadelerde birlestirilmis dizileri icerir. Son- 
raki omekte sureci inceleyecegiz, 

(10.41) 

x[n] = r"::s-' [ X(rejr")] 

olur.(5.8) esitliginde Fourier donusumunun tersi ifadesini kullamrsak, elde ettigimiz esitlik, 

x[n] = -: -1- f X(re;r0)ejw11dw 
2tr Jz;r 

olur veya ustel r" faktorunu entegralin icine kaydmrsak ve e10m terimi ile birlestirii, 
sek, 

veya 
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1-az-' 

~ 
az-' - a2z-2 

~-2- 

I+az-' +a2z-2 + ... 
1-az-' 1 

esitligini dusunelim. Bu ifade uzun bolmeli bir kuvvet serisine genisletilehilir: 

lzl >lal 1 X(z)=--, 
1- az·' 

Ornek 10.13 

donusum ciftini kullarnrsak, (10.56) esitliginden hemen (10.57) esitligine gecebiliriz, Aym sekilde 
(10.57) esitliginden de (10.56) esitligine gecebiliriz, 

o[n + no]~z"• 

dir. (10.56) ve (10.57) esitliklerini karsilasunrsak, sirasi gelince farkh noktalarda dizi degerlerinin 
yerine gecen z' nin farklt kuvvetlerini goruruz, Yani eger, basitce 

(10.57) x[n] = ~o[n + 2] + 2o[n] + 3o[n -1] 

Bu, 

(10.3) esitligindeki z-donusumunun kuvvet serileri tammmdan, X(z) 'nin ters donusumunt; goz- 
den gecirerek su sekilde belirleyebiliriz: 

/
:: : :~2 

x[n] = 
3, n = 1 
0, diger durumlarda 

(10.56) 

Ornek 10.12 
Asagidaki z-donusumunti dusunelim, 

X(z)=4z2+2+3z-', 

z-donusum ozellikleriyle birlestirilerek kullamlan diger birtakim z-donusum ciftlerini 
listeledik. Bu listelemenin amaci, ana hatlan bundan onceki ornekte cizilen ters donu- 
sum metodunu keyfi rasyonel z-donusumlerine genisletmekti. 

Ters z-donustlmunu belirlemek icin cok kullamlislr diger bir yol da, X(z) 'nin 
kuvvet serileri genislemesine guvenmektir. Bu yol, (10.3) esitliginde verilen z- 

. donusum tammmda, z' nin hem pozitif hem de negatif kuvvetlerini icerdigi yorumla- 
narak bulunmustur. Bu kuvvet serisindeki katsayilar aslmda x[n] 'nin dizi degerleridir. 

·Nas1l bir kuvvet serisi genislemesi oldugunu aciklarnak, ters z-donusumu elde etmede 
yararh olabilir. Simdi asagidaki 3 ornege bakahm. 
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O zaman X(z) donusumunun tersi, her bir bilesenin terslerinin toplamma esittir, 
Eger, X(z) 'nin ROC'u z = a; noktasmda kutbun dismda ise, (10.55) esitligindeki il- 

gili ifadenin ters donusumu A;a;'u[n] olur. Diger yandan, eger X(z) 'nin ROC'u 

z = a; noktasmda kutbun icerisindeyse, bu ifadenin ters donusumu -A;a;'u[-n -1] 
olur. Genelde rasyonel bir donusumun parcah kesir genislemesi (10.55) esitligindeki 
l.dereceli ifadelere bagh ifadeleri icerir. 10.6. Bolumde, Bolum I 0.5'de gelistirilen 

(10.55) 
m A 

X(z)= L ; _, 
i=I 1-a;z 

olur. Sonraki ornekleri z-donusumlerinin tersini belirlemede kullamlan parcah kesir 
genislernelerinin kullammmm temel si.irecini gosterecektir. Laplace yontemine bagh 
yontem, z-donusumunu daha basit ifadelerin dogrusal kombinasyonu olarak aciklamak 
icin kullamhr. Her ifadenin ters donusumu, tekrar gozden gecirilerek elde edilebilir. 
Farz edelim ki, X(z) degerinin parcah kesir genislemesi soyle olsun; 

( )

II ( 1 )" x[n]=- i u[-n-l]-2 3 u[-n-1] 

Boylece 

Ornek 10.11 
Son olarak X(z) degerini (10.42) esitligindeki gibi dusunelim. Fakat bu sefer ROC'la beraber 

lzl < 1/ 4 olur. Bu durumda ROC her iki kutbun da icinde kahr, Baska bir deyisle, ROC' taki 

noktalar z = 1/3 ve z =114 noktalarmdaki kutuplardan daha kucuk degere sahiptir. Aym sekilde, 
(10.43) esitligindeki ti.im parcah kesir genislemeleri icin ROC, ilgili kutbun icinde bulunmak 
zorundadir. Sonuc olarak da, x,[n] icin verilen z-donusum cifti su sekilde verilir; 

l l x,[n]~-1-_, , lzl <4 (10.54) 
1--z 

4 
x2[n] icin z-donusum cifti (10.51) esitliginde verildigi gibidir. Ornek 10.2'nin sonucunu (10.54) 
esitligine uygularsak su sonucu buluruz; 

( 1 )" xi[n]=- 4 u[-n-1] 

olur. 

( l )" ( l )" x[n]= 4 u[n]-2 3 u[-n-l] 

Onun icin 

Ornek 10.2'den, x,[n] isareti (10.47) esitligi gibidir. Bunu su sekilde tammlayabiliriz, 

( 1 )" x2[n]=-2 3 u[-n-1] 
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H(e1(J))= l . (10.66) 
· 1-ae-J<J) 

Seki! 10.13 (a) da (10.65) esitligindeki H(z) icin kutuptan (z = a noktasmdan) ve si- 
firdan 
( z = 0 noktasmdan) birim cembere olan vektorleri iceren kutup-sifir grafigini goruyo- 
ruz. Bu grafikle, H(z) nin geometrik analizi 9.4 te anlatilan sureci kullanarak yapila- 
bilir. Eger (10.65) esitligindeki frekansi analiz etmek istersek, z = e1(J) formunun z de- 
gerini analiz etmemiz gerekir. OJ frekans noktasmdaki frekansm buyuklugtl, 10.13 (a) 
da gorulen v1 vektor uzunlugunun v2 vektor uzunluguna oranma esittir, v1 vektoru- 
nun acisr gercek eksenden v2 vektor acrsi cikanlarak elde edilir. 

ial < 1 icin, ROC birim cemberi icerir ve h[ n] degerinin Fourier donusumtl z = ei<v 
icin H(z) degerine esittir. Boylece 1. dereceden sistemlerin frekansi $U sekilde olur: 

1-az-1 z-a 
---= (10.65) 

z H(z) 

ve I 0.1. omekten, denklemin z-donusurnu: 

(10.64) h[n] = a"u[n] 

10.4.1 1.Dereceden Sistemler 
Kesikli-zarnan sisteminin temeli olan denklemin gene! formu: 

10.1. Bolumde lzl = 1 noktasmda z-donusumunun Fourier donusumune indirgendigini 
soylemistik.rYani, z-duzlemindeki egri birim cembere esittir). Z-donil$ilmilniln ROC'u 
birim cemberi de icerdigi icin Fourier donusum gerceklestirilebiliyor. Benzer sekilde, 
9. unitede de devam eden-zaman isaretlerinde, s duzlemindeki jai ekseninde Laplace 
donusumu Fourier donusumune indirgenmekteydi. 9.4. bolumde, kutup-sifrr grafiginin 
geometrik degerlendirilmesini de yaprmstik. Kesikli-zaman durumunda ise, z- 
duzlemindeki kutup ve sifir vektorleri bakimmdan Fourier donusumunun yine geometrik 
analizi yapilabilir. Bununla birlikte lzl = 1 degerinde rasyonel fonksiyonu analiz etme- 
miz gerektigi icin, hayali eksenler yerine kutuplardan ve sifirdan gelen vektorleri almz. 
Sureci gostermek icin, 6.6. bolumde anlatilan 1. ve 2. dereceden sistemlere bakahm. 

KUTUP SIFIR GRAFiGiNDEN FOURIER DONU$UMUNUN GEOMETRiK 
ANALizi 

x[n]= -(-a)" u[n-1] 
n 

esitlikleri bulunur. Problem 10.63' de Jz\ < JaJ yakmsama alam ile ilgili bir ornegi goz onune 

aldik, 
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veya esit olarak; 

n:S;O 

(10.63) 11 2: 1 

esitligini buluruz. Buradan da, { 
11 

Hr+'~. 
x[n] = 11 

0, 

(10.62) 
( 10.60) esitligine basvurursak; 

00 (-l)'J+1a"z-" 
X(z) = L-'---- 

11=1 n 

(10.61) \v\ <l 
"' (-l)"+'v" 

log(l + v) = L-'---- 
11=1 n 

Ornek 10.14 
Jz\ > JaJ ya da esit olarak jaz-'j < l olan asagidaki z-donusumunti dusunelim. 

X(z) = log(l + az-'), \zJ > JaJ (10.60) 
(10.60) esitligi, Taylor serileri geni~lemesi kullamlarak bir kuvvet serisine genisletilebilir. 

[ ]. o >O [ 1)- a-1 x[-2]=-a-2 x[n]=-a"u[-n-1] olur. Buda Bu durumda, x n = , 11 - ve x - - - · , , .. · , 
Ornek 10.2' ye uygundur. 

Ters z-dcnusumunu elde etmek icin kuvvet serileri geni$!eme~i -~etodu ozellikle 
rasyonel olmayan z-dontlstlmleri icin kullamlrslrdir. Bunu asagidaki omekle aciklaya- 
cagiz, 

(10.59) 

1-a-'z 
~- 
_l_ = -a-'z - a-2z2 - 

1-az-1 

-az-1 + I 
-I -2 2 -a z-a z 

(I0.58) esitliginin seri geni~lemeleri Jz\ > JaJ. ya da esit olarak \az-1\ < I oldugundan belli bir · 

k . B ·ti·-· (10 3)' teki z-donusum tarurmyla kar~ila~tmrsak, z' nin kuvvetlerin- noktaya ya msar, u es: 1g1 · .., , 1 1 k d 
· [ ) o < o· [O] - 1 · x[l] - a · x[2] = a· ve gene o ara a deki terimleri eslestirerek x n = . , n , x - , - , · 

x[n] = a"u[ n] oldugunu gorebiliriz. Zaten bu da, Ornek I 0.1' e uygundur. . . 

Onun yerine eger X(z), nin ROC' u \z\ < \aJ ya da esit olarak \az-'\ > 1 olarak belirlenirse, 

( 10 5 8) esitligindeki 11(1 - az _,) icin kuvvet serileri genislemesi be Iii bir noktaya yakm. o zaman . .., T · 
samaz. Buna ragmen uzun bolmeli bir yakmsak kuvvet serisini tekrar elde edebi mz: 

_l_ = 1 + az-1 + a2z-2 + ... 
l-az-1 
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(10.70) 

(10.69) 
1 H(z) = . ? 

1-(2rcosB)z-1 +r-z-2 

H(z) 'nin kutuplan soyle yerlestirilir ; 

H(e1<0) = H(z) I 1'" oldugundan 10.68 esitliginden sistem ileti sonuclanmn z- z=e 

donusumune bagh olarak sistem fonksiyonunu su sekilde cikarabiliriz: 

(10.68) 

ve 

7t 0 
(b) 

(10.67) h[ ]. 11 sin(n+l)B [ ] n =r u n 
sinB 

6.6.2'de bahsettigimiz 2. dereceden sistemleri ele alahrn. 6.64 ve 6.60'da verilen ileti 
sonuclan ve frekans sonuclan O < r < 1 ve Os B s re arahgmda $U sekilde idi: a= 0.5 

10.4.2 2. Dereceden Sistemler a= 0.95 

tar. Ayni sekilde, frekansm bilyilklilgil de to degeri O'dan re 'ye dogru gittikce azahr. 
Kutup vektorunun a91s1 0 noktasmdan baslar ve to degeri O'dan re 'ye dogru gittikce 
azahr. a nm iki degeri icin oi degerlerinin sonuclan 10.13 (b) ve ( c )' de gosterilmistir, 
Kesikli-zaman 1. dereceden sistemde a parametresinin degeri 9.4.1. bolumdeki de- 
vam eden-zaman 1. dereceli sistem icin sabit-zamanh r aym ozellikleri gosterir. Fakat 
10.13 grafiginde gosterildigi ilzere, ca = 0 tepe noktasmda H ( e1<0) degeri jaj sifira 

yaklastikca azahr. 6.6.1 'de anlatildigi, 6.26 ve 6.27' de gorilldilgii uzere jaj aldikca ile- 
tiler daha hizh azahr ve her asama daha hizh gerceklesir, Coklu kutupta ise, sonuclarm 
hizi her kutbun orijine olan uzakhgi ile iliskilidir, Orijine yaklastikca iletilere bagh 
olarak katkisi da artar. Bu ornek, 2. dereceden sistemlerde de ele almacaktir. 10 
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ve z = 0 'da cift sifu vardir. 0 < B < re I 2 araligmdaki kutup-sifir sonuclan ve kutup ve 
sifir vektorleri sekil l 0.14 ( a)' da gosterilmistir. Bu ornekte frekans sonuclannm dege- 
ri v1 'in degerinin karesi (orijinde cift srfir oldugundan) bolu v2 ve v3 degerlerinin 
carpmuna esittir. Cunku v1 vektorunun uzunlugu ca 'nun turn degerleri icin orijinde 
1 'e esittir. Frekans sonuclan ise, v2 ve v3 'un uzunluklan carpirmna esittir. Bununla 
birlikte, frekans sonucu v1 vektor acismm iki katma esittir, yani gercek eksen eksi v2 

ve v3 acilan toplarm seklindedir. Sekil 10.14 (b)'de r=0,95ve r=0,75 degerleri 
icin frekans degerlerini ve sekil 10.14 (c) de ise, r 'nin aym degerleri icin H(e1m) de- 
gerlerini gorebilirsiniz. Cemberde ca = 0 'dan to = re 'ye ilerledikce v2 uzunlugu once 
azalir sonra artar ve ca = B noktasmda minimum degerine ulasir. v2 vektorunun boyu 

20 

-n/2 

(a) 

-rt 

<Re 

Birim daire -, 
z-duzlerni 
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Orijinden birim cembere olan vl vektorunun uzunlugu birim uzunluktur ve 
H(eJm) degerine etkisi yoktur. Fakat sifir vektoriiniln g~:~~k eksene olan a91~~ 
( ca ), H ( eJ<u) degerini etkiler. O < a < l araligmda kutup vektom .~ .~ 0 noktas!nda mi_ 
nimum degerini ahr ve ca degeri O'dan re 'ye dogru gittikce vektorun uzunlugu da ar 

(c) 
c: k'I 1 o 13· (a) a 'nm 0-1 arallg" mdaki deg" erleri tcin kutup ve s1f1r vektorlerinln 1.dereceden sistemdeki !rekans sonuelan, (b) 
.,.e 1 • • Y .. .. .. • " 1 · · · f k clanrun 
a= 0,95 ve a= 0,5 degerleri i9in frekans soruclannm buyukluklen (c) a= 0,95 ve a= 0,5 deger en 191n re ans sonu 

durumlan 



bu durumda 
x[n]~X(z) ve ROC=R 

Eger, 

10.5.2 Zaman Degi,imliligi 

(10.71) 

x2 [n]~X2 (z) , ROC = R2 iken, 

ise, R1 n R2 'yi iceren ROC 'la birlikte 

I ax, [ n ]+bx, [ n ]+---'-+aX, (z) +bX, ( z) I 
olur. Goriildi.igil iizere, ROC en azmdan R1 ve R2 kesisiminden olusmaktadir. Rasyo- 
nel z-donusurnlu diziler icin, eger aX1 ( z) + bX1 ( z) kutuplan X1 ( z) ve X2 ( z) kutup- 
lannm turn bilesenlerini iceriyorsa (yani hie; kutup-srfir iptali yoksa) donusum alaru 
tam olarak tum donusum alanlannm toplamma esit olacaktir. Arna eger bazi stfirlar 
eklenerek kutuplar yok ediliyorsa, donusum alarn daha biiyiik olabilir. Basit bir ornek- 
le x1 [ n] ve x2 [ n] sonsuz zamanh ve dogrusal bilesenleri sonlu ise bunu gorebiliriz, 
Bu ornekte, dogrusal bilesenlerin donusum alanlan sifir ve sonsuz dahil olmak uzere 
tum z-diizlemidir. Ornegin, a"u[ n] ve a11u[ n - I] dizilerinin donusum alam jzl > jaj 
seklinde tarumlanrrustir. Fakat a"u [ n ]- a"u [ n -1] farkmm alam turn z-duzlernidir. 

ve 

Eger, 

10.5.1 Dogrusalhk 

Diger donusumleri gelistirerek kesikli-zaman isaretleri ve sistemleri cahsmalannda 
ozellikleri sayesinde cok degerli olabilecek oldukca onemli olan z-donusumunu bul- 
duk. Bu bolumde bu ozelliklerin bircogunu ozetleyecegiz. Tiirevleri diger donusumle- 
rin tiirevlerine benzedigi icin bir kisrru unite sonundaki ahstirmalara birakilnustrr. 
(bkz: 10.43. ve 10.51.-10.54. ahsnrmalar) 

Z-DON0~0M0N0N OZELLiKLERi 

kisa olmast halinde, OJ degeri B 'ya yaklastikca tepe noktasma da yaklasir. Kutup 
vektorlerinin davramsma bagh olarak, r degeri artnkca, kutup vektorlerinin minimum 
degeri azalacaktir, Bu azalma ile frekans degeri daha hizh artacaktir. Birime yakm r 
icin v2 vektor a91s1 B cevresinde keskin bir degisiklige ugrar. Aynca, ( 10.67)' deki ve 
6.29'daki ileti grafiginden veya 6.67'deki ve 6.30'daki asama sonuclanndan goruldu- 
gii iizere, 1. dereceden sistemde kutuplar orijine yaklastikca r degeri azahr, iletiler 
hizlamr ve asamalar daha hizh gerceklesir. 
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(c) 

(a) 

-rt 

f kt" .. kutp 
~ekil 10.14 (a) lkinci derece sistemlerde frekans olusumlannm geometrik hesaplamas~n~~ kullanilan v1 si ir t oru ;.~ ~~·/3 .. (c) 
vektorleri ve kutup (b) r = o, 95 ve r = o, 75 kutup vektorlerinn carpimanmn tersi 19m frekans olusurn anrun uyu ugu 

r = 0,95 ve r = 0, 75 i9in frekans olusurnunun taz: 

0 
(b) 

(Re 

10 

1t 

r = 0.95 
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(10.76) 

Boliim 5.3.7'de tart1~t1g1m1z gibi aynk zaman .. . 
oldugundan, zaman ol9eklendirm~sini .. kli gosterges1 tam sayi degerlerle tammh 

. Yine de, zaman genle~mesinin aynk znamsuarek I zaman kavrarm aynk zamana eri~mez. 
· · · d n avrarm ornegin: x[ J k nsm_m ar I~1k degerleri arasma sifirlar ekl k --- I . . . n ayn zaman se- 

ve srstem analizinde cok onernli bi I eme ..- tan~m anebilir ve aynk zaman sinyal 
asagidaki gibi tammlanm1c;: olan Ix Ir[rno] oy~a.r. Ozelhkle, bolum 5.3. 7' de gorillmii~ ve 

'{ (k) sensi 

x[ n! k], eger n, k'nm bir 9arpamysa 

x(k> [ n] = { 0 eger n, k'nm bir carpam degilse 

yani, eger Zo , x [ n] icin R OC, deyse, ]/ Zo , x [ -n] icin R Qr dedir, 

10.5.5 Zaman GenleJmesi 

(I0.75) 
x[-n]~x(..!..), I ve ROC== - 

z R 

x[n]~X(z), veROC =Rise, 
bu durumda 

10.5.4 Zaman Tersinmesi 
Eger 

B bolu 533' u, 0 um · · te anlattlan frekans ka d ·· 11. ~ · 
sinde bir karmasik iistelle carpmun iou~r:t %-~e .. I?.IY!~ tut~rhdir; yani za!11an bolge- 
denk .geldigi gosterilmi~ti. Aynca, d h ofu6~mune art frekansta bir kaymaya 
z= roe1wg oldugunda kutu ve f k a a gene Ir durumda, denklem (] 0. 73 )'te 
yiikliigiinde ol9ekle~irler. p st Ir onumlan Wo acrsiyla donerte- ve ro katsayrsi bu- 

(a) 

~kil 10.15 zaman bolgesinde karma~1k Ostel dizi ej""" ile ('J:l f k (b) 
. [ . . . . Y"rp,min Sl ir- utup alarnndaki etkisi (a) z d" ·· .. .. .. 

bir x n] s1nyall 191n s1fir-kutup ~ablonu; (b)z donu~umunun bir x [n] ei"'o" s1·nya1·. . f k . onu~umunun 
119,n s1 ir- utup ~ablonu. 

(fl.e 
CRe 

z-dOzlemi 
z-dOzlemi 
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Denklem (10.74)'iln sol tarafi, karmasrk ustel bir dizinin katlanna tekabul eder. Denk- 
lemin sag tarafi ise z- duzleminde bir rotasyon olarak yorumlanabilir; yani, sekil 
10.15'te gosterildigi gibi, tum sifir-kutup konumlan z-duzleminde w0 acisiyla <loner -: , 

ler. Bu soyle gorulebilir; eger X(z)'nin 1- az " seklinde bir katsayisi varsa, X( e-JWo z) 
'nin .1- ae1w0 z-1 seklinde bir katsayrsi olacak demektir ve sonuc olarak X(Z)'nin z=a 
noktasmdaki bir kutup veya sifir X( e-iw., z )'nin z= a e1Wo noktasmdaki bir kutup veya 
sifira donusecektir. Birim cemberdeki z-donusum hareketi de w0 acisiyla kayacaktir, 

(10.74) i"'o" [ ]~x( = lw« ) e ·x n ....----------r e z . 

burada lz0I R, R'nin olceklendirilrnis versiyonudur. Yani, eger z, X(z)'nin ROC'sinde 

bir noktaysa, lz0I z de X(z/ z0 )'in ROC'sinde bir noktadrr. Aynca, eger X(z)'nin 

z=a'da bir kutbu varsa (ya da sifir), bu durumda X(z/ z0 )'in z= z0 a 'da bir kutbu var- 
dtr( ya da sifir). 

Denki em ( 10. 73)'iln bir baska onernli ozel durumu da z0 = e1w0 oldugundadir, 

Bu durumda, lz0 I R=R ve 

(10.73) 

Eger 
bu durumda 

x[n]~X(z), ve ROC =Rise, 

10.5.3. z-Bolgesinde Ol~ekleme 

(ROC : receiving operating characteristics --- ahci isletim egrisi ) 
z.-110 ile carpma yuzunden, n0 >O icin, kutuplar z=O'da ortaya cikacaklardir. Bu\ 

X(z)'nin z=O'daki mutabik sifirlanm iptal edebilir. Bunun sonucunda, z=O X(z)'nin bir · 
kutbu degilken, z-110 X(z)'nin bir kutbu olabilir. Bu durumda, z-110 X(z) icin ROC, 
X(z)'nin ROC'sine esittir, ama silinmis bir orijinle. Benzer sekilde, eger n0 <O ise, si- 
firlar z=O'da ortaya cikacaklardir ki, bunlar X(z)'nin z=O'daki mutabik kutuplanm ip- 
tal edebilirler. Sonuc olarak, z=O X(z)'nin bir kutbu degilken, z-"0 X(z)'nin bir sifin 
olabilir. Bu durumda, z=oo, z-110 X(z)'nin bir kutbudur ve boylece z-110 X(z) icin ROC, 
X(z)'nin ROC'sine esittir; ama silinmis bir z= oo ile. 

(10.72) 
x[n-n0]~--=-H-n°X(z), ve ROC =R, orijinin 

ya da sonsuzlugun 
muhtemel eklenmesi 
veya silinmesi haric 

Sinyaller ve Sistemler · 768 



y[n] = [KJ[n]-'-fp[n-l]J* x[n] = x[ n]-x[n-1] 

Dikkat edelim ki bu sistem icin 

(10.84) y[11]~(1-z-1)x(z) 
ROC= R ve z=O 'in muhtemel silinmesi ve/veya z=l 'in muhtemel eklenmesi ile. 

bu durumda 

ROC orijin haric tum z diizlemine esittir. Aynca, denklem (10.83)'teki z donusumunun z=l 'de bir 
sifm vardir. Denklem (10.8l)'den goruruz ki eger, · 

x[n]~X(z), ve ROC= Rise, 

(10.83) 
ancak, 

h[n]= p[n]-p[n-1] 

ve 
(10.82) y[n] = h[n] * x[n] 

Ornek 10.15 
Bir L TI sistemi dusunun ki; 

Laplace donusumunun evrisim ozelliginde oldugu gibi, X1 ( z )X2 ( z) 'in ROC'si 
R1veR2 'nin kesisirnlerini icerir ve eger sifir-kutup eslesmesi carpimda meydana gelirse 
daha da genis olabilir. z donusumunu icin evrisim ozelligi bircok farkh sekilde elde 
edilebilir. Bunun bicimsel bir eldesi Problem 10.56' da gosterilmistir. Bir baska 
eldeleme de bolum 4.4 'teki stirekli zamanh Fourier donusumunun evrisim ozelligi 
icin kullamlana benzer olarak yapilabilir, Yani, bolum 4,4 'teki, "Fourier donusumu bir 
L TI sistemi yoluyla karmasik bir tistelin genisligindeki degisim'tdir yorumuna dayana- 
rak. 
z donusurnu icin, evrisim ozelliginin bir baska sik kullamlan yararh yorumu vardir. 
Denklem (10.3)'teki tammdan yola cikarak, z donusumunu, z-11 'nin katsayismm ardi- 
sik x[n] degeri oldugu, z-1 'deki seriler olarak tanmz. Ashnda, evrisim ozelligi denk- 
lemi ( 10.81 ), iki cokterimli veya guc serisi X1 ( z) ve X2 ( z) birbiriyle carpihrsa, car- 
pimi simgeleyen cokterimlideki katsayilann, X1 ( z) ve X2 ( z) cokterimlilerindeki 
katsayilann evrisimleri olduklanm ifade eder. (Bkz. Problem 10.57). 

(10.81) 

bu durumda, 
ise, 

ve 
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x1 [n]~X1(z), ve ROC=R1, 

Eger 

10.5.7 Evri§im Ozelligi 

Sonuc olarak, eger x[n] reel ise, denklem (10.SO)'den sunu cikarabiliriz; 
X(z)= x*(z*) 

Boylece eger X(z)'nin z= z noktasmda bir kutbu (veya sifm) v~rsa, z= zo* kar?1a~1k es- 
lenik noktasmda da bir kutbu (veya sifm) olmahdtr diyebiliriz. Ornegin, reel smyal x[n] 
icin ornek 10.4 'teki X(z) donil$limi.iniln z= (1 /3) e±J1rl4 noktasmda kutuplan vardir. 

x·[n] ~x*(z*), ve ROC= R (10.80) I 
bu durumda, 

(10.79) x[n]~X(z), ve ROC=R ise, 

10.5.6 E§leme 
Eger 

(10.78) 
+oo. . +oo 

X(zk)= 1:x[n](zk)= 1:x[nfk" 
Denklem (1 O. 78)' in sag tarafmi i;~;lersek, orta;;~.k~n t~rimle~~'~' ~adece z-k,, ~~klin- 
de oldugunu goruruz. Baska bir deyisle, bu kuvvet senlermde z 1~ kat~a~1s1, ~germ 
k'nm kati degilse stfrra esittir; ama eger m k'nm katiysa x[m I k] a esittir. Boylece, 
denklem (10.78)'in ters donusumu x(k) [ n] 'dir. 

ile, sonrasmda 

I 

Y · - Xi(z)'n· in ROC'deyse zk noktasi X( zk )'nm ROC'<!_edir. Aynca, am, eger z, , k , k k d b · k t z=a noktasmda bir kutbu (veya sifm) varsa, X( z ) nm z= a no tasm a tr u - 
bu( veya sifm) vardrr. . . . 

Bu sonucun yorumu, n zamanmda z-11 teriminin k~ts~y1sma esit olan smyah_n 

d - · d .. d"-"mu··z uzere z donilc.:ilmu.·nun kuvvet-senlen formundan cikar. Yam, egerm en gor ugu , " 
+oo 

x(zk)= L x[n]z-", 
n=-oo 

I 

Xk[n] ~X(l), ve ROC= R,; 

x[n]~X(z), ve ROC =Rise, 

orijinal sinyalin ardisik degerleri arasma yerlestirilrnis k-1 adet sifrra sahiptir.Bu du- 
rumda, eger 
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n>O oldugunda z ~ oo,z-11 ~ 0, · n=O oldugunda da z-11 =I. Boylelikle denklem 
(I 0.95) devam eder. 

ilk-deger teoreminin bir sonucu olarak , nedensel bir dizi icin, eger x[ O] sonluy- 

sa, !~ X ( z) de sonludur. Sonuc olarak, X(z)'nin z' de cokterimlilerin bir oram olarak 

ifade edilmesiyle, paydaki cokterimlinin sirasi paydadaki cokterirnliden daha buyuk 
olamaz; ya da buna denk olarak, x(z)'nin sonlu sifirlanrun sayisi sonlu kutuplarm sayt- 
smdan daha cok olamaz. 

11=0 

00 

x ( z) = Ix [ n ]z _,, . 

Bu ozellik, x[ n] = O,n < 0 olmak uzere, z dontlsumunun ifadelerindeki her bir terimin 
ayn ayn limitini alarak devam eder. Bu krsitlamayla, 

(I 0.95) x[O] = limX(z). 
Z--'>00 

Eger x[n]=O,n<Oise 

10.5.9 ilk-deger Teoremi 

(10.94) ,, [ ] . d ( 1 ) az-' / / / / na u n ~-z- --_1 = .2 , z > a . 
dz 1-az (1-az-') 

ve bi::iylece 
(10.93) a"u[n]~-1-_, , /z/ >/a/, 

1-az 

(10.92) 

Omek 10.1 'den 

Ornek 10.18 
Ti.irevleme ozelliginin kullanirmna baska bir i::irnek olarak, z donusumunun tersini belirlemeyi icin 

., ele alahm. 

(10.91) x[n]= -(-a)"u[n-1]. 
n 

Sonuc olarak, 
lz/ >/a/ 

Eger bunu zaman kaydirma ozelligiyle birlestirirsek, 
-I 

( ) ,,_, [ ] . az a -a u n-1 ~--_ , 
l +az I 

(10.90) a(-a)"u[n]~~-a-_ , /zl>la/. 
I+az I 

773 Solum 1 o z - Donu~umli 

Ozellikle, i::imek I 0.1 ve dogrusallik ozelliginden, 

(10.89) dX(z) az-' I J I J nx[n]~-z--=--_,, z >a. 
dz l+az 

Turevini alarak, z dontisumunu rasyonel bir ifadeye cevirmis olduk. Denklem (10.89)'un sag 
tarafmm ters z donusumu, bolum 10.5.2'de belirtilen denklem (I0.72)'deki zaman kaydirma ozel- 
liginin, ornek 10. l ile kullarnlmasiyla elde edilebilir. 

bu durumda 

( 10.88) 

Ornek 10.17 
Eger 

Bu ozellik, acik bir sekilde denklem (10.3)'te verilmis olan z donusumu icin ifadenin 
her iki tarafim da turevleyerek devam eder. Bu ozelligin kullammma bir ornek olarak, 
bunu ornek 10.14 'te dikkate al man ters z donusurnu belirlenmesine uygulayahm. 

(I 0.87) 
dX(z) 

nx[ n ]~-z-- , ve ROC=R dz 

bu durumda 
x[ n ]~X(z), ve ROC=R ise 

10.5.8 Z Bolgesinde Turevleme 

ROC'un en azmdan R ve lzl >I ki.imesinin kesisimini kapsamasi sartiyla, Denklem (10.86) bolum 

9.5.9'daki entegral ozelligine denk aynk zamanh z donusumudur, 

(10.86) 

Bu durumda, denklem (10.8l)'i ornek 10.1 'in temel adirrundaki z donusumuyle kullanarak, goru- 
ruz ki; 

(10.85) w[n]= Ix[k]=u[n]*x[n] 
k=--'XJ 

Ornek 10.16 
Varsayalim ki simdi ilk cikarma isleminin tersini ele ahyoruz, yani, toplama islemini, Ozellikle 
belirtmek gerekirse, w[n], x[n]'nin toplarru olsun diyelim. 

Yani, y[n], x[n] serisinin ilk farkidtr. ilk fark islemi yaygm olarak tiireve denk bir aynk zaman gibi. 
dusunuldugunden, denklem (10.83), bolurn 9.5.7'de anlatilan Laplace dcnusumundeki tilrevleme 
ozelligine denk bir z donusumu gibi dusunulebilir. 
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llk-deger Teoremi 
Eger n-cu icin x[n] = 0 ise 

x[O] = !~~X(z) 

z bolgesinde tiirevleme 

En az R ve jzj > l 'nin 

kesisimi 

R 

Birikim 

En az R ve jzj > 0 'nin 

kesisimi 

ilk fark 

En az R, ve R2 nin kesisimi Evrisim 

R x'[n] x'(z') 

x, [n]* x2 [n] X1(z)X2(z) 

x[n]-x[n-1] (1-z-1)X(z) 

I:.-x(kJ I 
-_-1 X(z) 
1-z 

nx[n] dX(z) -z-- 
dz 

Esleme 

x(z*) R'" (or. z R'de oldugunda, 

z11* noktalar kumesi) 
[ J

-{x[r],n = rk 
x(k) n - 

O,n * rk 
Zaman Genlesmesi 

Ters R (or.z R'de oldugunda 
z'" noktalar kurnesi) 

x[-n] Zaman Tersinmesi 

kiimesi, R'de z icin) 

R'nin olceklendirilmis sekli 
(or. jaj R = {jaj z} noktalar 

R e1".,"x[n] 
zo"x[n] 
a"x[n] 

x(e-1"'z) 

x(;J 
z bolgesinde olceklendirme 

aX, (z) +bX2 (z) 
z-"•X(z) 

En az R1 ve R2 nin kesisimi 

Orijinin muhtemel eklenmesi 
veya silinmesi haric, R 

ax, [n] +bx, [n] 
x[n -n0] 

Dogrusalhk 

Zaman Kaydrrmasi 

Burada X(z), Y(z) ve H(z)'nin sirasiyla sistem girdi, Orlin ve di.irtii yarutr'nm z donu- 
sumleridir. H(z) sistemin sistem fonksiyonu veya aktarzm fonksiyonu olarak yorumla- 
mr. Birim cemberde degerlendirilmis z icin ( or. z = e1w ), birim cernberin H(z)'nin 
ROC'sinde olmasi kaydiyla, H(z) sistemin frekans tepkisine indirgenir. Aynca, bolum 
3.2'deki konumuzdan, eger LTI sisteminin girdisi x[ n] = z" gibi bir karmasik iistel 
sinyal ise iirlin H(z) z" olacaktir. Yani, z'", durtu yanitm z donusumu olan ozdeger 
H(z) ile sistemin oz islevidir. 

Bir sistemin bircok ozelligi, kutuplann, sifirlarm ve sistem fonksiyonu yakm- 
salhk bolgelerinin karakterine dogrudan baglanabilir ve bu bolurnde bircok onemli sis- 
tem ozelligini ve sistem simfim inceleyerek bahsi gecen baglannlardan bazilanm or- 
neklendirecegiz, · · 

(10.96) Y(z) = H(z)X(z), 

Z donusumu, aynk zamanh L TI sistemlerinin gosterimi ve analizinde ozellikle onemli 
bir rol oynar. Bolum 10.5.7'deki evrisim ozelliginden, 

10.7 Z DONU$UM0 KULLANARAK LTI SiSTEMLERiN TANIMLANMASI VE 
ANALizi 

Ters Laplace donusumunde oldugu gibi, ters z donusumu de genellikle X(z)'i daha ba- 
sit terimlerin dogrusal birlesimleri gibi ifade ederek, ya da tanmabilir ters doriusumler 
olarak degerlendirilebilirler. Tab lo 10.2 'de bircok faydah z donusum ciftleri listelen- 
mistir, Bunlann her biri, tabloda listelenmis ozelliklerin esliginde daha onceki ornek- 
lerden de cikanlabilirler. Ornegin, donusum ciftleri 2 ve 5 ornek 10.1 'den; 7 ornek 
10.18'den cikanlabilir. Bunlar, daha once bolum 10.5.4 ve 10.5.2'de srrasiyla anlatilan 
zaman tersinmesi ve zaman kaydirmasi ozellikleriyle birlikte, donusum cifti 3, 6 ve 8'i 
verirler. Ciftlerden 9 ve 10, donusum cifti 2'yi, sirasiyla bolum 10.5.1 ve 10.5.3 'te an- 
latilan dogrusalhk ve olceklendirme ozellikleriyle kullanarak elde edilebilir. 

BAZI ORTAK Z DONU$UM0 ~iFTLERi 

Tab lo 10.1 'de z donusumu ozellikleri ozetlenmistir. 

10.5.10 Ozelliklerin Ozeti 

...... . . 
ilk-deger teoremiyle tutarh olan yukandaki denklemi elde ederiz. 

Ozellik Sinyal Z-donii~iimii ROC 

x[n] X(z) R 

x,[n] X,(z) R,. 

X2 [n] Xi(z) R1 

TABLO 10.I Z-DONO OMO OZELLiKLERi 
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!)~i;!X(z) = !~~( I -1)2( l -1.) 1--z 1--z 
3 2 

Ornek 10.19 
llk-deger teoremi, bir sinyalin z donusiimu hesabmm dogrulugunu kontrol etmekte de yararh 
olabilir. Ornegin, ornek 10.3 'teki sinyal x[n] 'i ele alalim. Denklem (10.12)'den goruyoruz ki 
x[ 0] = I . Aynca, denklem (10.14)'ten 
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10.7.2 Kararhhk 
Bolum 2.3.7'de gordugumuz gibi, aynk zamanh bir LTI sisteminin kararhhgi, siste- 
mm mutlak olarak toplanabilen durtu yamtlarma denktir. Bu durumda h[ n] 'nin 

yani hem pay hem de payda 2. dereceden denklemlerdir ve sonuc olarak diyebiliriz ki sistem 
n~d~nseldir. Bu H(z)'nin tersini hesaplayarak da belirlenebilir. Ozellikle, tablo 10.2'deki donusum 
91ft1 5 kullamlarak bu sistemin durtu yamtirun 

h[ n] ~ [ (H + 2" ]u[n] (10.99) 

oldugunu bulabiliriz. n<O icin h[ n] = 0 oldugundan sistemin nedensel olduguna emin olabiliriz. 

(10.98) 

Bu sistem fonksiyonu icin ROC en uc kutbun dismda bir cernberin d1~1 oldugundan, biliyoruz ki 
durtu yanm sag tarafh. Sistemin nedensel olup olmadrgmi belirlemek icin, nedensellik icin gerekli 
olan derece sirasmr kontrol etmeliyiz. Yani, H(z) z'li cokterimlilerle ifade edildiginde paym ve 
paydamn derecelerini karsrlasnrmahyiz, Bu ornek icin 

2-~z-1 2z2-~z 
H(z)- 2 · = ---=-2- 

(1 1 -I)( -I) 2 5 ' - 2 z 1 - 2z z - 2 z + I 

(10.97) 

Ornek 10.21 
Sistem fonksiyonu asagidaki gibi olan bir sistem dusunelirn 

H(z)=-·-· 1_+_1 __ i > lzl>2 
1_.!_2-1 

1-2z 
2 

Ornek 10.20 
Sistem fonksiyonu asagidaki gibi olan bir sistem dusunelim 

3 2 2 

H(z)= z2 - / +: 
z +-z+- 4 8 

ROC'i bile bilmeden diyebiliriz ki sistem nedensel degildir. Cunku paym derecesi paydarunkinden 
buyuktur. 

Rasyonel bir sistem fonksiyonuna sahip aynk zamanh bir L TI sistemi sadece ve sade- 
ce (a) .ROC bit: cemberin disiysa ve en uc kutbun dismdaysa; (b) H(z) z'li cokterimli- 
lerle ifade edilen bir kesir ve paym derecesi paydadan buyuk olmamak sartiy- 
la.nedenseldir. 

Eger H(z) rasyonelse, bolum 10.2'deki ozellik 8'den sistemin nedensel olrnasi icin 
ROC en kutbun dismda olmah ve sonsuzlugu kapsamahdir. Buna denk olarak 
H(z)'n!n limiti z ~ oo sonlu olmahdir, Bolum 10.5.9'da gordugumuz gibi, b~ 
H(z)'nm, pay ve payda z'li cokterirnlilerle ifade edildiginde paydadan daha buyuk bir 
dereceye sahip olmayan payma denktir. Yani: 

Aynk zamanh bir L TI sistemi sadece ve sadece sistem fonksiyonunun ROC'si bir 
cemberin dismdaysa ve sonsuzlugu kapsiyorsa nedenseldir. 
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z'nin hie bir pozitif kuvvetini icermez, Sonuc olarak, ROC sonsuzlugu icerir. Ozetler- 
sek, asagidaki prensibimiz var: 

l0.7.1 Nedensellik 
Nedensel bir LTI sisteminin n<O icin , stfir olan bir h [ n] durtu yaruti vardir ve bu 
yuzden sag tarafhdir. Bolum I0.2'deki ozellik 4'ten biliyoruz ki H(z)'nin ROC'si z- 
duzlemindeki bir cemberin dtstdir. Bazi sistemler icin-ornegin eger h [ n] = s,a[ n], 
H(z)=l olur ve ROC her dogrultuda geni$leyebilir ve orijini de kapsayabilir. Aynca, 
genellikle sag tarafh bir durtu yamti icin ROC sonsuzlugu icerebilir de, icermeyebilir 
de. Ornegin, eger h [ n] = so[ n +I] ise H(z) = z olur ki bunun son.s~zlukta bir k~tb~ var- 
dir. Arna gene de, bolum 10.2'deki ozellik 8 'de gordugurnuz gibi, nedensel bir sistern 
icin kuvvet serileri 

[rsin Wa)z-1 
lzl > r 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ! ~ i ~ ~ _c_~~ ~~ J ~: ., ~ ~·~ ~ :: _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... 

lzl > r 

1-[2cosw0)z-1 +z-2 

1-[rcos w0)z-1 

lzl > 1 

1-[2cosw0)z-1 +z-2 

[sin Wa)z-1 

lzl > l 

(l-az-1 f 
l-[cosWa)z-1 

lzl<ial 

lzl>iai 

1- az-1 

-I az 

z-m 

jzl < l 
turn z, 0 haric 
ise), oo haric (m~O'ise) 

lzl > ial l\ . 

lz! <ial 

I -I -z 

I -I -z 

Allz 
jzj > 1 

ROC Donusum Sinyal 

I. ,p[ n] 
2. u[n] 

3. -u[-n -1] 
4. ~o[n-m] 
5. a"u[11] 

6. -a"u[-11 -1) 

7. na"u[ 11] 

8. -na"u[-n -1) 

9. [ cos %11) u [ n) 

10. [sinw0n)u[n) 

11. [r"cosWon]u[n]. 

12. [r"sin %11 Ju[ n) 

TAB LO 10.2 BAZI YAYGIN Z-DONU$UM <;iFTLERi 

776 



Denklem (10.102)'nin iki tarafma da z donil~iimil uygulayarak ve bolum 10.5.1.'de daha once 
gordugumuz dogrusallik ve bolum 10.5.2'deki zaman kaldirma ozelligini kullanarak 

(10.102) 
I 1 y[ n ]- -y[ n -1) = x[ n J +-x[ n - i] 
2 3 

Ornek 10.25 
Bir L TI sistem dusunelim ki; girdi x[ n J ve ilriin y[ n J lineer sabit katsayrh fark denklemini sagla- 
sm 

Lineer sabit katsayili fark denklemleri ile tanrmh sistemlerde sistemin sistem fonksi- 
yonunu, frekans yamtmi ya da zaman bolgesi yamtim elde etmede, z donusum ozellik- 
leri bilhassa cok uygun yollar saglar, Sirndi bunu bir ornekle inceleyelim. 

10.7.3 Lineer Sabit Katsay1h Fark Denklemleri ile Tammh LTI Sis- 
temleri 

~ekil 10.16 kompleks kutuplu ikinci dereceden bir sistemin s1f1r-kutup diyagram,: (a) r<1; (b) r>1 
(b) (a) 

(Re Ol-e 

z-dOzlemi 

Birim daire 

Kutuplar z, = re" ve z2 = re'!" noktalarmda konumlanrmsnr. Nedenselligi varsayarak, goruruz 

ki ROC en uc kutbun dismdadir. ( lzl > lrl ). Bu sistemin sifir-kutup diyagrarm ve ROC'si r<l ve 

r> 1 icin asagidaki gibi cizilmistir. r<l icin kutuplar birim cemberin icindedir, ROC birim cernberi 
· icerir, bu nedenle sistem kararhdir. r> I icin ise kutuplar birim cemberin drsmdadir, ROC birim 

cernberi icermez, yani sistem kararsizdir. 

11m 11m 

(10.101) 
l H(z) = , 

l-(2rcosB)z-1 +r2z-2 

Ornek 10.24 
Kompleks kutuplu denklem (10.69)'da verilmis olan ikinci dereceden bir sistemin sistem fonksi- 
yonu asagidaki gibidir. 
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Bu sistemin kararh olmasi icin, kutbu birim cemberin icinde olmahdir. Or. !al < 1 olmahdir. Bu, 

rnutabik durtu yamti h[n] = a"u[ n] 'nin mutlak toplanusartiyla tutarhdir. 

1 H(z)=--_1, 
1-az 

Ornek 10.23 
Sistem fonksiyonu asagidaki gibi olan, z=a'da bir kutbu olan bir nedensel sistem dusunelim. 

Rasyonel sistem fonksiyonu H(z)'ye sahip bir nedensel L TI sistemi sadece ve sadece 
H(z) 'nin tum kutuplan birim cemberin icinde kahyorsa kararhdir.or. turn kutuplann 
btlyilklugu 1 'den kucuk olmahdir, 

Ornek 10.22'nin gosterdigi gibi, bir sistemin karah olup nedensel olmamasi gayet 
muhtemeldir. Gene de, eger nedensel sistemler uzerine oda~lamrsak, kararhhk kutup- 
lann konumlanrn inceleyerek kolayca kontrol edilebilir. Ozellikle, rasyonel sistem 
fonksiyonlu nedensel bir sistem icin, ROC en uc kutbun dismdadir. Aym ROC birim 
cernberi icerirse, lzl = 1 , sistemin tum kutuplannm birim cernberin icinde olmasi gere- 
kir. Yani: 

h{n]=[(H +2}!-n-1] 

Aynca, denklem (10.97)'de belirtilen H(z)nin ucuncu muhtemel ROC alaru lzl < 1/2 icin bu 

sistem ne nedenseldir(ROC en uc kutbun dismda olmadrgmdan) ne de kararhdir.(ROC birim 
cemberi icermediginden). Bu durtu yarntmdan <la cikanlabilir (tablo 10.2'deki ozellik 6 kullarnla- 
rak): 

(10.100) ( 1 )" h[n]= 2 u[n]-2"u[-n-1] 

Ornek 10.22 
Tekrar denklem (10.97)'deki sistem fonksiyonunu dusunelim.Rf'C, birim cemberi icermeyen 

lzl > 2 bolgesinde oldugu icin, sis~~m kararh deg~ldir. ~u, mutlak .olarak toplanamayan d?rtii _Yam~ 
denklemi (10.99)'dan da cikanlabilir. Gene de, eger, ststem fonksiyonu denklem (IO.??) deki gibi 
olan ama ROC'si Yi< lzl < 2 bolgesinde bulunan bir si~tem_i .e.le ahrsak , ROC birim i;e~ber! 
kapsadigi icin sistem nedensel degildir ancak kararhdir diyebiliriz. Bu durumda, tab lo 10.2 deki 
donusum ciftleri 5 ve 6'y1 kullanarak buna denk durtu yamtimn, mutlak olarak toplanabilen asagr- 
daki gibi oldugunu soyleyebiliriz, 

Bir L TI sistemi sadece ve sadece lzl = 1 ve sistem fonksiyonu H(z)'nin ROC'si birirn 
cemberi icerirse kararlidir. 

Fourier donusumu ortak bir jioktaya dogru yakmlasir ve sonuc olarak ROC birim 
cernberi icermek zorundadir. Ozetlersek, su sonuca ulasmz: 

Sinyaller ve Sistemler · . , 778 



dir. (a bir reel sayidir) 

2. Eger x2[n]=(-l)", urun yi(n]=i(-1)" 'dir. Simdi gosterdigimiz gibi, bu iki parca bil- 

giden, a sayisimn degerini de iceren.sistem fonksiyonu H(z)'yi belirleyebiliriz. Hemen akabinde 
sistemin baska ozelliklerini de cikarabiliriz. 

ilk bilgide verilen sinyallerin z donusumleri asagidaki gibidir. 
1 I 

X1(z)=-1-, jzj>-, (10.107) 
I --z-1 6 

6 
a 10 

r;(z)=-l-+-1- 
1--z-1 1--z-1 

2 3 

Y,[n]=HU +10GJ}•J. 

Ornek 10.26 
Varsayalrm ki bir L TI sistemi icin asagidaki bilgiler verilmis: 

I. Eger sistemin girdisi x1 [ n] = (II 6)" u [ n] ise, urun 

Daha onceki altbolumlerin de omeklendirdigi gibi, aynk zamanh L TI sistemlerin bir- 
cok ozelligi, dogrudan sistem fonksiyonu ve onun ozellikleriyle iliskilendirilebilir. Bu 
bolumde, z donil$ilm ozelliklerinin sistemleri analiz etmede nasil kullamldigmi gos- 
termek icin bircok ek ornek veriyoniz. 

10.7.4 Sistem Fonksiyonu ile Sistem Davram,m, 
ili§kilendiren Ornekler 

(10.106) 

M Ib -k 

H(z)= Y(z) = k=o kz 
X(z) ~ =k L,.akz 

k=O 
Dikkat etmeliyiz ki, lineer sabit katsayih fark denklemi ozelligine sahip bir sistemin 
sistem fonksiyonu her zaman rasyoneldir. Onceki ornegimizle ve Laplace donusumu- 
nun ilgili konusuyla tutarh olarak, fark denklemi tek basma ROC'nin hangi cebirsel 
H(z)ifadesiyle iliskili oldugunu anlamamizda bize bilgi saglamaz, Arna, bir baska ek 
bilgi, sistemin nedenselligi ve kararhhgi gibi, yakmsallik bolgesini tespit etmemizi 
saglar. Omegin, ek olarak sistemin nedensel oldugunu biliyorsak, ROC en uc kutbun 
dismda olacaktir. Eger sistem kararhysa, ROC birim cemberi icerecektir, 

elde ederiz. Boylelikle 

N M 

Y( z) I>kz-k = X( z r~:)kz-k 
k=O k=O 

veya 
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Daha genel olarak; N.inci dereceden bir fark denklemi icin, z donil~ilmii_ d_enklemin iki 
tarafma da uygulayarak ve dogrusalhk ve ~~ma~ kayd_1~a. ozell~~l-~r~~I ~ullanara~, 
ornek (10.25)'tekine benzer bir yol izleriz. Oz.ell_1k_le,. girdm1? ve ~r~.n~n .. lmeer sabit 
katsayih bir fark denklemini sagladig: asagidaki gibi bir L TI sisterm dusunun 

N M 

I>ky[ n-k] = l)kx[ n-k] (10.105) 
k=O k=O 

Sonra denklem (I 0.105)'in iki tarafmm da z donusumlerini alarak ve dogrusallik ve 
zaman kaydirma ozelliklerini kullanarak 

N M 

L>kz-kY( z) = ~)kz-k X( z) 
k=O k=O 

Bu durumda sistem ters-nedensel (n>O icin h [ n] = 0) ve kararsizdir. 

( 1 ') I H(z)= l+-z- -1- 
3 1--z-' 

2 
Buna denk gelen durtu yanmru bulmak icin, tablo 10.2'deki donusum cifti S'i dogrusalhk ve 
zaman kaydirma ozellikleriyle kullanabiliriz. 

( )
" I ( l )"-1 h[n]= i u[n]+3 2 u[n-1]. 

ROC'nin diger altematifi icin.yani jzj <I, tablo 10.2'deki donusum .cifti 6'y1 dogrusallik ve 

zaman kaydirma ozelligiyle kullanabiliriz. 

( 1 )" I ( I )"-1 h[n]= 2 u[-n-1]-3 2 u[-n] 

(10.104)\ 
I 
I 

Denki em (I 0.96)' dan da asagidaki sonucu elde ederiz. 

1 1 -I . Y(z) +3z 
H(z)= X(z) =-l--1 

1---z 
2 

Bu H(z)'nin cebirsel ifadesini verir ama yakmsallik bolg~si_ni ve~_ez.'. Ashnda, biri sag tarafh biri 
sol tarafli olmak uzere, denklem (10.102) ile tutarh olan 1k1 ayn durtu yamti vardir. Buna kar~thk 
gelen cebirsel ifade (10.104) ile ilintili iki fakh ROC secenegi vardir. Biri, lzl > 112 , h[n] 'nin 

sag tarafli oldugu varsayirmyla iliskilidir, digeri ise, jzj < 1/2, h[ n] 'nin sag tarafli oldugu varsa- 

yirmyla iliskilidir. 
Birinciyi ele ahrsa ROC jzj > I 'e esit olur. 

[I 1 -11 +-z 
Y(z)=X(z)-+-: 

1--z 
2 

elde ederiz. Ya da, 
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Surekli zamandaki Laplace donusumuyle oldugu gibi, aynk zarnanh z donusumleri de, 
cebirsel islemlerde olan evrisim ve zaman kaydirma gibi, zaman bolgesi islemlerini 
degistirmemize izin verir. Bu, bir LTI sistemin fark denklemi tamrmrn cebirsel bir 
tammla degistirtirebildigimiz, bolum 10.7.3'te anlatilrmsn. Sistem tammlanm cebirsel 
denklemlere donusturrnede kullamlan z doni.i$ilmleri, L TI sistemlerin i9 baglantJlanm 
analiz etmede ve sistemleri temel sistem yap1 bloklannm i9 baglantilan olarak goster- 
mede ve sentezlemede de yararhdirlar. 

10.8 Sistem Fonksiyonu Cebiri ve Blok ~emas1 Gosterimleri 

denklem (10 .. l 14)'ten, G(z)'nin kutuplanrun, orijinin muhtemel crkanlmasiyla, H(z)'ninkilerle 
aym konumlarda oldugunu cikarabiliriz. Bu yuzden, H(z)'nin turn kutuplan birim cemberin icinde 
oldugundan, G(z)'ninkiler de oyle olmalidir. Bu g [n] 'nin nedensel ve karah bir sistemin di.irtii 

yamti olduguyla devam eder. 

(10.114) G( z) = -z.!:_ H2 ( z) = -2zH( z )[.!:_ H ( z )] 'dir 
dz dz 

Ornek 10.27 
Durtu yamti h [ n] ve rasyonel sistem fonksiyonu H(z) olan, karah ve nedensel bir sistem dusune- 
lim. Varsayahrn ki H(z)'nin z=l/2 noktasmda bir kutbu ve birim cember i.izerinde bir yerlerde bir 
sifin oldugu biliniyor. Diger ti.im sifir ve kutuplann yerleri ve sayilan tam olarak bilinmiyor. 
Birbirini takip eden asagidaki her durum icin, tam olarak hangisi dogru ya da yanhs ya da belirle- 
mek icin yetersiz bilgi verilmis onu tespit edelim. 

(a) F{(112)" h[n]} yakinsar. . 
(b) Bazi w degerleri icin H ( e'"') = 0 
( c) h [ n] sonlu si.iresi vardir. 
( d) h [ n] reeldir. 
(e) g[ n] = n[ h[ n] * h[ -Il kararh bir sistemin diirtii yamndtr. 

(a) yargisr dogrudur, F{(112)" h[n]}, h[n] 'nin z=2 'deki z donusurnu degerine denk gelir. 
Bu yiizden, yakmsamasi ROC'de bulunan z=2 noktasma denktir. Sistem kararh ve nedensel oldu- 
gu icin, H(z)'nin biiti.in kutuplan birim cemberin icindedir ve ROC z=2 noktasiru da olmak i.izere, 
birim cember dismdaki turn noktalan icerir, 

(b) yargisi dogrudur, Cunku birim cernber i.izerinde bir srfrr vardir. 
( c) yargisi yanhstir. <;iinki.i sonlu si.iresi olan bir seri, z=O ve/veya z= 00 noktalan haric, ti.im 

z di.izlemini kapsayan bir ROC'e sahip olmahdir. Bu durum, z=l/2 noktasmda bir kutba sahip 
olmakla tutarh degildir. 

( d) yargisi H(z)= H* ( z ·) sartun gerektirir. Bu durum sunu gosterir ki, eger gercek olmayan 

bir z= z0 konumunda bir kutuptsifir) varsa, z= z0• noktasmda da bir kutupisifir) olmahdir. Boyle bir 
sonuca varmak icin yetersiz bilgi verilmistir. 
( e) yargisi dogrudur, Si stem nedensel oldugundan, n<O icin h [ n] = 0 . Bunun sonucunda, n<O icin 

h[n]*h[n]=O. Or:, durtu yamn neden.~el oldugu icin h[n]*h[n]=O'li bir sistern. Aymsi o 

zaman g[n]=n[h[n]*h[n]J icin de dogrudur. Dahasi, bolum 10.5.7'de anlatilan evrisim ozelli- 

giyle, durtu yarun h[ n] * h[n] = 0 'e denk gelen sistem fonksiyonu H2 ( z) 'dir ve bolum I 0.5.8'de 

anlatilan tiirevleme ozelligiyle de s] n] 'ye denk gelen sistem fonksiyonu 
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(10.113) 
2 13 1 

z --z+- 
6 3 H(z)= 2 5 l 

z --z+- 6 6 
Aynca evrisirn ozelliginden de :t;(z) 'nin ROC'si en azmdan X1(z) 'nin R?~'.si ve _H(z)l'nin 

' ( )' · .. muhtemel ROC smi mce eye- kesisirnlerini kapsamahdir. H z nm uc •. 
rek( lzl <1/ 2, 1 /3 < !zl velzl > 1 I 2) X, ( z) ve r; ( z) 'nin ROC'leriyle uyan tek secenegm 

lzl > 1/2 oldugunu buluruz. • bili D h denk- 
Sistemin ROC'si birim cernberi ic;erdiginden, sistemin ka~arh oldugunu iuyoruz. ai a~,, damn- 
lem (10. l 13)'ten H(z)'yi z'li coklu terimlerden olusan kes1~ olarak y~z1p,pa~1~ _dereces p cfenklem 
kinden buyuk olmadigi icin bu LTI s!stemin nedensell ol~utgu~u :a::i:e~:~=b~~:~· :ar~enklemini 
(10.112) ve (10.106)'i kullanarak, ilk kalan sartiy a.sis enu 
yazabiliriz: 

veya son olarak 

(10.112) 
l3 -I l -2 1--z +-z 

H(z)= 6 3 
5 -I l -2 1--z +-z 6 6 

(10.111) 

Denklem ( 10.11 O) 'u cozersek a=-9 oldugunu buluruz, yani; 

(1-2z-1)(1-iz-1) 

H(z)" (i+')(i+•) 

(10.llO) 

[ ] ( 1 )
11 , • . 1 yamtm (-1)" 'nin z==-1 'de degerlendirilmi~ sistem fonksiyonu 

Dahas1, x2 n = - ne ge en , . . _ . 
. ·t l 1 gerektig"ini biliyoruz. Boylece ikinci kisnn bilgiden a~ag1dak1 denk- H(z) ile c;arp1mma est o mas 

lemi elde ediyoruz. 

(10.109) 

(10.108) (a+lO)-(s+3}-1 1 
- ) 'lzl >- 
_ (1-~z-1)(1-~z-1 

2 
. . _ . . . . 

Denklem (10.96)'dan yola cikarak sistem fonksiyonunun cebirsel ifadesmm a~ag1dak1 gibi takip 

edecegini soyleyebiliriz. 
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y[n] = v[n]-2v[n-1] 
seklinde ili~kilendirildigini goruruz Seki I Jo J 9(a)' daki bl k · • · 

· · 1 o cizenegr, denklem (IO. I l 7)'deki 

H(z)c i:r f ±zJ-2z') (I0.!17) 

Denklem (10.117)'nin onerdigi gibi, bu sistemi,sistem fonksiyonu 11[1-(ll4)z-1] olan bir sis- 
temin basamaklanmas. ve siste f k · I -1 · 

, m on siyonu - 2z olan bir sistem olarak dusunebiliriz. Seki! 
IO.J9(a) da, 11[1-(114)z-1] 'i gostermek icin sekil I0.18(a)'daki blok 9izelgesinde kullandigi- 

::~~n::samaklanm~y1 gost~rdik.. Aynca, birim gecikmesi, bir toplayrei ve bir katsayi carprctyi 
1 2 -1 \ 1 ~ 2z . de gosterd1k. Zaman kaydirma ozelligini kullanarak, sistem fonksiyonu 
- z o an sistemm v [ n] girdisi ve y [ n] iiriiniiniin 

Ornek 10.29 
Sirndi de sistem fonksiyonu asagidak: gibi olan nedensel bir L TI sistemini ele alalim: 

c: k"I .. (b) 
.,,e 1 10: 18 (a) Ornek 10.28'deki nedensel LTI sistemin blok 9izenek gosterim· 
(b) Deng, blok9izenegi gosterimi I 

x[n]--+-+ 8--------.---.• y[n] 

l_aa] 
---1 f __Jwfa] 

(a) 

x[nJ-- .... 1 + r---------- y[n] 

Bol_iim 2.4.3 'te bu sekildeki bir birinci dereceden sistem icin bir blok cizenegi h I k 
sekil I0.18(a)'da buna tekabiil eden blok cizenegi gosterilmektedir( sekil 2 28' Id azkir am) 1~t1 ::_e 
1/4 ve b=l) B d -1 bi bi . . . . · e en ge en, a- - 
ozelliginden: buu:fsr::n;n gir~: v;r~~;;c1kmesmm sistem fonksiyonudur. Yani, zaman kaydirma 
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(10.116) 

~ekil 10.17 iki site min geri beslenme i9 
baglant1lan 

y[n] 

Ornek ~0.28 
Sistem fonksiyonu asagidaki gibi olan bir nedensel L TI sistemi diisunelirn: 

' 1 H(z)=-- 
1-_!_z-1 

4 
Bolum 10.7.3'teki sonuclan kullanarak, bu sistemin ilk kalan sartiyla asagidaki fark denklemi 
seklinde ifade edilebilecegini buluruz. 

I y[n]-4y[n-1]=x[n]. 

Bolum 9.8.2'de oldugu gibi, fark denklemleriyle ifade edilmis nedensel L TI sistemle- 
rini uc temel islemi iceren blok cizeneklerini kullanarak gosterebiliriz. Yani, toplama, 
bir katsayiyla carpma ve birim gecikmesi. Bolum 2.4.3 'te birinci dereceden bir fark 
denklemi icin boyle bir blok cizenegini tammlarmsuk.Bu sefer sistem fonksiyonu 
cebirini kullanarak, oncelikle bu ornege tekrar bakalim ve blok cizenekleri gosterimle- 
rinde gerekli temel fikirleri omeklendirmek icin daha karmasik baska ornekleri dusu- 
nelim. 

(10.115) 

x[n] 

10.8.2 Rasyonel Sistem Fonksiyonlar1 ve Fark Denklemleri ile Ta- 
rumh Nedensel LTI Sistemler i~in Blok ,emas1 Gosterimleri 

+ e[n] H1(z) - + ~ . h1[n] . 
- 

' 

z[n] 
H2(z) 
h2[n] - 

Seriler, paralel ve geri beslenme ic baglantilan gibi aynk zamanh blok cizeneklerini ·· 
analiz icin kullamlan sistem fonksiyonu cebiri, bolum 9.8.1 'deki surekli zamanh sis- 
temler icin kullamlanla tamamen aym mantiktadir. Ornegin, iki aynk zamanh L TI sis- 
temi basarnaklanrnasi icin sistem fonksiyonu, basamaktaki her bir sistem icin sistem 
fonksiyonlannm urunudtir. Aynca, iki sistemin geri beslenme ic baglantilanru sekil 
10.17' deki gibi dusunelim. Bu, zaman bolgesinde cahsan tum sistemin fark denklemi-\ 
ni veya durtu yarutim belirlemek icin goreceli olarak gosterilmistir. Gene de, z donti-' 
sum terimleriyle ifade edilmis sistemler ve seriler ile analizler sadece cebirsel denk- 11 

lemleri icerir. Sekil I 0. 17' 'nin ic baglantilannm ozel denklemleri, denklem (9.159)- 
(9.163) ve sonucuyla paraleldir. Tum sistem fonksiyonunun Seki] 10.17 icin geri bes- 
lenme sistemi: 

10.8.1 LTI Sistemlerin Baglantllar1 i~in Sistem Fonksiyonlar1 
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~ekil 10.20 6rnek 10.30'daki sistem i9in blok 9izenegi g6sterimleri (a) dogrudan ~ekil (b) 
basamaklanmah ~ekil (c) paralel ~ekil 

y[n] 

787 

{c) 

x[n]~ 

(b) 

x[n] 

Ya da seklin tam olarak gosterdigi gibi 
1 1 y[n] =-f[n]+-e[n]+x[n]. 4 8 

1 1 y[n] = --y[n-1] +-y[n-2] +x[n] 4 8 

vardir. Boylece denklem (10.119) su sekilde yazrlabilir: 

{a) 

Solum 1 o z · Donu~umu 

f[n]=y[n-1] 
e[n]=f[n-l]=y[n-2] 

ornek 10.28'deki aym fikirleri kullanarak, bu sistem icin sekil 10.20(a)'daki blok cizenegi gosterim- 
lerini elde ederiz. Ozellikle, z-1 sistem fonksiyonlu bu 'sekildeki iki sistem fonksiyonu blogu birim 
gecikmeleri olduklan icin, elimizde 

(10.119) 
l 1 y[ n] +-y[n -I]--y[n-2] = x[n] 4 8 

asagidaki fark denklemiyle de ifade edilebilir: 

(10.118) 

Ornek 10.30 
Asagidaki ikinci dereceden sistem fonksiyonunu dusunelim: 

~ekil 10.19 (a) Ornek 10.29'daki sistemin blok 9izenegi g6sterimi (b)Sadece bir gecikme elemam kullarul- 
rrus dengi blok 9izenegi g6sterimi 

(b) 

J + -----,~ y[n] x[n]-L,,? 
(a) 

____________________ ! 

-----------------1 x[n] --,--_., + 1------._-v....,[n..<..;,..;,-..,....-----~1 + 1-,'--~ y[n] 

Sonuc olarak, bu gecikme elemanlannm ikisini de tutmarrnza gerek yoktur ve basitce sadece 
birinin i.irilni.ini.i, her iki katsayi carparunda kullamlacak olan sinyal gibi kullanabiliriz. Sonuc seki! 
10.19(b )' deki blok cizenegi gosterimi gibidir. Her bir bi rim gecikmesi elemanmm bir sonraki ilri.in 
degerini depolamasi icin hafiza kaydma ihtiyaci oldugundan, sekil 1 O. l 9(b )' deki gosterim, ~~kil 
10.19(a)'dakinden daha az hafizaya gerek duyar. 

w[n]=s[n]=v[n-1] 

sistemin kesinlikle gecerli bir gosterimiyken, silindiginde alternatif bir blok cizenegi gosterimine 
neden olacak olan bir yetersizligi vardir. Bunu gormek icin, sekil 10.19(a)'daki her iki birim ge. 
cikmesi elamamnm girdileri v[ n] 'dir ki i.irilnleri de aym olsun.or: 
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(10.123) 
[ 

1 -1 ][ ] 
l+-z J 2 -I 4 - z . H(z)= -- --- 

1 -I 1 -I 1+2z l-4z 

Simdiye kadar anlatilan z donusumunun sekli, genellikle iki yonlu z donusumu olarak 
adlandmhr. Laplace donusumu durumunda oldugu gibi, tek tarafh z donusumu olarak 
adlandmlan bir baska z donusumu alternatifi de vardir. Bu alternatif, sifir olmayan 
baslangic kosullu, lineer sabit katsayih fark denklemleriyle belirlenmis, nedensel si- 
temleri analiz etmede ozellikle yararhdir. (or.baslangrcta durgun olmayan sistemler). 
Bu bolumde, tek tarafh z donusumtlnu isleyecegiz ve bunu bazi ozellik ve kullamrnla- 
nm, bolum 9.9'da islenen Laplace donusumu konusuna paralel olarak omeklendirece- 
giz. 

10.9 Tek Tarafh z- Donu~umu 

diye yazmak sistemin, sekil 10.20(a)'daki sistem basamaklanmasi ve sistem fonksiyonu 
7 1 · 

1- - z-1 - - z-2 olan bir sistem gibi gosterilmesini onerir. Gene de, ornek ( 10.29)' da oldugu gibi, 
4 2 

birim gecikmesi elemanlan denklem (10.122)'ye birinci terimin eklenmesine ihtiyac duydular ve 
aynca ortaya cikan gecikmis sinyaller ikinci sitemin urununun hesaplanmasma ihtiyac duydular. 
Sonuc sekil 10.21 'de gosterilen, yapirn detaylan problem 10.38'de incelenen dogrudan sekilli blok 
cizenegidir. Dogrudan sekilli gosterimlerdeki katsayilar, denklem ( 10.121) 'deki sistem fonksiyo- 
nunun katsayilanni inceleyerek belirlenebilir. 

Aynca H(z)'i asagidaki gibi de yazabiliriz.: 

(10.122) ( ) 
[ 

1 j( 7 -I 1 -2) Hz = l--z --z 
1 1 -I 1 -2 4 2 +-z --z 

4 8 

(10.121) 

Ornek 10.31 
Son olarak asagidaki sistem fonksiyonunu ele alalim: 

1-_Z_z-1-_!__z-2 

H(z)= 4 2 
l+_!_z-1-_!_z-2 

4 8 

denklemi e!de ederiz. 

(10.124) Ve H(z)=4+~-~ 
1 1 -I I 1 -I +-z --z 2 4 

Denklem (10.124) paralel formlu bir blok cizenegini gosterirken, denklem (10.123) basamaklan- 

~ekil 10.21 Ornek 10.31'deki sistem i9in dogrudan formlu gosterim 
seklinde yeniden yazabiliriz. Bu denklem, sekil 10.20(b)de gosterilmis, sistemin 
(10.120)'deki iki carpanma denk gelen basamaklanmah iki sistem olarak gosterildigi, basamaklanma- 
h sekli temsil eder. 
Aynca, kismi kesir acihmmr uygularsak, paralel sekil gosterimini veren 

2 1 

H(z)=-3-+_3_ 
1 -I ] -I l+-z 1--z 
2 4 

y[n) 

mah bir formu gosterir, Bunlar, problem 10.38'de de dikkate ahnrrustir, 

(10.120) 
[ 1 ][ 1 J H(z)= -- -- 

1 -I 1 -I l+2z l-4z 

Seki! 10.20(a)'daki blok cizenegi, cizenekte gorunen katsayilar, fark denklemindeki katsayilan ya 
sistem fonksiyonunu inceleyerek belirlendiginden, gene! olarak dogrudan sekil olarak adlandtnhr. 
Buna altematif olarak, siirekli zamandaki gibi, sistem fonksiyonu cebiri yardirmyla hem basamak- 
lanmali hem de paralel formdaki blok cizeneklerini elde edebiliriz. Ozellikle denklem ( 10.1 I 8)'i 
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Devam eden omeklerdeki blok cizenegi gosteriminde kullamlan kavramlar dogrudan 
daha yi.iksek seviyeli sistemlere uygulanabilirler ve bunun bazi omekleri problem 
10.39'da gosterilmistir, Si.irekli zamanda oldugu gibi, bunu yaparken dikkate deger bir 
esneklik soz konusudur- yani; denklem (10.128)'de oldugu gibi, urunde ne kadar pay 
ve payda katsayisi ciftlenmistir, her katsayi nasil konumlanrrustir, ve katsayilar hangi 
sirayla basamaklanrrnsnr gibi ... Turn cesitlenmeler aym sistemin gosterimine sebep 
olurken, pratikte aslmda degisik blok cizeceklerinin karakterinde de degisiklikler var- 
dir, Ozellikle, bir sistemin her blok cizenegi gosterimi, sistemin yerlestirilmesi icin 
dogrudan bilgisayar logaritmasma dorulstunilebilir, Gene de, bir bilgisayann sonlu kelime 
uzunlugu blok cizenegi gosterimindeki katsayilann nicelenmesini gerektirdiginden ve de 
logaritma isledikce sayisal yuvarlama oldugundan, turn bu gosterimler orijinal sistemin ka- 
rakterine sadece yaklasan logaritmalara donusurler. Dahasi, her bir yaklasmadaki hatalar 
bir sekilde yanlis olacaklardrr. Bu farkhhklar yuzunden, blok cizenegi gosteriminin bagil 
ozelliklerini incelemek icin-dogruluklan ve hassasiyetleri bazmda- kayda deger cabalar 
harcanrrusnr, Bu konu hakkindeki tartismalar i.izerine, okuyucu, kitabm sonundaki bibli- 
yografya kismmdan dijital sinyal isletmelerine bakabilir. 
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(10.135) 
J -I 2 -2 

---1 =l+az +a z + ... 
1-az- 

ve, eger denklem (10.134) tek taraflt bir donusumu simgeliyorsa, bu acrhrmn tek al- 
ternatifidir. 

bu seceneklerden sadece bir tanesi, yani, ROC'i jzj > jaj 'ya denk gelen, z'nin pozitif 
kuvvetleri olmayan bir seri acihrmna yol acrmstir. 

(10.134) 

Bolum 10.3 'te anlatilan ters donusumler hakkmdaki baska bir yaklasim, yani ters do- 
nusumleri, donusumun kuvvet serisi acilmundaki katsayilardan teshis etme islemi, 
tek tarafh donusumler icin de kullamlabilir. Gene de, tek tarafli durumlarda, bulunma- 
sr gereken bir sart da, denklem (10.125)'in bir sonucu olarak, donusumun kuvvet seri- 
leri acihrrurnn, z'nin pozitif kuvvetlerini icerememe sartidir. Mesela, ornek 10.13 'te 
uzun bolme islemini, X(z)'nin farkh iki muhtemel ROC'ine denk gelir sekilde, iki yol- 
dan, cift tarafh bir donusumde uyguladik: 

1 X(z)= _1 
1-az 

Denklem (10.133)'te, tek tarafli z dontlsumlerin bize x[ n] hakkmda, sadece n ~ 0 icin bilgi vere- 
bildiginin altim cizdik. 

(10.133) n ~ 0 icin ( l)" ( l )" ' , x [ n] = 4 u [ n] + 2 3 u[n] 

Ornek 10.9'da, denklem (10.132)'dekiyle aym form da olan bir cift tarafh donusumunu ve bircok 
degisik ROC'i ele alrmstrk. Buradaki tek tarafh donusum durumunda, ROC, X(z) x kutuplannm 

en btlyugune esit olan yancaptaki cemberin dismda olmahdir. Yani bu durumda, Jzj > l/3olan 

turn z noktalan. Sonra da, tam olarak ornek l 0.9'da oldugu gibi, tek tarafli donusurm, rersine 
cevirebiliriz, 

(10.132) 

Ornek 10.34 
Asagidaki gibi tek tarafli bir z donusumu dusunelim: 

3-2z-1 
x(z) 6 

( 1 -i)( I -1) 1-4z l-3z 

(10.131) 

"' = Ia"+iz-11 
11=0 

00 

x(z)= Ix[n]z-" 
11=0 
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x[-1] = 1 =F O oldugundan, bu durumda, tek ve cift tarafh donusumler esit degildirler. Cift tarafh 

donusurn ornek 10.1 ve bolum 10.5.2'de anlatilan zaman kaydirma ozelliginden elde edilebilir: 

X(z)=~, jzj>jaj (10.130) 
1-az 

Buna zit olarak, tek tarafh donusum de asagidaki gibidir: 

(10.129) x[ n] = a"+1u [ n + 1] olsun. 
Ornek 10.33 

(10.127) x[n] = a"u[n] 

n<O icin x[ n] = O oldugundan, tek ve cift tarafh donusumler bu ornek icin esittirler, Yani: 

x(z)=-1 
1 

_1, jzj>jaj (10.128) 
-az 

Ornek 10.32 
Asagidaki sinyali ele alahrn: 

Tek tarafh z donusumu, n<O degerler icin x[ n] sifir olsun veya olmasm, toplama, 
n 'nin sadece negatif olmayan degerleri uzerinde gerceklestiginden, 9ift tarafh donu- 
sumden farkhhk gosterir, Bu yuzden, x[ n] 'nin tek tarafh donusumu, x[ n ]u [ n] 'nin 

cift tarafli donusumu olarak dusunulebilir. (or: x[ n] 'nin tek bir adimda carpilmasi), 
Ozellikle, n<O 'da sifir olan herhangi bir seri icin, tek ve cift tarafli donusumler ayni 
olacaktir. Bolum 10.2 'deki yakmsama bolgesiyle ilgili tartismaya donecek olursak, 
goruruz ki, x[ n ]u[ n] her zaman sag taraflt bir seri oldugundan, x( z) 'nin yakmsama 
bolgesi her zaman bir cemberin dismdadir. 
Tek ve cift tarafh donusumler arasmdaki yakm iliski yuzunden, tek tarafh donusum 
hesaplamalan cift tarafltda oldugu gibi isler. Ancak, donusumdeki toplam arahgnu, 
n ~ O 'a limitle meyi daima goz onunde bulundurmahyiz, Buna benzer olarak, tek ta- 
rafh donusumlerin tersini hesaplamak, bir kere tek tarafh 'donil~il~ icin ROC'ni~ b~r 
cemberin dismda oldugunu hesaba kattiktan sonra, temel olarak cift tarafhlardaki gt-. 
bidir. 

10.9.1 Ters Donu§umler ve Tek Tarafh z-Donu,umlerinin Orn.ekleri 

(10.126) x[n]~ x(z) =UZ {x[n]} 

11=0 

onceki bolumlerde oldugu gibi, bir sinyal ve onun tek tarafh z donusurnu icin uygun 
bir gosterim sekli belirliyoruz: 

(10.125) 

x[ n] serisinin tek tarafh z donusumu asagidaki gibi tammlanrmstrr: 
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Sim[ d]i evrisim oz~lligindeki farkhhgi gorelim. Tabla I 0.3 gosterir ki, eger n<O icin 
x, n = x2 [ n] = 0 ise bu durumda, 

x, [ n] * x2 [ n] ~ X, ( z) X 2 ( z) (10 .138) 
Bu sinyallerin her biri ic;in tek ve c;ift tarafl1 doni.i$i.imler aym aldugundan denklem 
(10.138) c;ift tarafl1 evri$im ozelligini takip eder. Bu yi.izden, bu boli.imde k~llamlan ve 
geli$~i~ilen sistem analizi ve sistem fonksiyonu cebiri tek tarafl1 doni.i$iimlere- girdileri 
~~O 1c;m ~l~lf alan, nedensel L ~I sistemleri ele almak kayd1yla(sistem fonksiyanu, di.ir- 
ti.i yamtI_ 1_9m ~-em te~ hem de c;1ft tarafh alan donil$i.imlerde)- degi$iklik yapmadan uy- 
?,ula~abil~r. B?yl~ ~If ~ygulamaya omek alarak, tabla I 0.3 'teki birikim ya da taplama 
azelhklen venleb1hr. Ozellikle, eger n<O ic;in x[ n] = 0 ise, bu durumda 

n . 1 Ix[k] = x[n]*u[n ]~x(z)U(z) = x(z)--_1 (10.139) 
k=O 1- Z 

ikinci bir ornek alarak $Una bakahm: 

ilk deger teoremi 
x[o] = limx(z) 

z-,HC 

nx[n] 

Birikim 

ilk fark 

Eslerne 
Evrisimm'<O icin 
x1 [ n] ve x2 [ n] 'nin sifir oldugunu 
varsayarak) 

z;x[n] 
a"x[n] 
xk[n]=x[m],n=mk 
xk [ n] = O,n :;t mk 
(herhangi bir m icin) 
x*[n] 
X1 [ 11] * X2 [fl] 
x[n]-x[n-1] , .. 

Ix[kJ 
k=O 

Zaman genlesmesi 

1 - 
1-z-lx(z) 

dx(z) -z-- 
dz ..................................... _ . 

Z bolgesinde turevlerne 

a Xi ( z) + b X 2 ( z) 
z-'x(z)+x[-1] 

zx(z)-zx[O] 
x( e-)Wo z) 
x( z I z0) 

x( a-1z) 
x( zk) 

x*(z*) 
X1 (z)xz (z') 

ax1 [ n] + bx, [ n] 
x[n-1] 
x[n + 1] 

Dogrusallik 
Zaman gecikmesi 
Zaman ilerlemesi 
z-bolgesinde olcekleme 

........... . ················································································ 

x[n] 

x1 [ n] 
x2[n] 

Tek Tarafl1 z-Donusumu Sinyal Ozellik 
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TABLO 10.3 TEK TARAFLI Z-DON0$0M0NON OZELLiKLERi 

Bolum 1 o z - DonO~umu 

Tek tarafh z donusumun, bazilan cift tarafliya denk, bazilan ondan tamamen farkh, 
bircok onernli ozelligi vardir. Tab lo 10.3 bu ozellikleri ozetler. Dikkat edelim ki, her- 
hangi bir tek tarafli z donusumun ROC'si her zaman bir cernberin dismda oldugundan, 
her bir sinyal icin, tek tarafh z donusumun ROC'sini belirten bir kolon eklemedik tab- 
laya. Omegin, rasyonel tek tarafh bir z donusumun ROC'si her zaman en uc kutbun 
dismdadir. 

Bu tabloyu, cift tarafh z-donusumu icin yapilrrus, tabla 10.1 ile karsilastirarak, 
tek tarafli donusumun dogasiyla ilgili dikkate deger bilgi edinebiliriz. Ozellikle, bazi 
ozellikler, mesela, dogrusalhk, z-bolgesinde olcekleme, zaman genlesmesi, eslerne ve 
z-bolgesinde turevleme- cift tarafh z-donusumunkiyle aymdirlar. n<O icin x[ n l- 0 
$art1m gerektirdiginden, aslen tek tarafli donusum ozelligi clan, bolum 10.5 .9' da belir- 
tilen ilk-deger teoreminde oldugu gibi. Bolum 10.5.4'te anlatilan, cift tarafh zaman 
tersinmesi ozelligi, bariz olarak tek tarafh bir dengine sahip degildir, Kalan ozellikler 
icin tek ve cift tarafli donusumlerde onemli farkhliklar vardir. 

10.9.2 Tek Tarafh z-Donu,umunun Ozellikleri 

Bu fonksiyona baglanabilecek, ROC'nin biri lzl < ial ve digeri lzl > jai olmak uzere, iki muhte- 

mel cift tarafh donusum vardir, jzj > lal secenegi sag tarafli bir seriye denk gelir, ama tum n<O icin 
sifir olan bir sinyale degil, Cunku, denklem ( 10.129)' da verilen ters donusurnu, n=-1 icin sifir degildir. 

Daha gene! olarak, denklem ( 10.136)'y1, ROC'si q(z)'nin en buyuk koku buyuklugunde 
yancaph bir cemberin dismda olan, cift tarafh bir donusumle iliskilendirirsek, ters donusumu 
kesinlikle sag tarafh olacaktir. Gene de, turn n<O icin, sifir olmast icin, derece(p(z)) ~ derece(q(z)) 
sarn da olmahdir. 

z-a 
(10.137) 

Ornek 10.35 
Bu konuyu gosteren basit bir ornek denklem (10.130)'daki rasyonel fonksiyonla verilmistir, Bunu 
z'den olusan cokterimli bir kesir halinde asagidaki gibi yazabiliriz: 

bunun tek tarafli bir donusum olmasi halinde(ROC 'nin bir cemberin dismda olmasi 
kosuluyla), paym derecesi paydanm derecesinden buyuk olmalidir. 

(10.136) p(z) 
. q(z) 

Dikkat edelim ki, x( z) 'nin, z'nin pozitif kuvvetlerinden olusmayan bir kuvvet , 
serisi acilmuna sahip olmasi, z'nin her fonksiyonunun tek tarafh olabilecegini goster. , 
mez. Ozellikle, z'nin, z'de ( z-1 'de degil) cokterimli bir kesir olarak yazilrms, rasyo, 
nel bir fonksiyonunu ele ahrsak, 
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'i elde ederiz.Y(z)'i cozerek; 

Y(z)=-~+ a 
1+3z-1 (1+3z-1)(1-z-1) (10.152) 

(10.151) Y( z) + 3/J + 3z-1Y(z) = _a_ 
I -I -z 

denklem (1 O. l 40)'m her iki tarafma da tek tarafh donil~ilmii uygulaya- 
rak.dogrusalhk ve zaman gecikmesi ozelliklerini kullanarak 

' 

(10.150) y[-I]=P 

Ornek 10.37 
Baslangic kosulu asagidaki gibi olan, x[n]=au[n] olan denklem (10.140)'1 yeni- 
den ele alahm: 

Asagidaki ornek, tek tarafl! z-donil~_ilmiiniln ve zaman kaydirma ozelliginin, sifir ol- 
mayan baslangic kosullu, lmeer sabit katsayih fark denklemlerini cozmede nasil kul- 
lanrlacaginr gosterir. 

Denklem (10.144rteki y[n], x[n] 'nin gecikrnis sekli oldugundan, denklem (10.146) 
?azen ~aman. g~c1k.~~ ~ze!.li~i olara~ d?. an!hr. !ek tarafh donusumlerde, x[ n J 'nin 
ilerlernis ~~.klmm donu~umunu x( z) Ile 1h~kilend1ren bir zaman ilerleme ozelligi de 
vardir, Bu ozel olarak problem 10.60'da gosterilmistir. 

x[n+l]~zx(z)-zx[O] (10.149) 

10.9.3 Tek Tarafh z-Donu1.umu KuJlandarak 
Fark Denklemleri ~ozumu 

seklinde olur. 
Bu tekrar eden prosediire devam ederek, herhangi bir m pozitif degeri icin x[ n - m J 'nin 
de tek tarafh donusumunu belirleyebiliriz. 

(10.148) (1)( z) = x[-2] + x[-lJz-1 + z-2x( z) 
'nin tek tarafli donil§ilmii 

(10.147) 

denklem ( 10.146) 'nm tekrar uygulanmasiyla; 
w[n] = y[n-1] =x[n-2] 

(10.146) Y(z) = x[-1] + z-1x(z) 

(10.145) Y( z) = x[-1] + z-1f x[ n]z-" 
n=O 

yani, 

yada, 
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(10.144) 

=x[-1]+ fx[11V(11+1) 
11=0 

"' =x[-1]+ Ix[n-1]z-" 
n=I 

"' Y(z)= Ix[n-I]z-" 
n=O 

Bu durumda, 
y[n]=x[n-1] 

elde ederiz. 

(3!4)a (114)a =--+-- 1+3z-l 1-z-1 
Ornek 10.32'i her bir terime uygulayarak; 

y[n] =a[{+(% )(-3)" l- 

Y(z)= H(z)x(z)= ( _1)( -1) 1 + 3z 1-z 

varsayalim ki sistemin girdisi x[n] = au[ n] ve a verilmis bir sabit sayt olsun. Bu durumda, urun ' 

y[ n] 'nin tek tarafh (ve cift tarafh) z-donusumu: 

Burada dikkat edilmesi gereken onemli bir nokta, evrisim ozelliginin tek tarafh 
z-donusumlere, sadece, denklem (10.138)' deki sinyal x1 [ n ]vex2 [ n] sifir oldugunda, uy- 
gulanabilir olmasidir, Genel olarak, x1 [ n] * x2 [ n] 'nin cift tarafh donusumu, 
x1 [ n] vex2 [ n] 'nin cift tarafli donusumlerinin carpimma esitken; x1 [ n] * x2 [ n] 'nin tek taraf- 
h donusumu, n<O icin, x1 [ n] ya da x2 [ n] sifir degilse, tek tarafh donusumlerinin carpi- 
mma esit degildir, Bu husus, problem 10.41 'de incelenmistir. 

Tek tarafh donusumun onemi, nedensel sistemleri- ozellikle lineer sabit katsayi- 
Ii fark denklemleriyle karakterize olrnus, sifir olmayan baslangic kosullu sitemleri-. 
analiz etmede kullamlmalannda yatar. Bolum 10.7'de, cift tarafli donusumun, ozellik- 
le cift tarafli donusumlerim kaydirma ozelliginin, statik baslangrcli oldugunu varsaya- 
rak, fark denklemleriyle karakterize olmus bir L TI sistemin analizinde nasil kullamla- 
bilecegini gorduk, Simdi gorecegimiz gibi, cift taraflidakinden farkh olarak, tek tarafh 
donusumler icin kullamlan kaydirma ozelligi, baslamis sistemler icin benzer bir rol 
oynar. · 

Tek tarafh donusumlerde kaydirma ozelligini gelistirmek icin, asagidaki sinyali 
ele alahm: 

(10.143) 

(10.142) 

(10.141) ' 

(10.140) 

Sabit baslangic sartryla dusunulrnus bu sistemin sistem fonksiyonu asagidaki gibidir: 
I H(z)--- -1+3z-1 

Ornek 10.36 
Asagidaki fark denklemiyle tarumlanrms nedensel sistemi ele alahm: 

y[n]+3y[n-l]=x[n] 

Sinyaller ve Sistemler , 794 



( I)" x[n]= 5 u[n-3] 
Bu sinyalin z-donusumunu bulmak i9in denklem (10.3)'i.i kullammz ve buna 
denk gelen yakmsama bolgesini tespit ediniz. 

10.3 x[n]=(-l)"u[n]+a11u[-n-n0] olsun. X(z)'nin ROC'si l<lzl<2 ise, a 
karma§1k say1s1 ve tam say1 n0 ilzerindeki sm1rlamalan belirleyiniz. 

10.4 A§ag1daki sinyali ele alahm: 

x[ + G J cos(; n} n c; O 

0, n>O 
X(z)'nin kutuplanm ve ROC'sini belirleyiniz. 

10.5 A§ag1da ge9en bir sinyalin z-donil§ilmilne ait cebirsel ifadelerin her biri i9in, 
sonlu z dilzlemindeki ve sonsuzluktaki s1firlarm saydanm belirleyiniz. 

10.2 Asagidaki sinyali ele alahm: 

00 

( I )H (TC ) (d) L - cos -n z-11 

11=-<X> 2 4 

(b) f ~ (.!.)-11+1z" 
11=1 2 

10.1 Asagidaki toplamlann yakmsamasi icin r = lzl uzerindeki snurlamayi her biri 
icin belirleyiniz. 

oo ( I )11+1 
(a),~ 2 z-" 

00 {I ( I)"} (c) ~ +; «: 

CEVAPLI TEMEL PROBLEMLER 

Problemlerin ilk kisrrn temel kategoriye ait olup, cevaplan kitabm arka bolumundedir, 
Kalan tlc kisim ise sirasiyla temel, ileri seviye ve ek kategorilere aittir. 

PROB LEMLER 

Bu bolumdeki cogu kisim icin, cift tarafh z-donusumu uzerinde yogunlasnk. 
Gene de, Laplace donusumunde oldugu gibi, z-donusumun, tek tarafh z-donusum ola- 
rak bilinen, bir baska seklini de ortaya koyduk. Degerleri n<O icin sifir olan bir sinya- 
lin cift tarafh donusumu olarak gorulebilecek olan tek tarafh donusum, ozellikle lineer 
sabit katsayili fark denklemleriyle tarumlannus ve stfirsiz baslangic kosullu sistemle- 
rin analizinde yararhdirlar, 
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(10.154) y[n] =[3(-3)" +2 ]u[n]. n z O icin, 

Ornek 10.36, ozellikle denklem (10.142)'ye donerek, denklem (10.152)'nin sag 
tarafmda olan ikinci terimin, denklem (10.50)'deki baslangic kosulu ( ,8 = o icin) 
sifir oldugunda, sistem yamtmm tek tarafli z-donusumune esit oldugunu goru- 
rilz. Yani, statik baslangic kosuluyla beraber, bu terim denklem (10.140) ile 
tammlanrms, nedensel L TI sistemin yarutim temsil eder. Si.irekli zamanda oldu- 
gu gibi, bu yamt sikca baslangic kosulsuz tepki olarak da nitelendirilir.Or: bas-. 
langic kosulu veya durumu sifrr oldug~~da ol~n yamt. . . . . . \ 
Denklem (10.152)'nin sag tarafmdaki ilk tenm, sifir g1rd1l~ tepk_mm te~ _tarafl1 
donusumu olarak yorumlamr; girdi sifir oldugunda (a= o) sistemm tepkisi. S1f1r , 
girdili tepki, baslangic kosulunun ,8 degerinin bir lineer fonksiyonudur. Dahasi, 
denklem ( 10.152), stfirstz baslangic kosullu lineer sabit katsayih bir fark denk- 
Jemi cozumunun, aslmda baslangic kosulsuz ve sifir ~i_rdi~i tepkinin list ilste 
konmasi oldugunu gosterir, Baslangic kosulu sifira getirilmis, baslangic kosul- 
suz tepki, statik baslangic kosullu ve fark ~en~)emin?~ tammlanm1_~ ~e.densel 
bir L TI sistemin tepkisine denk gelir. St fir girdili tepki ise sadece girdisi sifira 
getirilmis baslangic kosullunun tepkisidir. Problem 10.20 ve I 0.42 srfrrsiz bas- 
langic kosullu fark denklemlerini cozmede, tek tarafh z-donusumu kullammmi 
omeklendirirler. 
Son olarak, ave,8 'nin herhangi bir degeri icin, parcah kesir metodunu kullanarak 
denklem (10.152).' deki Y(z)'nin acihrmrn yapabilir ve y[ n ]'i elde etmek icin 
tersini alabiliriz. Ornegin, eger a= 8 ve ,8 = I tse 

Y(z)=-1 33 -r +-1 2 -i (10.153) 
+ z -z 

ve her bir terime ornek 10.32 'deki tek tarafli donusum ciftlerini uygulayarak, 
asagidaki sonucu elde ederiz. 
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10.10 OZET 
Bu bolumde, aynk zamanh sistem ve sinyaller icin, z donusurnuntl isledik, Onemli ba- 
zi farkhhklarla beraber, konu ve isleme seklirniz Laplace donusumunun surekli za- 
mandaki sinyallerindeki tutumumuza paralel gitti. Ornegin, karmasik s-duzlerninde, 
Laplace donusumu hayali bir eksende Fourier donusumtine indirgenirken; karmasik z- 
di.izleminde z-donusumu birim cemberdeki Fourier donusumune indirgenir. Laplace 
donusumu icin ROC bir cizgi veya yan duzlemden olusurken (sonsuzluga bir yonde 
uzanan cizgi); z-donusumu icin ROC sonsuzlugun disma uzanan ve icinde orijini bu- 
lunduran bir halkadir. Laplace donusumunde oldugu gibi, bir dizinin sag tarafh, sol ta- 
rafh ya da iki tarafli gibi zaman bolgesi ozellikleri ve bir L TI sistemin nedensel ya da 
kararli olmasi yakmsama bolgesinin ozellikleriyie iliskilendirilebilir, Ozellikle, rasyo- 
nel z-donusumleri icin, bu zaman bolgesi ozellikleri yakmsama bolgesiyle baglantih 
olarak kutup konumlanyla iliskilendirilebilir. 

a-domlstimunun ozellikleri yuzunden, lineer sabit katsayih fark denklemlerle ta- 
mmlanrrus olanlan da dahil, L TI sistemleri donusurn bolgesinde cebirsel islernlerle 
analiz edilebilirler. Sistem fonksiyonu cebiri de L TI sistemleri ic baglantilanru analiz 
etmede ve fark denklemleriyle tammlanrrus bir L TI sistemin blok cizenegi gosterimini 
yapmada cok yararh bir aractir. 



ele alahm. 

(a) Oyle bir n0 degeri belirleyelim ki, x[n]'nin problem 10.13'teki dikdort- 

gensel sinyal oldugu, g [ n] = x [ n] * x[ n - n0] olsun. 

(b) Problem 10.13 'te bulunan X(z) ile birlikte evrisim ve kaydirma ozelliklerini 
kullanarak G(z)'yi belirleyiniz. Cevabnuzm ilk deger teoremine uyup uy- 
madigina bakimz. 

25:n5:7 
8::::;n5:12 
diger turlu 

{ 

n-I 
gfn]= 13-n: 

. 0, 

10.14 Ucgensel sinyal 

x[ n] 'nin z-donusumunu bulunuz. 

olsun 

(a) sin yal g [ n] 'i bulup, onun z-donil~iimiinil degerlendiriniz, 

(b) x[n]= f g[k] olduguna dikkat ederek, tablo 10.l'i kullammz ve 
k=-00 

g[n]=x[n]-x[n-I] 
ve 

x[n]=I,O::::;n::::;5 
10.13 Dikdortgense] sinyal ele alahm. 

x [ n] = 0, digertiirlii 

(c) X(z) 

1 8 -I +-z 
(b) X(z)= 16 9 64 ,jzl>% 

1--z-1 +-z-2 
9 81 

-I 8 
(a) X ( z) = z ,/zl > - 

I 8 -I 9 +-z 
9 

1 8 
64 ,lzl >- 

1 -2 9 +-z 
81 

(b) ROC'nin /zl < 1/3 oldugunu varsayarak, x[ O],x[-I],x[-2] degerlerini 
bulmak icin uzun bolme islemini kullammz. 

10.11 Asagidaki ifadenin ters z-donusumunu bulunuz. 

X(z)=-1 r· 1,024-z-10],/zl>O 
1,024 1 _.!_2-1 

. 2 
10.12 Sifir-kutup diyagrammdan Fourier donusumunun buyuklugunun geometrik yo- 

rumlamasmi ele alarak, asagidaki her bir z-donusurnu icin, denk gelen sinyalin 
yaklasik olarak alcak gecen, bant gecen veya yuksek gecen karakteri olup olma- 
dignn belirleyiniz. 
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( ) 
l+z-1 

Xz I 
(a) ROC'nin lzl > 1/3 ol~ugun~ _Ycf.f~arak, x[O],x[I],x[2] degerlerini bul- 

mak icin uzun bolme islemini kullamrnz. 

alahm: 

( 1 )" ve mutlak olarak toplanamayan x2 [ n] = 8 x[ n] 
verilmis olsun. x[ n] 'nin sag veya sol tarafli olup olmadigirn ya da iki tarafh 
olup olmadigmi belirleyiniz. 

10.9 Asagidaki parcah kesir ifadesini ve bilgiyi kullanarak 
1 a"u[n]~ _, ,lzl>lal, 

1-az 
Asagidaki ifadenin ters z-donusumunu bulunuz. 

1 1 -I --z 
X(z). 3 ,lzl > 2 

(1-z-1)(1+2z-1) 

10.10 x [ n] sinyalinin X(z) z-donusumu icin verilmis asagidaki cebirsel ifadeyi ele 

Mutlak olarak toplanabilen 

10.8 

10.7 

(c) z-2(1-z-1) 

( l -1)(1 1 -') l-4z +4z · 

x[ »[, rasyonel X(z) z-donil~ilm.ilyle mutlak ~ de~e: .olarak toplanabilir o~s.un. 
Eger X(z)'nin z=l/2 noktasmda bir kutbu oldugu biliniyorsa, x[ n] olabilir. 
(a) sonlu suresi olan bir sinyaldir 
(b) sol tarafli bir sinyaldir 
( c) sag tarafli bir sinyaldir 
( d) iki tarafli bir sinyaldir . . . 
x[ n] 'nin z-donusurnun cebirsel ifadesi farz edelim ki asagidaki gibi olsun: 

1-.!_ z-2 

X(z) 
4 

) 
( 

} 2 )( 5 -I 3 -2 I+4z- 1+4z +8z 

X(z)'ye kac farkh yakmsama bolgesi t~k~b~I ~.debili;?. _ 
x,l n] bir smyal olsun ve rasyonel z-donusumu X(z) nm z-1/2 noktasmda kutbu 
olsun. · 

( 1 )" x, [ n] = 4 x [ n] 

10.6 

(a) 
-I (l } -I). z --z 

2 
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1- z " 1 X(z)= 1 ,jzj<- 
l--z-2 2 

4 

10.23 Asagidakiler bazi z-donusumleridir. Her biri icin, hem parcah kesir acihrmm 
hem de uzun bolmeye dayanan Taylor serileri metodunu kullanarak, ters z- 
donusumlerini belirleyiniz 

1- z-1 1 
X(z)= 1 ,jzj>- 

l--z-2 2 
4 

10.22 Asagidaki her bir dizi icin z-donusumunu belirleyiniz. Kapah sekilde tum top- 
lamlan ifade ediniz. Srfir-kutup diyagrammi cizip, yakmsama bolgesini belirti- 
niz. Bu diziler icin Fourier donusumunun olup olmadignuda gosteriniz, 

( 1 )" '( )In! (a) 2 { u [ n + 4] - u [ n - 5]} (b) n f 
( l)J,,i [2 ]. (c) jnj 2 (d) 4" cos : n+: u[-n-1] 

~ekil P10.18 

(c) (-l)"u[n] 

( 1 )" (f) 4 u[3-n] 

(b) sa[ n -5] 

( 1)" (e) · -3 u[-n-2] 

10.21 Asagidaki her bir dizi icin z-donusurnunu belirleyiniz. Sifrr-kutup diyagrannrn 
cizip, yakmsama bolgesini belirtiniz. Bu diziler icin Fourier donusumunun olup 
olmadigim da gosteriniz. 

(a) sa[ n + 5] 

( 
1 )"+I (d) 2 u[ n +3] 

( 1 )" ( 1 )"-2 (g) 2"u[-n]+ 4 u[n-1] (h) 3 u[n-2] 

TEMEL PROBLEMLER 

10.20 Girdisi x[ n] ve ilrilnil y[ n] asagidaki gibi iliskilendirilmis bir sistem dusunelim: 

y[n-1]+2y[n]=x[n] 
(a) Eger yf_-ll = 2 ise, bu sistemin baslangic kosulu tepkisini bulunuz. 
(b) Girdi x 1 n f = ( 1 I 4 )" u [ n] oldugunda, bu sistemin baslangic kosulsuz tepki- 

sini bulunuz. 
(c) Girdi x[n]=(114)"u[n] ve y(-1]=2 oldugunda, n~O icin bu sistemin 

urununu bulunuz. 

(b) xi[ n] = sa[ n + 3] + sa[ n] + 2" u [-n] 

10.19 Asagidaki sinyallerin her biri icin tek tarafh z-donusumunu belirleyiniz ve bun- 
lara denk gelen yakmsama bolgelerini belirtiniz: 

( 1 )" (a) x, [ n] = 4 u [ n + 5] 

( 
1 )In! (c) x3 [ n] = 2 

( 1)" 10.15 [n]y= 9 u[n] olsun. . . . . . 
Xi( ) donil~ilmilne sahip 1k1 ayn smyah 

A~ag1daki her iki sarti da kar~1layan, z z- 
belirleyiniz. 
1 [X(z)+X(-z)]12=Y(z2). '~ 

. . bi t kutbu ve sadece bir tane sifm vardir. 
2. X(z)'nin z-d-Uzlemmde sadece tr ane . 

. . . . ~1daki sistem fonksiyonlanm ele alahm., ters, 
10.16 Kararli LTI s1stemlen 19m olan a~a~ d . in sistemin nedensel olup olmadr- \ 

z-donil~-Umilnil kullanmadan, her bu urum 191 .. 
gmi belirleyiniz. 

1 4 -1 1 .:.2 z-- z + 1 1 -3 z + 2 z (b) 1 2 3 ( c) 4 1 2 2 -3 

(a) z-•(1-iz-1)(1-~z-•) z'+2;z- !6 z+3-2;z- -32 

h [ 1 do .. ilrnil H(z) olan ozel bir L TI sistemi 'S' hakkmda asa- 
10.17 Durtu yamti n , z- onus 

g1daki bes ger9egin verildigini varsayahm: 
1. h[n] reeldir. 

2. h [ n] sag tarafhdir 

3. lim H ( z) = 1 
z--><X> 

4 H(z) 'nin iki tane sifm vardir. bi 
5~ H(z)'nin kutuplanndan bir tanesi, \z\ = 3/ 4 tarafmdan tammlanm1~ tr 9em- 

ber uzerinde, reel olmayan bir konumdadit. 
A~ag1daki iki soruyu bu dogrultuda cevaplaym1z. 
(a) 'S' nedensel midir? (b) 'S' kararh rrudrr? . . ~· .. 

10.18 Girdisi x[ n] ve urann y[ n] 'nin a~ag1daki ~e~il PlO .. ~~~de~i blok crzeneg: gos- 
. . d ldug u gibi olan nedensel bir L Tl sistem du~unehm. tenrnm e o , 

y[n] 

800 
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. l 

(R,e 

(R,e 

(e) 

~ekil P10.29 

(c) 

(b) (a) 

X(z)= I (Pl0.25-1) 
(1-iz-1)(1-z-1) 

(a) Denklem P(I0.25-l)'in z " 'Ii coklu terimlerden olusan parcali kesirli a91- 
lmnm yapmiz ve bu acihmdan x[ n] 'i bulunuz. 

(b) Denklem P(l0.25-l)'i z'li coklu terimlerden olusan bir kesir olarak yeniden 
yazimz ve X(z)'nin z'li coklu terimlerden olusmus bir parcah kesirli acih- 
mmi yapimz. Bu acihmdan, x[ n] 'i bulup, buradan elde ettigirniz dizinin, 
(a) sikkindan elde ettigimizle aym oldugunu gosteriniz, 

10.26 z-donusumu asagidaki gibi olan sol tarafh bir x[ n] dizisi dusunelim: 
. 1 

X(z)=---- (1-1z-1)(i-z-1) 
(a) X(z)'i z-1 'den degil de, z'den olusan coklu terimli bir kesir olarak yazimz. 
(b) Parcah kesirli bir acihmi kullanarak, her bir terimin, (a) sikkmdaki cevap- 

tan, bir kutbu temsil ettigi, X(z)'i terimlerin toplarm olarak ifade ediniz. 
(c) x[ n] 'i bulunuz. · 

10.27 z-donusurnu asagidaki gibi olan sag tarafh bir x[ n] dizisi dusunelim: 

X(z)= 3z-10 +z-7 -sz-2 +4z-1 +I 
z-10 - sz-7 + z-3 

n < 0 icin x[ n] 'i bulunuz. 

1 1 -1 z----z 
4 8 

10.25 z-donusurnu asagidaki gibi olan sag tarafh bir x[ n] dizisi dusunelim: 

(c) Par9ahkesirler:x(z) ve x[ n] mutlak olarak toplanabilir. 3 

(R,e 

x[ n] = go[ n ]- 0.95go[ n - 6] 

ve x[ n] sag tarafhdir. 

Birim daire 

10.24 Belirtilen metodu kullanarak, her bir z-donusumune uyan diziyi belirleyiniz: 

(a) Parcah kesirler: x( z) = 1-2z-1 ve x[ n] mutlak olarak toplanabilir. 1+2z-1 +z-2 
2 

1. } -I --z 
(b) Uzun bolme: X(z)= 2 

1 } -I +-z 
2 
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(b) (~).$tkkmdaki. dizinin srfir-kutup diyagramrm ciziniz. 
(c) hmm 9~m?.e~~n saga sola 9evrilmesiyle r: ve kutup vektorlerinin davra- 

bn!$Inlk~oz onune alarak, xi n] 'nin Fourier donil$ilmil siddetine ait yaklasik 
If es 12 yapimz. 'f 

10 29 BT· 10'4' ~ · · · .. ~. u;;i b ·1 t~ tartt$tldigi. gibi, frekans yamtmm geometrik belirlenmesini goz 
~~~~ e .U ud~. ~!a.:ak.: $.~k1I. Pl o .. 2~'~aki her bir sifrr-kutup diyagrarrn icin ilis- 

1 1 ouner onusumunun siddetini ciziniz, ' 
9m 

10.28 (a) Asagrdaki dizinin z-donil$ilmilnil bu]unuz: 



olsun. 

10.38 Sistem fonksiyonu H(z)= H1 ( z) H2 ( z) olarak belirtilmis, girdisi x[ n] olan ne- 
densel bir 'S' L TI sistemi dusunelim, 

1 
H1(z)= 

1 1 
ve 

1 +-z-1 --z-2 
4 8 

2 
9 ~ekil P10.37 

(a) y[ n] ve x[ n] 'i iliskilendiren bir fark denklemi belirleyiniz. 
(b) sitem kararh rrudir? 

y[n] 

10.34 nedensel bir L TI sistemi asagidaki fark denklemiyle tarnmlanrmstir: 
y[ n] = y[ n-1] + y[ n -2] + x[n-1] 

(a) bu sistem icin sistem fonksiyonu H(z)=Y(z)/X(z) 'yi bulunuz. H(z)'nin ku- 
tuplan ve sifirlannm diyagrarrum cizip, yakmsama bolgesini gosteriniz. 

(b) Sistemin birim ornek yamtmi bulunuz. 
(c) Sistemin kararh oldugunu bulrnahsimz. Bu fark denklemini karsilayan (ne- 

densel olmayan) kararh bir birim ornek yamti bulunuz. 
10.35 Girdisi x[ n] ve unmu y[ n] olan asagidaki gibi bir L TI sistem dusunelirn: 

y[n-1]-%y[n]+ y[n+l]=x[n] 
Sistem karah veya nedensel olabilir veya olmayabilir. Bulacagmiz fark denklemiyle 
ilgili sifir-kutup diyagramim dusunerek, birim ornek yamti icin muhtemel uc sece- 
negi belirleyiniz. Her il9 secenegin de fark denklemini sagladrgmi gosteriniz, 

10.36 Girdisi x [ n] ve urtmu y [ n] olan asagidaki gibi dogrusal, aynk zamanh ve kay- 
dirma degisimsiz bir sistem dusunelim: 

y[n -1]- 
13° y[ n] + y[ n + 1] = x[n] 

Sistem kararhdir birim ornek yamtuu belirleyiniz. 

10.37 Girdisi x[ n] ve urunu y [ n] olan nedensel bir L TI sitemin blok cizenegi goste- 
rimi Sekil PI0.37'deki gibidir. 
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y[ n] 'i 

10.33 (a) 

(b) 
belirleyiniz. . . .. .. . . 
Girdinin ve birim ornek yamtm z-donil$ilmlermm, urunlennm ters z- 
donil$ilmlerini alarak, urun y [ n] 'i belirleyiniz. . 
Fark denklemi a~agidaki gibi olan nedensel L TI sistemin sistem fonksiyo- 
nunu belirleyiniz: 

y[n]-~y[n-1]+-l-y[n-2]=x[n] 

(b) z-donusuml eri ni ku II anarak, eger x [ n] = ( 1 J u [ n] ise, Y [ n] 'i be! irl eyiniz. 

O~n~N-l ve girdisi asagidaki gib{i ola;,; 

x[n]= 
0, diger turlu . . ... 

(a) x[ 11] ve h[ 11] 'nin aynk evrisimini acikca dcgerlendirerek, urun 

verilmistir: 
1. x[ n] reel ve sag tarafhdir. 
2. X(z)'nin tam olarak iki kutbu vardrr 
3. X(z)'nin orijinde iki tane sifm vardtr. 

4. X(z)'nin z = ~e1:r13 noktasmda bir kutbu vardir. 

5. X(l )=8/3 . . . 
X(z)'i belirleyip, yakmsama bolgesini tes~1t ed~m~. .. . . 

10.32 Durtu yam ti a$ag1daki gibi olan bir L TI sisterm dusunelim: 

{ 

a", n~O 
h[ n] = 

0, n<O 

y[n] = x1 [ 11 + 3] * X2 [-n + 1] 

( 1 J" x,[n]=GJ u[n] ve x,[n]= 3 u[n] o\sun. 

Verilen a"u[11]~ 
1 

1 _1,lzl>la\ bilgisinden, z-donil$iimilniln ozellikleri- 
-az 

ni kullanarak, y[ n] 'nin Y(z) z-donil$ilmilnil bulunuz. 

l0.31 z-donil$ilmilm X(z) olan aynk zamanh x[ n] sinyali hakkmda a$ag1daki bes bilgi 

lim: 

10.30 Sinyal x1 [11 ]vexi[n] ile a~agidaki gibi iliskilendirilmis bir y[ 11] sinyali dusune- 
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nelim. ( 1) .. 
(a) z-donusumu tammmdan , X ( z) = X ; oldugunu gosteriniz. 

10.43 Rasyonel X(z) z-donusumuyle birlikte cift bir x[ n] dizisi ( x[ n] = x[-n]) dusu- 

iLERi SEViYEDE PROBLEMLER 

1 1 y[ n ]-2 y[n-1] = x[n ]-2x[n-I], 
x[n]=u[n], 
y[-1]=0 

x1 [ n l 'nin strasiyla tek tarafli ve cift tarafh donusumleri ;r1 ( z) ve X, ( z) olsun, 
x2 l n] 'nin tek tarafli ve cift tarafh z-donusumleri srrasiyla ;r2 ( z) ve X2 ( z) ol- 
sun. 
(a) s] n] = x1 [ n] * x2 [ n] 'i belirlemek icin X, ( z )X2 ( z) 'nin cift tarafh z- 

donusumunun tersini ahmz. 
(b) n ~ 0 icin sinyal q [ n] 'i elde etmek icin ;r, ( z) ;r2 ( z) 'nin tek tarafh z- 

donusumuntln tersini ahmz. Dikkat edelim ki n ~· 0 icin q [ n J , g [ n] 'ye esit degildir, 
10.42 Asagidaki her bir fark denklemi ve bunlarla iliskili girdiler ve baslangic kosul- 

lan icin, baslangic kosulu ·ye baslangic kosulsuz tepkileri tek tarafh z- 
donusumleri kullanarak belirleyiniz. 
(a) y[n]+3y[n-I]=x[n], (b) 

x[n]=(iJ u[n], 

y[-1]=1 
(c) 1 I y[n ]-2 y[ n-1] = x[ n ]-2x[n-1], 

x[n]=u[n], 
y[-1)=1 

(a) Her bir sistem fonksiyonu icin, dogrudan formlu bir blok cizenegi ciziniz. 
(b) Her bir sistem fonksiyonu icin, iki adet ikinci derece blok cizeneklerinin 

basamaklandirmah baglantisma denk gelen blok cizeneklerini ciziniz, Her 
bir ikinci derece blok cizenegi dogrudan formlu olmahdir. 

(c) Her bir sistem fonksiyonu icin, turn katsayi carpanlan reel olmak sartiyla, 
dort tane birinci derece blok cizeneginin basamaklanmasma ait bir blok 
cizenegi olup olmadigmt belirleyiniz. 

10.40 Problem 10.21 'deki her bir dizi icin tek tarafli z-donusumunu belirleyiniz. 
10.41 Asagidaki iki sinyali ele alahm: 

( 
1 ),HI 

x1 [ n] = 2 u [ n + I] 

( 1 )" x2 [ n] = 4 u [ n] 

807 B610m 10 Z - DonO~OmO 

H, (z) = (1-z-1 + iz-')( 1-iz-• + z-'), 

1 

5/3 14/3 H(z)=4+ l l 
l+-z-1 1--z-' 

2 4 
10.39 Nedensel L TI sistemlere denk gelen asagidaki uc sistem fonksiyonunu ele ala- 

hm: 

rimi yapiruz. 
(e) Asagidaki bilgiye dayanarak, S icin paralel formlu bir blok cizenegi goste- 

-[l+iz-'][1-2z-1 l H(z)- 1 _, 1 -1 
l+-z 1--z 

2 4 

(a) 
(b) 
(c) 

e2[n] 

e1 [ n l 'nin J; [ n] ile iliskisi nasildir? 
e2 In] 'nin /2 [ n] ile iliskisi nasildrr? . . . . . . . 
ilk iki sikka verdiginiz cevaplann rehberliginde, S rein, sadece 1k1 gecikrne 
elemam tasiyan bir dogrudan formlu blok cizenegi ciziniz, 

( d) Asagidaki bilgiye dayanarak, S icin basamaklandirmah bir blok cizenegi 
gosterimi yapmiz. 

$ekil P10.38 

y[n] 

H(z)'nin blok cizenegine denk gel en bir cizenek, H, ( z) ve H2 ( z) 't:in ?a~amaklan- 
dirmah cizeneklerinden elde edilebilir. Sonuc Sekil P_10.~8~de gosterilmistir. Burada 
aynca ara sinyaller e1 [ n j., [ n ],J; [ n ]veJ; [ n] de gosterilmistir. 
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~ekil P10.48 
(b) (a) 

'1 
y:.'2 

1 (R,e 1 (R,e 

2. n<O icin, g [ n] = 0 
00 

3. Ilg[k JI= 3 
k=O 

!:1m !:1m 

(c) y[n] = h2 [ n] * x[ n] = s[n] olan tum muhtemel '12 [ -l durtu yamtlanru bulu- 
nuz. 

10.47 Asagidakiler, girdisi x[ n] ev urtinu y[ n] olan aynk zamanh bir L TI sistemi 
hakkmda bilinenlerdir: 

1. Tum n degerleri 19m, eger x [ n] = ( -2 )" ise, tum n degerleri icin 

y[n]=O'd1r. 

2. Tum n degerleri icin, eger x [ n] = ( 1/ 2 )" ise, tum n degerleri icin y [ n] 
asagidaki sekildedir: 

( 1 )" Y[ n] = P[ n] + a 4 u[n], (a bir sabit sayi olmak iizere) 

(a) sabit sayi a'nm degerini bulunuz. 
(b) Tiim n degerleri icin girdi x[ n] = I ise, y[ n] yamtim bulunuz. 

10.48 Varsayahrn ki, ikinci derece nedensel bir L TI sistemi h, [ n] gibi gercek bir dur- 
tii yamtiyla ve rasyonel sistem fonksiyonu H1 { z) 1le tasarlanmis olsun, 
H1 ( z) 'nin sifrr-kutup diyagrami Sekill'I 0.48(a)'daki gibi gosterilmistir. Simdi, 
durtu yamti h2 [ n] ve rasyonel sistem fonksiyonu H2 ( z) olan bir baska ikinci 
derece nedensel L TI sistemi dusnnelim.Bunun sifir-kutup diyagranu da Seki I 
PI ~-~8(b )' de gosterilmistir. Asagidaki uc sarti karsilayan bir g [ n] dizisi belir- 
leyiniz: 
1. h2[n]=g[n]h1[n] 

809 B610m 10 Z · DonO~OmO 

10.46 Dizi x[n], girdisi s [ n] olan bir LTI sistemin urunudur. Sistem asagidaki fark 
denklemiyle tammlanrrustrr: 

x[n]=s[n]-e8"s[n-8] ve O<a<l'dir. 

(a) Sistem fonksiyonu H(z) = ;g; 'i bulunuz ve z-duzleminde sifir ve kutup- 

lanm ciziniz, Y akmsama bolgesini belirtiniz. 
(b) s[n]'i bir LTI sistemle x[n]'den elde etmek istiyoruz. y[n]=s[n] olan 

sistem fonksiyonu H2 ( z) = y ((z )) 'i bulunuz. H2 [ z] icin tum muhtemel x z 
yakmsama bolgelerini bulunuz ve her biri icin, sistemin nedensel veya ka- 
rarh olup olmadigmi soyleyiniz, 

(d) 
(z-H 

(c) ( z-H 
z-- 

2 

(a) 
1 } -I --z 

2 

10.45 Asagidaki hangi z-donusumlerin, karah olmak durumunda olmayan, ama n<O 
icin birim ornek yamti sifir olan aynk zamanh lineer bir sistemin, aktanm fonk- 
siyonu olabilecegini belirleyiniz. Gerekcelerinizi acik olarak ortaya koyunuz. 

(1-z-1) (z-1)2 
(b) 1 

(b) ilk sikkm sonucundan, X(z)'nin kutuplarmdan(s1firlarindan) bir tanesi 
z = z0 noktasmda olusuyorsa, bir kutburusifmn) da z = - noktasmda olu- 
sacaguu gosteriniz. 2o 

( c) Asagidaki her bir dizi icin bolum (b )' deki sonucu dogrulayiruz. 
1. p[n+l]+p[n-1] 

2. p[n+l]-~p[n]+so[n-1] 
. 2 

10.44 x[ n], X(z) z-donusumuyle beraber aynk zamanh bir sinyal olsun. Asagrdak] 

her bir sinyal icin, X(z) cinsinden z-donusumleri belirleyiniz: 
(a) L:.x[n] ve L:., L:.X[n]=x[n]-x[n-1] ileta111mlanm1~ilkfarki~lemcisidir. 
(b) _ { x[1112], n cift sayi 

X1 [ 11 ]- 
0, n tek sayi 

( c) x1 [ 11] = x[ 211] 
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10.53 (a) Tab lo I 0.1 'deki takip eden 6zellikleri kanitlaymiz. 
1. bolurn 10.5.2'de ki ozellik 
2. bolum 10.5.3 'teki ozellik 
3. bolurn 10.5.4'teki ozellik 

Ve x2 [ n] = x, [-n J olsun. 

X2 ( z) = X, (I/ z) oldugunu gosteriniz ve buradan, eger X, ( z) 'nin z = z0 

noktas1~da bir kutbu(veya sifin) varsa, bu durumda X2 ( z) 'nin z = 11 z0 nokta- 
smda bJr kutbunun(veya sifmmn) olacagini gosteriniz. 

10.52 z-donustlmu X, ( z) olan bir x, [ n J dizisini ve X2 ( z) olan bir x2 [ n J dizisini ele 
alahm. 

10.51. Rasyonel z-donusumu X(z) olan bir gercek degerli x[ n J dizisini ele alahm: 

(a) z-donusumun tammmdan, X ( z) = X * ( z *) oldugunu gosteriniz. 

(b) (a) sikkmdaki sonucun,uzdan, eger X(z)'nin bir kutbutsifin) z = z0nokta- 

sm_d~ olusuyorsa, bir kutburusifmn) da z = z/ noktasmda olusacagim gos- 
tenmz. 

(c) Asagidaki her bir dizi icin (b) srkkirn dogrulayimz. 

( 1 )" 1. x[n]= 2 u[n] 

2. x[ n] = to[ n ]-.!. to[ n - I]+.!. to[ n - 2] 
2 4 

( d) (b) sikkindaki sonuclannizi, Problem 10.43(b)' dekilerle birlestirerek reel 
ve cif] bir dizi icin, H(z)'nin z = pe'" noktasmda bir kutbu veya sifin varsa, 

H(z)'nin aym zamanda '-'z=(llp)ej0vez=(llp)e-j8noktalaimda da bir 
kutbunun veya sifinmn olacagim gosteriniz. 

(b) v, 'in, bir kenan birim vektor ve diger kenan a uzunlugunda bir vektor olan 
bir ucgenin ucuncu kenan oldugu gercegini ve kosinils kanununu kullana- 
rak, v, 'in uzunlugunu bulunuz. 

(c) (b) sikkmdakine benzer bir yolla, v2 'nin uzunlugunu bulunuz ve w frekan- 
smdan bagrmsiz olarak onun v1 ile orantih oldugunu gosteriniz. 
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~ekil P10.50 
(b) (a) 

ROC: [z I>a 

a .1 
a 

Birim daire 

10.50 Sekil Pl0.50(a)'da sifir-kutup diyagrami gosterilen aynk zamanh sistem, fre- 
kans yamtmm buyuklugu frekanstan bagimsiz olarak sabit oldugundan, birinci 
dereceden rur geciren bir sistem olarak nitelendirilir. 
(a) jH ( ejw )1. 'nin cebirsel olarak sabit oldugunu gosteriniz, 

Aym ozelligi geometrik olarak gostermek icin, Sekil P 10.50(b )' deki vektor 
diyagrarmru ele alahm. Burada gostermek istedigimiz, frekans w'dan ba- 
gimsiz olarak, v2 'nin uzunlugunun v1 'in uzunluguyla orantih oldugudur. 

(A pozitifbir sabit sayi) (Pl0.49-1) 
(a) Denklem (Pl0.49-l)'in dogru oldugunu gosteriniz ve sabit sayi A'y1 

r0,fjveN, cinsinden bulunuz. 
(b) (a) sikkmdaki sonucunuzdan, bolum 10.2'deki 4. ozelligin isledigini goste- 

nmz. 
(c) Bolum 10.2'deki 5. ozelligin gecerliligini gostermek icin, yukandakine 

benzer bir tartisma gelistiriniz. 

iJx[ n ]ri_,, s A f Ix[ n Jira-" 
11=N1 11=N1 

Ve eger r0 s 'i ise, 

x[ n] ~ O,n < N, 

f Ix[ n ]Ira-,: = f Ix[ n ]lr0-" < o: 'dur 
11=-00 n=N1 

Burada, 

10.49 Bolum 10.2'nin 4. ozelliginde, belirtmistik ki, eger x[ n] sag tarafh bir diziyse 
ve jzl = r0 cemberi ROC'nin icindeyse, jzj = r0 icin z'nin tum sonlu degerleri de 
ROC'nin icinde olacaktir. Bu tartismada sezgisel bir aciklama yapilrmsti, 
Laplace donusumune bagh olarak, daha duzgun bir aciklama bolum 9.2'deki 4. 
ozellige paralel olarak yapilabilir. Ozellikle, asagidaki gibi sag tarafh bir diziyi 
ele alahm: 
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¢xx [ n] 'nin z-donusnmunu x[ n] 'nin z-donusumu cinsinden belirleyiniz. 

00 

¢xx [ n] = L X [ k ]x [ n + k] 
k=-00 

10.62 x[ n] dizisinin oz ilinti dizisi asagidaki gibi tarumlanrmstrr. 

EK PROBLEMLER oldugunu gosteriniz. 
( c) (b) sikkindan, denklem (I 0.81 )' de anlatildigi gibi, 

X3 ( z) = X, ( z )X2 ( z) 
oldugunu gosteriniz, 

10.57 X1 (z) = x1 [O]+xi[l]z-1 + +x1 [ N,]z-N1 

X2(z)=x2[0]+x2[l]z-1 + +x2[N2]z-N2 olsun. 

Cf) 

X3 ( Z) = x2 ( Z) L xi [ k ]z-k 

(b) (a) sikkindaki sonucunuzu ve tablo 10.1 'deki ozellik 10.5.2'yi kullanarak 

A 

oldugunu gosteriniz.I X 2 [z }, x2 [ n - k] 'nin donusumudur.) 
10.61 Eger x( z}, x[ n] 'nin tek tarafli z-domlsumunu gosteriyorsa, asagrdakilerin tek 

tarafli z-donusumlerini x( z) cinsinden belirleyiniz: 

(a) x [ n + 3] (b) x [ n - 3] ( c) L ~=-ao x [ k] 

k=-00 

(a) Denklem (Pl 0.56-1 )'in z donusumunu alarak ve denklem(l 0.3)'li kullanarak 

00 

x3 [ n] = x1 [ n] * x2 [ n] = L x1 [ k] x2 [ n - k] 

x(n)~l . ~ p ~ry(n] 
- Js... - Js... 

3 4 

~ekil P10.59 
(a) Bu nedensel suzgec icin H(z)'i bulunuz. Sifir-kutup diyagrammi cizip ya- 

kmsama bolgesini gosteriniz. 
(b) k'nm hangi degerleri icin sistem kararhdir.? 

(c) Turn n degerleri icin k=I've x[n] = ( 2/3)" ise y[ n] 'i belirleyiniz. 

10.60 Tek tarafli z-donusumu x ( z) olan bir x [ n] sinyali dusunelim, 
y[ n] = x[ n + I] 'in tek tarafh z-donusumunun , r( z) = z x( z )- zx[ O] olarak be- 
lirlenebilecegini gosteriniz. 00 A 

X3 ( z) = x2 ( z) L x1 [ k] x 2 ( z) 

M 

Y( z) = X1 ( z )X2 ( z) 'i tamrnlayimz, Ve Y( z) = LY[k ]z-k olsun. 
k=O 

(a) M'yi N1veN2 cinsinden ifade ediniz. 

(b) y [ 0], y [ 1] veya [ 2] 'i belirlemek icin cokterirnli carpma islemini kullammz. 
(c) 0:::; k s. M icin y[ k] = L x1 [ m ]x2 [ k - m] oldugunu gostermek icin, cok- 

terimli carpma i~lemini11k-uUammz. 
10.58 Bir en kucuk evreli sistem, kendisi ve tersi nedensel ve kararh olan sistemdir. 

Bir en kucuk evreli sistemin, sistem fonksiyonunun, sifir ve kutuplannm z- 
duzlemi ilzerindeki konumlannm sirnrlamalanm belirleyiniz. 

10.59 Seki! Pl 0.59'da gosterilen sayisal suzgec yapisirn ele alalrm. 

(b) x[ n] 'nin z-donusumunu simgeleyen X(z) ve X(z)'nin ROC'ini simgeley 

Rx ile asagidaki her bir dizi icin, X(z) ve Rx cinsinden z-dontlsumu 
ROC'i belirleyiniz: 
1. x*[n] 
2. z0 'in karmasik bir sayi oldugu, z/x[ n] 

10.54 Bolum 10.5.9'da, nedensel diziler icin ilk deger teoremini kanitlarmstik. 
(a) Eger x[n] karsi nedenselse, buna denk gelen teoremi belirtiniz ve ,,._cuuu;c1- 

ymrz. (n>O icin x[ n] = 0 ise) 

(b) n<O icin, x[n]==O ise, bu durumda x[I]=!~z(X(z)-x[O]) 

gosteriniz. 
10.55 x[ n] nedensel bir dizi(n<O icin x[ n] = 0 ise) ve x[ 0] sifir olamayan ve 

bir deger olsun. 
(a) ilk deger teoremini kullanarak, X(z)'nin z = o: 'da sifrr veya kutbu olmadi. 

gnu gosteriniz. 
(b) (a) sikkmm bir sonucu olarak, X(z)'nin sonlu z diizlemindeki kutup 

nm X(z)'nin sonlu z di.izlemindeki srfir sayisma esit oldugunu o-;:,.,,t,,r,.-.,~ 
(sonlu z- di.izlemi z = oo noktasiru icine almaz.) 

10.56 Bolum 10.5.Tde, z-donusurnunun evrisim ozelligini belirttik. Bu ozelligin uozruru- 
gunu gosterrnek icin, asagidaki gibi ifade edilmis evrisim toplarruyla baslayahm: 
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H, ( e1") = H, ( j tan ; ) oldugunu gosteriniz, 

1 
(b) He ( s) = ( . ve buna denk gel en silzgecin nedensel oldu- s +e11rt4 )( s +e-j1rt4) 

gu verilrnis olsun. He ( 0) = I oldugunu; ve w'nin artan pozitif degerleri 

icin, /HJjw)/ 'nin monoton bir sekilde azaldigrru; IHc (J)/2 = 1/2 

( we = I yanm kuvvet frekansrysa] ve He ( oo) = O oldugunu dogrulayrmz. 

(c) (b) sikkmdaki He ( s) 'ye, H" ( z) 'i elde etmek icin cift tarafli donusum 

uygulandtgmda, bu durumda H" ( z) ve u, ( ejw) hakkmda asagidakiler- 
den hangisi iddia edilebilir? 

1. Hd ( z) 'nin, ikisi de birim cemberin icinde olan sadece iki tane kutbu 
vardir. 

2 · H d ( ejw) = l 

3. w O'dan .7Z' 'ye gittikce /Hd ( ejw )/ monoton bir sekilde azahr. 

4. H d ( ejw) 'nin yanm kuvvet frekansi tr /2 'dir. 

10.66 Bir onceki problemd~ gordugumuz cift tarafh donustlm, bir aynk zamanh suz- 
gee eld~ ~tm.ed~: yan~ frekans yamtmm buyuklugu verilmis surekli zamanh al- 
cak gecisli bir suzg~~m frekans yaruti buyuklugune benzer olan bir suzgeci elde 
etmede kullamlab1hr. Bu problemde,bu benzerligi, sistem fonksiyonu 
He ( s) olan, surekli zamanh ikinci derece bir Butterworth suzgeci ornegi uze- 
rinden i~leyecegiz. 

(a) n, ( z) = He ( s )Lt:e olsun. 
l+z-1 
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Hd ( z) 'nin (birim cemberin icinde olan) bir kutbu ve (birim cember 
dismda olan) bir sifin oldugunu gosteriniz, 

(c) (b)~1kkmdan91kansistemfonksiyonu Hd(z) icin, jHd(ejw)l=l oldugunu 

gosteriniz. 

tt, ( Z) = He ( S )ls=l-z-1 

l+z-1 

a-s 
(a) a'nin reel ve pozitif oldugu He ( s) = -- olsun. 

s+a 
IHe (Jw )I = 1 oldugunu gosteriniz, 

(b) Simdi n, ( z) 'i elde etmek icin He ( s) 'ye cift tarafli donusumu uygulaya- 
hm: 

10.65 Cift tarafli donusum, rasyonel bir Hd ( z) z-donusumunu rasyonel bir 

He ( s) Laplace donusumunden elde etmenin gonderimidir. Bu gonderimin 
onemli iki ozelligi vardir: 

1. Eger He ( s) nedensel ve kararh bir L TI sistemin Laplace donusumu ise, 

bu durumda H d ( z) nedensel ve kararh bir L TI sistemin z- 
donusumudur. 

2. I He (Jw )I 'nin bazi onemli ozellikleri IH d ( ejw )I 'de korunmustur, Bu 

problemde, ozelliklerden ikincisini tum geciren suzgecler icin ornek- 
lendirecegiz 

10.63 Asagidaki kuvvet serileri acihnum kullanarak 
"" w; 

log(l-w)=-I:-. ,lwl<l 
i=l l 

asagidaki iki z-donusumunun tersini belirleyiniz: 
1 (a) X(z)=log(l-2z),lzl<2 

(b) X(z)=log(1-1z-1}lzl>i 

10.64 X(z)'i ilk basta tiirevleyerek ve uygun z-donustimu ozelliklerini kullanarak, a~a- 
gidaki z-donusumlerin hangi dizi icin oldugunu belirleyiniz: 

(a) X(z) = log(l-2z ),lzl <f (b) X( z) = log( 1-f z~• }lzl >f 
(a) ve (b) siklanndan elde ettiginiz sonuclan problem10.63'ten elde ettikleriniz- .... 
le karsilastmmz, hangisinde kuvvet serileri acihrm kullamldi? 
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~ekil 11.1 Bir teleskopun a91sal konumunu k t 1 (~) k · · . 
kop platformu; (b) (a)'daki sistemin blok iz on!.~ e me ,91n gen b~slenm~ ~ullani_m, (a) de motor giidiimlii teles- 
sistemin blok 9izenegi (K=K1K2) 9 eneg,, (c) teleskopu sabitlernsk 191n gen beslenme sistemi; (d) (c)'deki 

;i., U(t) 

Potansiyometre 

Komparator 
ke 9o - Potansiyometre 1 0 

Amplifikator 
(gain kz) 

(b) 

Girdi 
voltaj, 

r-----,•i,.. U(t) 
Platform 

acrsal 
durumu 

Motor v(t)---..- 

(a) 

________ _J Cl.:) U(t) 
I 
I 

v(t 
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Bircok durumda geri beslenmeyi kullanarak kazamlmarun ozel avantajlan oldugu cok 
uzun zarnandir biliniyor- yani, bir sistemin urununu girdiyi kontrol ve modifiye etmek 
icin kullanmanm. Ornegin, elektromekanik sistemlerde, saft pozisyonu sabit bir aciyla 
devam etmesi gereken bir motor gibi, gercek ve istenilen pozisyon arasmdaki hatayi 
olcmek ve bu hatayi safn uygun yonde dondurmek icin bir sinyal olarak kullanmak, 
cok yaygmdir, Bu, bir teleskopun hassasiyetini yakalamak icin de motor kullamrmru 
resrnettigimiz, sekil l l.1 'de gosterilmistir. Sekil 11.l(a)'da v(t)'nin motorun girdi vol- 
taji ve B (t)'nin teleskop platformunun acisal pozisyonu oldugu boyle bir sistemin ne- 
ye benzeyecegini sematik olarak gosterdik. Motor gudumlu yonlendirme · sisteminin 
blok cizenegi sekil 11.1 (b92deki gibidir. Teleskopun pozisyonunu kontrol eden geri 
beslenme sistemi ise sekil 11.1 ( c)' de gosterilmistir ve bu sisteme denk bir blok 
cizenegi sekil 11.1 ( d)' deki gibidir. Bu geri beslenme sisteminin dis, ya da referans, 
girdisi istenilen saft a91s1 BO 'dir. A91y1 oranti Ii olarak 

80 'den K,80 voltajma donusturmek icin bir potansiyometre kullamlrrustrr. 
Benzer olarak, bir baska potansiyometre de platformun gercek actsma orantih olarak 
bir K,B(t) voltaji iiretmektedir. K, ( 80 - B(t)) hata voltajmr ureten, bu iki voltaj kar- 
silastmhr ve genisletilerek elektrik motorunun calismasmda kullaruhr. Sekil 11.1 te- 
leskopu sabitlemek icin iki ayn yontem onerir. Bunlardan bir tanesi sekil 11.1 ( c) ve 
( d)'nin geri beslenme sistemidir. Burada, saglamamiz gereken girdi, istenilen referans 
a91s1 80 'dir. Buna altematif olarak, eger baslangic a91s1, istenilen act ve motor saftnun 
detayh elektronik ve mekanik ozellikleri tam olarak bilinmis olsaydi, saftr hizlandmp 
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(b) 

r[n] 
~ekil 11.3 temel geri beslenme 
~emalar (a) sOrekli zaman 
(b)aynk zaman 

1-----...-...._y[n] 
~e[n] x[n] ~~ 

(a) 

r(t) 

Bir silrekli zamanh _L TI geri beslenme sisteminin genel gosterimi $ekil I 1.3(a)'da, ay- 
nk zamanh L TI gen beslenme sistemininki ise $ekil l l.3(b )' de gosterilmi$tir. 

+ r":\ e(t) 
x(t) __....~ y(t) 

LiNEER GIERi BESLENMIE SiSTEMLERi 

ril~i~ ~arka~ p~obl~midir. Gosterildigi gibi, tersine cevrilmis bir sarkac, ince bir cubuk 
ve ustundek1_ bir a~prhktan olusur. <;ubugu!1 aJt1~ bir _YO! boyunca herhangi bir yonde 
hareket edeb1l~n, ~tr el arabasma monte edilmistir. Yme, eger el arabasi duragan tutu- 
lursa, ters cevrilmis sarkac yana yatacaktir. 

Sarkac'i karar~I ha)~ w:tirme_ problemi, s~rka(1 dik konumda tutacak sekilde el 
arabasnu hareket ett1ren_ bir tur g~n. beslenme sistemi tasarlanmasi problemidir. Bu or- 
nek, problem l l.56'da ~ncelen~1$t_~r. _ _D9il~c? bir ornekse, gene bir sopanm dengelen- 
mesme _b~nzer olarak, bir roketm yorungesmm kontrolu problemidir. Bu durumda, elin 
~areke~~n~.n sopan!n konurnundaki rah~ts1zl!~1. te_lafi ~tmekte kullamlmasi gibi, roketin 
itme yonu, ~ero~dman:n~ _ku::vetlerde~1 _deg1~1khklen ve roketin yolundan cikmasma 
s~be~. ol~~ ruzgar etkisini duzeltmek 19111 kullarulrmstrr. Gene, geri beslenme onemli- 
dir, cunku _bu kuvvetler ve rahatsizhklar asla kesin olarak onceden bilinemezler. 

.. Takip e9en ornekler, ~e.ri. beslenmenin neden yarali olabilecegi konusunda bazi 
gostergeler sagl~rlar. Sonraki 1k1 bolurnde, temel blok cizeneklerini ve lineer geri bes- 
lenme s1st~mlen denklemlerini anlattik ve hem aynk hem de surekli zamanda, geri 
beslenmen~n kontrol ve ~ullamm alanlanm c_lah~ detayh olarak tartisuk. Aynca, geri 
beslenn:ienm yararh oldugu ~ad?r za:arh etkileri olduguna da dikkat cektik, Geri bes- 
lenm~nm ?.u _ku_l~~nm~ ve e~k1len, gen beslenme kontrol sistemi parametrelerinde yapi- 
lan_ bir degt$I~hgm, _s~st~m.m davram$md~ n_asil ?egi~iklige yol acngi konusunda, bize 
~ktr v~r~cekt1r. Bu 1h~k1y1 .a~lamak, kesm 1stemlen ozellikleri olan bir geri beslenme 
s1stemm1 tasar!_ama?a zarund1r. ~u konulan altyap1 alarak, ilnitenin kalan bolilmlerin- 
de, aynk ~e surek~t zama~h _gen beslenme sistemlerinin tasanmmda onemli bir yeri 
olan baz1 ozel tekmkler geh$tirecegiz. 
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~ekil 11.2 Tersine i;:evrilmi~ sarkac 

yavaslatacak olan, platformu geri beslenmeyi kullanmadan (sekil 11.l(a) ve (b)'deol 
dugu gibi)istenilen acida durduracak olan girdi voltaji v(t)'nin tam gecmisini belirle' 
yebilirdik. ··· ... 

Sekil 11.l(a) ve (b)'dekine uygun bir seklide isleyen bir sistem, sekil 11.l(c) ve·· 
( d) 'deki kapali-dongidii sistemlere zit olarak, acik-dongidii sistemler olarak adland1rf: 
hr. Pratik bir cevrede, motor saft acisiru kapah-dongulu bir .sistemle kontrol etmenin .. ' acik-dongulu bir sistemle olana nazaran buyuk avantajlan vardrr. Ornegin, kapab>< 
dongulu bir sistemde, saft dogru konuma donduruldugunde, bu konumdan herhangi bir 
rahatsizhk hemen hissedilecektir ve olusan hata bir duzeltme icin kullamlacakt& ,, 
Acik-dongulu sistemde ise, bu duzeltmeyi saglayacak bir mekanizma yoktur. Kapalj, ·, 
dongulu sistemin bir diger avantaji olarak, motor safti takimmm ozelliklerini tasarla- · 
mada hatalann etkisini ele alahm. Acik-dongulu sistemde, dogru girdiyi tasarlamak 
icin, sistemin dikkatli ozelliklendirilrnesine gerek vardir, Kapah-dongulu sistemde, 
girdi basitce istenilen saft acisidir ve sistemin inceliklerini bilmeye gerek yoktur. Ka-, 
pah, dongulu sistemin rahtsizliklara ve sistemin kesin bilinmemesine karsi olan duyar-",.:. 
sizhgi, geri beslenmenin iki onemli avantajidir. · 

Elektrik motorunun kontrolil, geri beslenmenin onemli bir rol oynadigi bircok 
ornekten sadece bir tanesidir. Geri beslenmenin benzer kullanimlanna cok.genis uygu; 
lama alanlannda rastlanabilir; kimyasal surec kontrolu, otomotiv yakit sistemleri, ev 
isitma sistemleri, havacihk sistemleri gibi ... ilaveten, geri beslenme, biyolojik surec; 
lerde ve insan hareketinin kontrolilnde de kullamlmaktadir. Ornegin, bir kisi bir nes- 
neye uzandigmda, uzanma silrecinde, el ile nesne arasmdaki mesafeye bakarak, elin 
hizmm, nesneyle el arasmdaki mesafe azaldikca, azaldigmi gormek normal bir seydir. 
Sistem urununun (elin konumu) girdiyi kontrol etmekteki verimliliginin, alternatifola- 
rak gorsel geri beslenme ile ve onsuz, nasil olacagi acikca gosterilmistir. 

Rahatsizliklara ve kontrol edilecek olan sistemin mode11enmesindeki hatalara 
karsi duyarhhgi azaltan, hata duzeltme mekanizmasi saglamasi yanmda, geri beslen- 
menin, kendiden kararsiz olan bir sistemi kararh hala getirme gibi bir potansiyeli var .. 
dir. Supurge sopasim elimizde dengelemeye cahsma problemini ele alahm. Eger el sa- 
bit olarak tutulduysa, kucuk rahatsizhklarf hafif bir ruzgar ya da elin hafif kipirdamasi 
gibi) sopanm dusmesine sebep olacaktir, Tabi ki, eger ne tur rahatsizhklar olacagi bi: 
liniyorsa ve eger elin hareketi milkemmel olarak kontrol ediliyorsa, sopayi dengele- 
mek icin nasil hareket edilmesi gerektigini belirlemek mumkundur. Bu hie gercekci de- 
gildir; gene de, eli sopanm dil~tilgil yone dogru hareket ettirerek, sopa dengelenebilir. Bu 
omekle yakmdan iliskili olan bir baska ornek de, sekil 11.2' de gosterilen tersine cev- 
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11.2.2 ideal Olmayan Ogeler i~in Dengeleme 
Geri beslenmenin bir diger kullamnn, acrk-dongulu sisternlerin ideal olrnayan ozellik- · 
lerini diizeltmektir. Ornegin, geri beslenrne, yiikseltici tasanmmda,verilen bir frekans 
bandmda sabit kazanc yukseltisi saglamak icin sikca kullamhr ve ashnda bu uygulama 
H.S.Black onderliginde, 1920'lerde Bell Telefon Laboratuan 'nda kullamlan uygula- 
mad1r, ve bu, geri beslenme kontrolil geli$irninde yararh ve pratik bir sistem tasanm1 
metodolojisi olarak c;ozilcti bir etki yapm1$tir. 

Ozellikle, belirlenrni$ frekans band1 ilzerinde yi.ikselticilik saglayan, ama bu s1- 
ranm d1$mda sabit olmayan, a91k-dongiilti frekans yamtt H(iw)'i ele alaltm. Ornegin, 
i$Iemsel ytikselticiler, ya da Black'in ve meslekta$1annm dil$ilndtigil vakum ttipii yiik- 
selticileri, dikkate deger ama kesin olmayan yiikseltme saglarlar. Boyle arac;lar farkh 
s1ralardaki btiyilklilklerde kaba bir ytikselme seviyesi saglarlarken, belirsiz ytikselme 
seviyeleri ic;in odenen bedel, frekansta, zamanda, s1cakhkta, vb. degi$imlere yol a9an 

Denklem (1 l.4)'teki sonucta, kazamm K'nm yeteri kadar yuksek olmasmm, arna de- 
gilse de kazammm kesin degerine bagh olmadigrnm gerekli olduguna dikkat etmek 
onemlidir. Islemsel yukselticiler bu tur kazarurrn saglayan araclardan bir krsnudir ve 
geri beslenme sistemlerinde cokca kullamhrlar. Denki em (11.4 )'te bulunan bir baska 
yaygm ters uygulama, tumlev alicilann yerlestirilmesidir, Bir sigac, akimi voltajm tu- 
reviyle orantih bir ozellige sahiptir. Bir islemsel yukseltici etrafmdaki geri beslenme 
yoluna bir sigac eklersek, sigacm 'turevleme ozelligi entegral saglamakicin tersine <lo- 
ner. Bu ozel uygulama, problem 11.50 ve 11.52 'de daha detayh olarak incclenmistir. 
Bircok kisimda, konumuz Iineer sistemlerle ktsitlanrms olsa da, bu yaklasimm lineer 
olmayan sistemleri tersine cevirmede de kullamldigirn belirtmekte yarar vardir. Orne- 
gin, urunun, girdinin _ Iogaritmasr oldugu sistemler yaygm olarak, bir diyotun tis I ti 
akim-voltaj ozelligini, bir islernsel yukseltici etrafmdaki geri beslenme gibi kullana- 
rak, yerlestirilebilirler, 

oyle ki, geri beslenme sistemi sistem fonksiyonu P(s) olan sistemin tersine yakmsar. 

(11.4) 

(11.3) 

asagidaki kapah-dongulu sistem fonksiyonunu buluruz: 
K 

Q(s) = l + KP(s) 

KP(s) >> 1 olmasi icin, eger kazamrn K yeteri kadar genisse, bu durumda, 
1 Q(s);:;:- 

P(s) 

~ekil 11.4 Sistern fonksiyonu P(s) 
ile sisternin tersini yerlesfirrnede 
kullanllan, bir geri beslenme siste .. 
minin ~ekli 
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BAZI UYGUlAMAlAR VE GERi BIESl!ENMENiN SONU<;LARI 
Giris kismmda, geri beslenme sistemlerinin kullamrm ve ozelliklerin~ <lair kisa ~e 
sezgisel bir bakis sagladik. Bu bolumde, ba~lang19 noktasi olarak,. gen beslenmen:n: 
bir sekilde daha nicel terimlerle ve temel gen beslenme denklemleri (11.1) :e(l 1.2) y1 
kullanarak, bircok ozelligi ve uygulamasmi inceleyecegiz, Arnac1m~z, ~e~1 beslenm.e 
uygulamalanm detayli olarak gelistirmektense, bu uygulamalara bir gins ve~ t~kdir 
saglamaktir. Takip eden bolumlerde, tammlayacagmuz bircok ~ygulama da. dahil o~- 
mak uzere, cok cesitli problemlerin cozumunde yarah ol~n, gen b_eslenme sistemleri- 
nin analizinde kullanilan, ozel teknikleri derinlikli olarak isleyecegiz, 

11.2.1 Ters Slstem 'f osorum 
Bazi uygularnalarda, verilmis siirekli zamanl~ bir sistemin ter~i birleytiril~ek _istenile: 
bilir. Varsayahm ki bu sistemin sistern fonksiyonu P(s) ve sekil 11.4 te gostenlen gen 
beslenme sistemini ele alalim. Denklem (11.1 )'i H(s)=K ve G(s)=P(s)'ye uygulayarak; 

Geri beslenmenin kullamldigi tipik uygulamalar yuzunden, bu sekillerdeki sistemlerin 
nedensel olmalan dogaldir. · Bu unite boyunca, bu bizim genel varsayirnmnz ~lacaktir. 
Bu durumda, sekil 11.3 'teki sistem fonksiyonlar~ ~em. tek tarafh hem de 91~t t~rafh 
donusumler olarak yorumlanabilirler ve nede?selhgm bir¥ sonucu ol.~r~k:. RO~ ~e~1 her 
zaman, Laplace donusumleri icin en sagdaki kutbun sagmda, z-donusumleri 19m en 
uctaki kutbun dismda olacaktir. . . . 

Dikkat edilmeli ki, sekil l 1.3(.:t)'daki kullarnmda r(t), yam gen beslenrnis 
e(t)'i olusturmak icin girdi x(t)'den cikartilnnsnr. ~~m _ttir ~ir kullamm aynk ,z~mana 
da uyarlanrrustir. Tarihsel olarak, bu kullamrn, x(t). ~!n. 1stemle~ ~ko11:ut ve e(t). nm ko- 
mut ve gercek yamt r(t) arasmdaki hatayi terr.1s1l ettigi, ~zlerne sisterm uygulamalarmd~ 
cikar. Bu, ornegin, bizirn bir teleskopu sabitlemekteki konu?1uzdu. ~aha gene] gen 
beslenme sistemlerinde, e(t) ve e(t)'nin aynk zamanh dengi e[t] dire~. olarak hata 
sinyallerine denk gelmeyebilir ya da hata sinyali olarak yo:umlanan'!aya~1hr. . . 

Sekil l l .3(a)'daki sistem fonksiyonu H(s) ya da sekil l 1.3(b)_ deki H(z) ileri yo- 
lun sistem.fonksiyonu olarak nitelendirilir ve G(s) ya da ?(z) ~e g~rz beslenm~ yolunun 
sistem fonksiyonudur. Seki] 1 l .3(a) ya da (b)'deki turn sisterrun sistem f~~ks1~onu k~- 
pali-dongiilii sistem .fonksiyonu olarak amhp, Q_(s) veya Q(.~) ola!ak gosterilecektir. 
Bolum 9.8. l ve 10.8.1 'de, L TI sisternlerin gen beslenme ic baglantilannm s1~tern 
fonksiyonlan icin ifadeler turetrnistik. Bunlan sekil l l.3 'e uygulayarak, asagidaki so- 
nuclan elde ederiz: 

Y(s) H(s) (11.1) 
Q(s) = X(s) = 1 + G(s)H(s) 

Y(z) H(z) (11.2) 
Q(z) = X(z) 1 + G(z)H(z) 

Den kl em (11.1) ve (11.2), L TI geri beslenme sistemleri ar~$tI~alannda te~1el den~- 
lemleri temsil ederler. Ilerleyen bolumlerde, bu denklemle:1, g~n _beslenm~ sistemleri- 
nin ozelliklerini anlarnada ve onlan analiz etme yontemleri gelistirmede bir temel ola- 
rak kullanacagiz. 
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(11.14) 

(11.13) 
G(s)=K 

Bunu denklem ( I I. I)' e yerle$tirirsek; 

Q(s)= 2 b 
s +(a +Kb) 

;7;rd~~~- ise, sist~~- bir. s.ah~1~1dir. (H(s)'nin kutuplan jw-aksi ilzerindedir) ve siste- 

diger ~ut~:::~1:~~u~ii:11~1;~~~;;, ~giry~:~e~\ H(~k)'.ndin bir dkutbu - yan duzlemde, 
A I d bl · · ·' er 1 1 urum a da sistern kararsizdrr 

s m. a, pro em l 1.56'da ele almd1g1 gibi denklem (l I12)'de <O ·1 ·1 . , . fonks · · ki , . . ' · a I e ven en srstem 
Simd/~~nu,I girJte I ~e:s s~rka9 m dinamiklerim modellemek icin kullamlabilir 
Yani, o ara ' bu ikinci dereceden sistem icin orannli geri beslenmeyi kullanahm, 

Kb>a ' (11.11) 
olursa olacaknr. Boylece, eger bu kazanc den kl (11 I 1 )'. ~ . . . . 

. ~~;~mi geri besl~nme. dongilsUnd~ sabit bir kaza~;~a de~gel~:::/1::~1~1~e:~t9~i~i~:;i 
geri:ne~::::e:~r!r~n~f.~~enen smyal sistemin urunuyle orantih oldugundan, orantili 

Bir baska ornek olarak, asagrdak. ikinci dereceden sistemi ele alalirn: 

H(s) = s2 ~ a (11.12) 

s - a+ Kb (11. l 0) 
Kapah-dongtuu sistem eoer k t d.. 1 · · trr, Bu eger . ' b . u up s- uz errnnm sol yansma tasrmrsa, kararli oiacak- 

11.2.3 Karars1z Sistemler i~in Dengeleme 

Giriste belirtildigi gibi, geri beslenme sistemlerinin bir kullarnrm da geri b ·I 
~hna~a-~, ka~a~s1z sistemleri deng~lemektir. Bu tur uygulamalann orn;kleri b~: ;::~ 
d;z~olrunges~mb ~ontro! etmek, bir nukleer enerji santralinde nukleer reaksiyonlann 

ko t n l~~m. ~sb1: trl u9ag.1~ dengelenmesi ve hayvan nufusunun dogal ve dtizenleyici 
n ro u ... g1 1 stra anabilir. · 

Ka~a;i~·b\~i~te~i dengelernek icin geri beslenme nasrl kullamlira bir ornek olarak 
asagi a 1 gi 1 asit birinci dereceden surekli zamanh bir sistemi ele alalrrn: · ' 

H(s)=-b- 
s-a (11.9) 

a>O ile sistem kararhdrr. Sistem fonksiyonu G(s)'yi sabit bir kazan K I k · 
secersek, denklem (11. l)'deki kapah-dongiilti sistem fonksiyonu, a$~g1d:k~~:le$;~;::e 

Q(s)= H(s) 
· I+KH(s) 

b 
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olsun ki, kapali-dongu kazanci 1/K esasen, acik-dongu kazanci jH(Jw)l 'den daha az 
olsun. Bu gozle gorulur onemli kazanc kaybi.-Blackin soyledigi gibi dejeneratif ya da 
negatif geri beslenrne- negatif geri beslenme yukselticisinde ciddi bir zayifhk olarak 
gorulmustur. Dahasi, etki uzun yillar bilinmis ve negatif geri beslenmenin yararh bir 
mekanizma olmadrgi yargisma sebep olmustur. Gene de, Black gostermistir ki, birinin 
toplam kazancta biraktigt, tum kapah-dongulu yiikselticinin indirgenrnis hassasiyetiyle 
karsilanandan genelde daha coktur: kapah-dongulu sistem fonksiyonu, H(jw)'deki de- 
gisirnlerden bagrmsiz olarak ve IH(jw)I yeteri kadar genis oldugu siirece, aslmda 
denklem(l 1.7)'te esittir. Bunun sonucunda, eger actk-dongulu yukseltici, gerekenden 
daha fazla kazanc saglayacak sekilde tasarlandiysa, kapalt-dongulu yiikseltici, oldukca 
dusuk bir hassasiyetle, istenilen yukselme seviyelerini saglayacaktrr. Bu kavram ve bir 
yiikselticinin bant genisligine uzanma uygulamasi problem 1 l .49'da incelenrnistir. 

( 11.8) 

Yani, kapah-dongulu frekans yamti, istenildigi gibi, sabittir. Bu tabi ki, H(jw) icin ga- 
rantileyemeyecegimizi varsaydigmnz, ama frekans yamti G(jw)'nin istenilen frekans 
bandi uzerinde sabit bir K kazamrm olacak sekilde, geri beslenme yolundaki sistemin 
tasarlanabilecegini varsayar. H(jw) ve G(jw) icin gereken seyler arasmdaki fark, gene 
de,denklem(l l .7)'den goruyoruz ki, turn kapali-dongulu sistemde,birimden buyuk bir 
kazanc saglamak icin, K'nin I 'den kucuk olmasi gerekirken, H(jw)'nin yukseltme 
saglama zorunlulugu olmasidir. Yani, G(jw), belirlenen frekans siralan iizerinde bir 
zaytflatrci olmahdir. Genel olarak, duz frekans ozellikleri olan bir zatyiflaticiyi ger- 
ceklestirmek, kayda deger bir sekilde diiz frekans yamti olan bir yukselticiyi gercek- 
lestirmekten daha kolaydir. (zayiflanci pasif elemanlardan yapilabildigi icin) 
Frekans yamtim duzlestirmek icin kullamlan geri beslenme, bazi masraflara sebep ol- 
dugu icin, Black'in fikirleri de bu nedenle kuskuculukla karsilanrmsnr. Ozellikle, 
denklem (11.6) ve (1 l.7)'den goruyoruz ki; 

. 1 
IH(jw)I >> K === Q(Jw) 

(11. 7) . 1 
Q(1w)===- 

K 

bu durumda, 
(11.6) IKH(jw)I >> 1 

ve istenmeyen evre ve lineer olmayan bukulmelere sebep olan sonuclardir. Black'in 
sundugu, boylesine kuvvetli, ama belirsiz ve duzensiz bir yukselticiyi, sekil 11.3 
(a)' daki gibi G(s)'nin sabit oldugu.I G(s)=K)bir geri beslenme dongusune yerlestir- 
mekti. Bu durumda, kapalr-dongulu sistemin kararh oldugunu varsayarak, onun fre- 
kans yamti asagidaki gibi olur: 

. H(jw) 
Q(Jw) = 1 + KH(jw) (11.S) 

Eger, belirlenmis frekans sirasi uzerindeyse; 
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2{3y[n-1] 
~ekil 11.5 Nufus 
dinamikleri mode- 
iinin basil geri 
beslenme blok 
t;:izenegi 

r----'"f'-----l11o- y[n] 
_1_._ 
1-22-1 

e[nJ x[nJ 

(11.24) 

(11.23) 

kontroW alti~da azaltllabilir. Ek olarak, golleri balikla doldu 
dan hayvan getirmek artisr sag~layab·i· 1 rup ya da baska alanlar- 

.,, 1 If ve av anma kontrolu d d.. 1 · · · 
ratabilir. Tum bu etkiler ni.ifusun buyukl .. -.. (d - 1 u e uzen eyici bir etki ya- 
gundan, geri beslenme etkileri sergilerl~r. ugune oga veya tasarlanmrsj bagh oldu- 

Takipb.el~~n tartismaya dayah olarak, e[ n] 'i asagidaki denklem arac1hg1yla iki ktsrna 
ayrra 1 mz: 

. e[n]=x[n]-r[n] (11.20) 
~urada_ r[ n]' bir onceki paragrafta anlatilan duzenleyict etkileri ve x[n] de dts etk ·1 - 
n temsil eder( ·· d - 1 fi v 1 e 
(1 l.20)'de bir et~f'i$a~!~ :u~l~~~ra ~a ~~t~hklar gibi). Dikkat edelim ki, denklem 
tutarh olan bir gosterimdir ve burada u, iz;~ negatif g~ri beslenme kullanmam1zla 

. d~~, geri besJenme teriminin geciktirici ~~g=tk~:;~; z: rtl$1 karar~JZ o]dug_u~- 
. Nufusun, geri beslenme teriminin v I - 121 ~e ~orumu da yapilabilir, 

di.izenleyici etkilerin her kusakra ni;u1!t/Ja na_~~ ko;trob! eddebtlecegini gorrnek icin, 
nu varsayahm M d ',. . , gr Isa it If oranla azalma olu$turdugu- 

. o e irnrze gore her kusagin hayatt k I k . . b 
ye katlayacagmdan a"ag-1daki gib i· de d k . a a an esm iiyi.iklilk olarak iki- ' .,, vam e ece tir: 

Y[n]= 2(1-/J)y[n-l]+x[n] 
denklem (11 2 l)'i denkle (l l 19) . (1 l.2l) 

· ' m · ve (11.20) 1Ie kar$1la$tirarak gori.iruz k·· 
r[,t]=2/Jy[n-l] ' I, 

Buradaki 2 faktori.i, ;;imdiki neslin azalmasmm bi . - (11.22) 
azal_masma sebep olmas1 ger9egini temsil eder. r sonrak1 ku$akta dogum say1smm 
Gen beslenmenin bu kullamm1 $ekil 11 5 'te .. t . . . . . 
fonksiyonu denklem (11 l 9)'dan a" ~ d ·k. .bg_osldenlm~$.tlf. Burada, den yolun sistem 

· .,,ag1 a 1 g1 1 e e ed1hr: 
H(z) = I 

I-22-1 

Denklem (l l .22)'den de geri beslenme yolunun sitem fonksiyonu bulunur: 
G(z) = 2/Jz-1 
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Takip eden tarnsma, geri beslenmenin surekli zamanh sistemleri nasil dengeledigini 
gosterir. Aynk zamanh sistemler icin de kararsiz sistemlerin dengelenmesi geri bes- 
lenmenin onernli bir uygulamasidir. Geri beslenmenin olmadigi durumlarda karasiz 
olan aynk zamanh sistem ornekleri nufus buyumesi modelleridir. Geri beslenmenin 
engellenemernis nufus artisnu nasil onledigini gostermek icin tek bir hayvan turu icin 
nufusun evrimi ele aldigirrnz basit bir model dusunelim. y[ n], n. kusakta, hayvanla- 
rm sayisuu gostersin ve varsayalim ki engelleyici hie; bir etki olmadan, degum oram 
her kusakta ikiye katlayacak sekilde olsun. Bu durumda, turun nufus dinamigine ait 
temel denklem asagidaki gibidir: 

y[n]=2y[n-1]+e[n] (11.19) 

Burada, e[ n], dis etkiler sebebiyle nufusta meydana gelen artis veya azalmayt temsil eder. 
Bu nufus modeli, uslu olarak artan bir durtu yarutiyla, bariz olarak kararsizdir. Gene 
de, herhangi bir ekolojik sistemde, bir nufusun atistm engelleyecek bircok faktor var- 
dir. Omegin, turler icin yiyecek kaynagi limitleri, hayvanlann sayisi arttigr zaman 
kendilerini nufusta bir azalma olarak gosterecektir. Benzer olarak, eger turun dogal bir 
dusmam varsa, yirtici hayvanlarm ni.ifusunun, avm nufusu arttrgi zaman artacagi ve 
bunun sonucunda, dogal dusmanlann varhgirnn nufus artrsmi geciktirecegi varsayila- 
bilir. Bunun gibi dogal etkiler yanmda, insanlar tarafmdan gelen, nufus kontrolune da- 
yah etkiler de olabilir. Ornegin, yiyecek kaynagi ya da yirtrc: hayvan nufusu insan 

(11.18) 

Kapah-dongulu kutuplar di.izlemin sol yansmda olacaklardir ve boylelikle K1 ve K2 

asagidaki sarti sagladigi surece, kapali-dongulti sistem kararli olacaktir. 

Yani; 

(11.16) 

(11.17) 

G(s)=K1+K2s 
b Q(s)------ 

- s2 + bK2s + ( a + K1b) 

s2 + 2( w,,s + w,; 
boyle bir sistemin kararh olasi icin, w,, 'nin reel ve pozitif olmasu w,; > 0 ), ve 
r:; 'nin pozitif olmasi gerekmektedir(pozitif sonume denk gelmeli). Denklem (11.14) 
ve (11.1 S)'ten, orantih geri beslenme ile sadece w,; 'nin degerini etkileyebiliriz ve bu- 
nu sonucunda, herhangi bir sonum sunamadrgmuzdan sistemi dengeleyemeyiz. Bu sis- 
temi dengeleyebilecek bir geri beslenme turu onermek icin, bolilm6.5.2'de ikinci de- 
rece sistemleri incelerken anlatilan, kutle yayi amortisorlu mekanik sistemini animsa- 
yahrn. Gorduk ki bu sistemde anlatilan sonurn, kutlenin htztyla orantih bir geri don- 
durme kuvveti saglayan, bir amortisorun eklemsi sonucunda olmustu, Bu, G(s)'nin 
asagidaki sekilde oldugu, oranttli-artt-tiirevsel geri beslemeyi ele almarmzi onerir: 

(11.15) 
w2 

II 

Unite 6'daki ikinci derece sisternler uzerine olan tartismanuzda, asagidaki gibi olan 
bir aktanm fonksiyonu ele alrrustik: 
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(b) 
~ekil 11.6 (a)s1f1r sira tutucusu k II b' .. . . . 
sis~e1:1 u anan ir orneklenrn1~ veri geri besleme sistemi; (b)buna denk aynk zamanl1 

x(t) nm Tuzunlugundaki arahklarda sabit oldugunu varsayahm. Yani· , 

G(z) ~-------.J 

I 

------------------- I ______________ .J 

t--'i-----i~ gf n] 

x(t) e(t) B r 
• y(t) 

S1f1r s1ra 
tutucu Ideal CID 

~ 

g[nJ 
G(z) 

(a) 

------- ------- - - - - - 
I F(z) I 

I 

r[n] + e[n]; li> + S1f1r s1ra 
tutucu H(s) Ideal CID 

(I l .28) 
. nT'.S;t<(n+1)T i<;in z(t)=d[n] 

Smyal, e(t)'i ilretmek i9in d1~ girdi x(t)'den <;1kanlm1~tlf. 

. . p[n]=y(nT) 
Seri pr n l, ststem fonksiyonu G(z) olan a k . . ( 11.27) 
mr ve etde edilen urun, a~ag1daki silrekli yn zrm~nh ~I:. L TI SIS!e!lli tarafmdan i~le- 
tucusuna konmu$tur. zaman I smyah uretmek I<;m, bir s1fir s1ra tu- 

. A91k9a, .geri .besleme sistemleri ilzerindeki d .. 
~en beslerne smyalmi surekli zamanh sin ale don .. ne .. ense~lik s~mrlar~, aynk zamanh 
nr .. (ideal alcak gecis suzgeci veya bunun\erh ~$tunne islerninde b1r_ smirlama geti- 
~~nlmez)., ~ok kullamlan ceviri sistemlerinde~ng~ neden~el olmayan bir yakmma izin 
l~m 7._ l ._2 de anlatilnusn-j Sifir-sira tutucusu i bir tan~s1 s1fir-s1~a tut~cula~1dir. (bo- 
s1stemmm yapisi, seki! I 1.6(a)'da osterilmi . <;ere~, om~klenm1$ ven gen besleme 
v.e aynk zamanh bir seri olu$turm!k . . .. ~t1t1 Sekilde, sistem fonksiyonu H(s) olan 
s1stemimiz var: rein orne enrnis olan, surekf zamanh bir LTI 
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Az once tarumladignmz gibi problemlerle bas etmenin yam sira, aynk zamanh geri 
besleme teknikleri, surekli zaman da dahil olmak uzere, bircok uygulamada cok onern- 
li yer tutarlar. Sayisal sistemlerin esnekligi, orneklenmis veri geri besleme sistemleri- 
nin yerlestirilmesini cok cazip bir secenek haline getirdi. Boyle bir sistemde, surekli 
zarnanh bir sistemin ilrilm1 kopyalanrms, kopyalann sonuclanan serileri uzerine bazi 
islemler yapilmis ve geri besleme komutlannm aynk serileri olusturulmustur. Bu seri, 
daha sonra, geri beslenmis ve surekli zamanh sisteme gercek girdiyi saglamak icin dis 
girdiden cikanlmrs olan, surekli zamanh bir sinyale donusttirulmtlstur. 

11.2.4 Orneklenmi, Veri Geri Besleme Sistemleri 

Eger /J < 1 I 2 ise, kapah-dongulu sistem hala kararsiz iken , eger l I 2 < /J < 3 I 2 ise 
sistem karahdir. 

A91k olarak, bu nufus artist ve kontroli.i ornegi asm derecede basitlestirilmistir, 
Ornegin, denklem (l l .22)'nin geri besleme modeli, dogal dusmanlarm varhgmdan 
kaynakh d nl k1smmn~, ~endi buyume ic dinam~kleri ol~n yirtici hayvanl~n.n nufusu-, 
na bagh oldugu gercegini olusturmaz, Bu tilr etkiler, gen beslenme modelini, bir eko-' 
lojik sitemde diger dinamiklerin de varhgmi yansitir sekilde yaparak cozumlenebilir \ 
ve bunun sonucunda, iliskili turlerin evrimi icin elde edilen modeller, ekolojik calis- 
malarda asm onemlidir, Gene de, bu etkilerin cozumlenmesi olmasa bile, burada be- 
lirttigimiz basit model, geri beslenmenin nasil da hem turlerin limitsiz cogalmasmi 
hem de nesillerinin tukenrnesini engelleyebilecegini temel olarak bize gosterir, Ozel- 
likle, insan kaynakh etkilerin nasil kullarulabilecegini basit bir seviyede gorduk. Or- 
negin, eger dogal bir afet ya da dogal dusmanlann nufusundaki artis, turun nufusunda 
bariz bir dususe sebep oluyorsa, nufusun artrnasi icin, avlanmanm srmrlanmasi ve hiz- 
landmlrms cabalar, nufus normal buyuklugune gelinceye kadar, ani artisa izin vererek, 
sistemi tekrar kararh hale getirmek adma /J 'nin azalnlmasi kullarulabilir. 
Dikkat edelim ki, bu tur problemlerde, kati karalihk istenilen bir durum degildir. Du- 
zenleyici etkiler f] = 1 I 2 olacak sekildeyse ve eger diger tum dis etkenler sifir 
ise(x[n]=Ovey[n]=y[n-1]), bunun sonucunda, x[n] kucuk ve bazi kusaklar uze- 
rinde sifir ortalamaya sahip oldugu surece, p = 1 I 2 degeri esas olarak sabit nufusla 
sonuclanacaktrr. Gene de, denklem (11.21) asagidaki gibi olacagmdan, /J 'nin bu de- 
geri icin sistem kararsizdir: 

y[n]=y[n-l]+x[n] (11.26) 
Y ani, sistem bir kere denktir. Boylece, eger x [ n] birim bir adimsa, urun sintrsiz olarak bu- · 
yilr. Bunun sonucunda, x [ n] 'de, hayvanlann bir bolgeye gocunden kaynakh, sabit bir egi- 
lim bekleniyorsa, sistemi kararh kilmak icin ve boylece nufusu snurlar altmda tutmak ve 
ekolojik dengeyi saglamak icin bir /J > 1 I 2 degerinin kullarulmasi gerekebilir. 

1 

j 
l 
l 
1 

1-2(1- /J)z-1 
(11.25) 

H(z) 
Q(z) = 1 + G(z)H(z) 

bunun sonucunda, kapali-dongulu sistem fonksiyonu da asagidaki gibi olur: 
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l + HI( eiw) X( eiw) = 0 (l L34) 
Sonuc olarak X ( Jw)' · f . ~ 
olmasim isteriz. B;ylelif ;; ;1e:.~ i~:d1g1 frckans arahklannda, /H ( eiw )/ 'nin buyuk 
rini buluruz: iyi izleme perfom1ans1, b~1eti~1~:: tasanrn1~1~ temel ?r~nsiplerind~n bi- 
gene de, bircok nedenden 6tilrli tipik ofa k n9 gerlektmr. Bu .buyuk kazanc; istegi, 
biiytik ol k I d ·· ra yumu$atl mahd1r. Bir neden kazanc; c;ok 

.. 'b')ursa,d a~a I- ongiilii sistemin istenmeyen ozellikleri doo-abilir("~k k .... k · .. 
num g1 I ya a s1stem karars1z hale elebilir B . b . ..'r'.. u9u so- 
rn1~tir ve alt ba$hklarda anlatilan rnet;tlarla d~ g~nf$\:~:t~i~i;r ~onrak1 bolurnde tart1$il- 

E(eiw) = l + H\ eiw) X { ei'') (I L33) 

elde ederiz Denklem (11 33) bi · 1 . . 
. . . . . . . ize iz erne s1sternlermin tasanrnmda bir I$1k tutar. Ozel- 

likle, 1y1 izleme performans1 icin, e[ n] 'in ya da denk olarak E(ei"') 'nin k .... k I 
. . . u9u o rna- siru isteriz. Y ani, 

~ekil 11.7 (a) ayrrk zamanh izleme 
sistemi (b) 61i;iim hatalarrna (b) yol 

d[nJ acan d [ n] rahats1zlig1 olan 
(b) (a)'rnn izleme sistemi 

D~ngel~yicinin urumt techizann girdisidir( sekil 11. I ( c )ve ( d)" de . b I . 
mindek] rnotora uygulanan gercek voltai ve bir ~ .. . . ge~'. es e~e s1_st~- 
gercek fiziksel urunu) ~ ucagm dumenmm surme srsteminin 

Gosterimi basitle$tirrnek icin, H (z) = He (z)HP (z) olsun. bu dururnda, denk- 
lern(l I .2)'nin uygulanrnasryla, asagidaki baglannyi buluruz: 

Y(z) = H(z) X(z) 
1+H(z) (11.31) 

Aynca, Y(z)=H(z)E(z) oldugunda~', soyle devarn eder: 
1 

E(z) = X(z) (11.32) 21+H(z) 
Ya d i ... ,. d k a, z = e 1 e oyarsak; 

r-----1-..- .... yf n] 
xfn] 

(a) 

T+ e[n]~--~ 
>[a] . ~ ~--e-1--';1,..i:.-y(n] 
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nT~t<(n+l)T icin x(t)=r[n] (11.29) 
Burada r[ n] aynk zamanh seridir. x(t)'nin T uzunlugundaki arahklarda epeyce degis- 
memesini saglarnak icin ornekleme orarn yeterince hrzh oldugundan, bu pratikte ge- 
cerli olan bir yaklasmadir. Dahasi, bircok uygulamada, dis girdinin kendisi gercek- 
te.aynk bir seriye sifir sira tutma islerni uygulanarak uretilmistir. Ornegin, gelismis 
ucaklardaki gibi sistemlerde, dis girdiler, basta sayisal olarak isletilen ve soma tekrar 
surekli zamanh girdi sinyallerine donusturulen, insanlann girdigi komutlardir. Sifir si- 
ra tutumu, lineer bir islem oldugundan, sekil 1 l.6(a)'daki geri besleme sistemi, x(t) 
denklem(l l.29) ile verildiginde, sekil l 1.6(b)'deki sisteme denktir. 

Problem 1 l.60'da gosterildigi gibi, girdisi e[ n] ve ilriinil p[ n] olan aynk za- 
manli sistem; basamak-degismez donusiim yardmnyla surekli zamanh sistem fonksi- 
yonu H(s) ile iliskilendirilmis, sistem fonksiyonu F(z) olan bir L TI sistemdir. Yani, 
eger s(t) silrekli zamanh sistemin basamak tepkisiyse, aynk zamanh sistemin q[ n] 
basamak tepkisi, s(t)'nin esit arahkh orneklerinden olusur. Matematiksel olarak; 

turn n degerleri icin q[ n] = s( nT) (11.30) 
F(z)'i bir kere belirledikten soma, tam olarak, t=nT orneklerne anlannda, silrekli za- 
manh geri besleme sisteminirusekil 11.6(a)) davramsim sergileyen aynk zamanh geri 
besleme sisteminiisekil I l.6(b)) elde etmis oluruz. Bundan soma, istedigimiz gerekleri 
saglamak icin geri besleme sistem fonksiyonu G(z)'i tasarlamayi dtlstlnebiliriz. Kara- 
siz siirekli zamanh bir sistemi dengelemek icin tasarlarrus bir orneklenmis veri geri 
besleme sisteminin ornegi, problem l 1.60'da detayh olarak incelenrnistir. 

11.2.5 Izlerne Slstemlerl 
Bolurn 11.0'da belirtildigi gibi, geri beslemenin onemli bir uygulamasi da, amactrmzm 
ilrtin yortmgesini edinmek veya girdiyi takip etmek oldugu, sistem tasanmlandir. iz- 
lemenin onemli bir bilesen oldugu bircok cesit problem vardir. Omegin, bolum 
11.0'da tartisilan .teleskop sabitleme problemi bir izleme problemidir: sekil 11. l(c) ve 
( d) 'nin geri besleme sisteminin girdisi, istenilen sabitleme acisidir ve geri besleme 
dongusunun amaci da, girdiyi takip etmek icin teleskopu yonlendirecek bir mekaniz- 
ma saglamaktir, Ucaklann otomatik pilotlannda, girdi, aracm istenilen ucus yoludur 
ve otomatik pilot geri besleme sitemi ucak kontrol yuzeylerini ( diimen, kanatcik ve 
kaldincr) ve ucagi onceden belirlenmis rotada tutmak icin itme kontrolunu kullamr. 

lzleme sistemlerinin tasanmmda karsirruza cikan bazi konulan orneklendirmek 
icin $ekil11.7(a)'da gosterilen aynl zamanh geri besleme sitemini ele alahm. Bu sekil- 
deki aynk zamanh izleme sistemlerinin incelenmesi silrekli zamanh orneklenmis veri 
geri izleme sistemleri ozelliklerinin analizinde ortaya cikar. Bu tip bir sisteme ornek 
sayisal otomatik pilottur. Seki) l l.7(a)'da, Hp(z), urunu kontrol edilecek olan sistemin 
sistem fonksiyonunu gosterir. Bu sistem, guc sistemleri, isitma sistemleri ve kimyasal 
surec sisternlerinin kontrolilndeki uygulamalarda da kullamlan, techizat terimiyle ad- 
landmhr. Sistem fonksiyonu H(z), tasarlanacak olan, bir dengeleyiciyi ternsil eder. 
Burada, dengeleyicinin girdisi, girdi x[ n] ve urun y[ n] 'nin farki e[n] olan, izlerne ha- 
tasrdir. 
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~ekil 11.8 (a) audio geri besleme 
olayinm_ resimsel gosterimi (b) (aj'mn 
blok . 91zenegi gosterimi (c)(b)'nin 
negat1f geri besleme olarak 
yeniden 9izilmi~ blok Qizenegi 
( e -sr , T saniyelik zaman gecikmesi- 

. . . ( c ! ~ nin sistem fonksiyonudur) 
Dikkat edelirn ki, diger audio girdilere ek olar k h . .. . 
rofon tarafmdan hissedilebilir B . 1· a , oparlorden gelen sesm kendisi mik- 
1 .• · u smya m ne kadar gildil Id ~ ik 
or arasmdaki mesafeye baghdir o II ikl h "l' o ugu, mr rofon ve hopar- 

hoparlorden mikrofona ulasan se~in z~c~ i, atnm za~1flat1c1 ozelliklen yilzilnden, 
tikca, azahr. Buna ek olarak ses d lg I ~ opar or ve mikrofon arasmdaki mesafe art- 
Ior tarafmdan urerilen sinyal' ile mi:;oaf;~mm ~ay1Ium~m s~nlu ~1z1 yilzilnden, hopar- 
gecikmesi vardrr, tara mdan hissedilen smyal arasmda zaman 

. Bu audio geri besleme sistemi sekil 11 8(b )' d ki . ~. 
trr, Burada, geri besleme yolundaki K b iti . fl e I blok cizeneginde gosterilmi$- 
temsil eder. K sabiti yukselti . k 2 sa Id1, zayt atmayi; _T rse yayilma gecikmesini 
.. .. d 1 , ct azancr If Aynca ger b I I urun, 1$ girdiye eklenmi tir Bu b · . . · . ' 1 es eme yo undan gel en 
t~rtI$Ild1g1 gibi, sekil 1 1.1 't~ki te~:f i: i:rz besle~ze omegrdir. Bolumun basmda 
smyal kullamm1 tilmiiyle ah.;:Ilag I . t? sl~1?1e s1stemmm tammmda negatif bir 

., e ID1$ If ve poz1tif ve neg t'f · b 1 . aym arac;lan kullanarak, analiz edil b T I . b ~. . a I gen es eme s1stemleri 
$ekil 1 l.8(b)'deki geri besleme siste I .If er .. bmelgm, $ek1! 1_1 (c)'de gosterildigi gibi, 

. em1, gen es eme yolu s1stem fonksiyonuna eksi 

K1 r------.Hoparlor 
crkr}r 

01~ 
audio 
girdisi 

(b) 

+ 

Mikrofona verilen 
toplam audio 

girdisi 
r------...J K1 i------~Hoparlor 

91k1~1 

Dr~ 
audio 
girdisi 

(a) 

Mikrofon 

Hcparlor Amp!ifikator 
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Bircok uygulamanm yanmda, geri besleme istenmeyen etkiler de yapabilir ve kararsiz- 
hga yol acabilir: Ornegin, sekil 1 l.1 'de gosterilen teleskop sabitleme sistemini ele ala- 
hm. Onceki bolumdeki tartismarmzdan, istenilen sabitleme acismm izlenmesinde iyi 
bir performans yakalamak icin buyuk bir yukseltici kazanci saglamamn arzu edilen bir 
sey oldugunu biliyoruz. Diger yandan, kazanci artirdikca, sistem sonumunde, bir in- 
dirgemenin olmasiyla daha hizh bir izleme yamti almaya yaklasiyoruz, Bu onemli bir 
asma ve istenilen acida degisiklik olursa yamttaki bir zil sesi olarak sonuc verir. Daha- 
si, eger kazanc cok artarsa, bu sistemde karasizliga dahi yo! acabilir. 

Geri beslemenin muhtemel bir karasrzliga yol actig: baska bir ornek de, audio 
sistemlerdeki geri beslemedir. Seki! 1 l.8(a)'da cizilen durumu ele alahrn. Burada, hopar- 
lor, bir mikrofon tarafmdan alman seslerin yukseltilmis sekli olan, bir audio sinyal uretir. 

11.2.6 Geri Beslemenin Neden Oldugu Karars1zhk 

Kararlrhk konusuna ek olarak, bir izleme sisteminde kazanci simrlama isteginin 
baska sebepleri de vardir. Ornegin, boyle bir sistemi yerlestirrnede, komut girdisi 
x[ n] ile karsilasnrmak icin, urun y[ n] 'i olcmemiz gerekmektedir ve kullamlan herhan. 
gi bir olcum cihazmm kusurlan ve hata kaynaklan olacaknrf aletin elektroniginin icin- 
deki isil gurultu gibi). Sekil 1 l .7(b)'de, geri besleme dongusunde, bu hata kaynaklanru 
dJ n] rahatsizhk girdisi seklinde verdik. Bazi basit sistem fonksiyonu cebiri, Y(z) v;~ 
x[n J ve d [ n] 'nin donusumleri X(z) ve D(z) arasmda asagidaki baglantiyi olusturur: 

Y(z) = [ H(z) X(z)]-[ H(z) D(z)] 
l+H(z) l+H(z) 

Bu ifadeden, d [ 11] 'nin y ( n] uzerindeki etkisini azaltmak icin goruruz ki, denk- 
lem( l 1.35)'in sag tarafmdaki ikinci terirnin kucuk olmasi icin H(z)'nin kucuk olmasr- 
m isteriz. 

Takip eden gelisrneden, izlemenin amaclan ve olcurn hatalannm etkisini azalt- 
ma cabalanmn catisugnu goruruz ve kabul edilebilir bir sistem tasanmmda bu goz 
onunc almmahdir. Gene! olarak, girdi x[n] ve rahatsizlik d [ 11] 'nin ozelliklerini goz 
onunde bulundurmak kaydiyla, tasanm daha detayh bilgiye dayamr. Ornegin, bircok 
uygulamada, x[n] 'nin enerjisinin onemli bir miktan alcak frekanslarda toplanrrusken, 
isil gurultu gibi olcum hata kaynaklannm yuksek frekanslardadir. Bunun sonucunda, 
dengeleyici Hc(z), jH ( ei"' )j alcak frekanslarda buyuk, ±Jr 'ye yakm w icin kucuk ola- 

cak sekilde tasarlanmahdir. 
Geri besleme dongusunun baska noktalannda olusan rahatsizhklar gibi izleme 

sistemlerinin tasanmmda dusunulmesi gereken pek cok cesit konu vardir. (ornegin, bir 
otomatik pilot tasanmmda, ruzgann ucagm hareketi uzerindeki etkisi dusunulmelidir.) 
geri besleme sistemleri analiz yontemleri, bu konuyu incelemede gerekli bilgiyi sag- 
larlar. Problem 1 l.57'de, bu araclardan bazilanm, izleme sisterninin tasanm proble- 
minin baska yonlerini arastirmada kullandik. 
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(11.42) 
G(s) = 2/J 

s 

(11.41) 
ve 

G(z) = 2p-1 = 2/J 
7 (11.39) 

B_~ra~a .. ~ ayarlana~ilir kazanctrr. Bu durumda, o,;ceden de belirttigimiz gibi, kapah- 
dongulu sistem fonksiyonu a~ag1daki gibidir: 

[ denklem(I 1.25) J Q(z) = I = z 
.. 1-2(1-/J)z-1 z-2(I-/J) (11.40) 

Bu ornekte, kapah dongulu kutbu z = 2(l -/J) k . . 
Seki! l 1.9(a)'da /J O ile +CX) - . . no t_asmd~ behrlemem1z gayet aciknr. 
dik. Seklin (b) k1sm;nda /J ;r.~s1~da deg1~lfken s_1~t~mm kutbunun kok egrisini ciz- 
dik. Her bir cizirnde ~ ik: .. I ~- -~ arasmda degisirkenki kutbun kok egrisini ciz- 
Q(z)'nin kutbudur) p O~da:~~~~.1~ .. tutuk olan z=Z noktasmi belirttik( /J =O i9in 
~olun~ dogru hareket e<ler ve bm~:1 u a~~;k utup, ger9ek aks ~?Y_t~~c~ z_~2 nokta~1~m 
mce 91zgin in ilzerine bir ok koyarak /Jbel "rtt"k<;aB_ kutbun na~II deg1~tig1m gostermek 19111, 
b 2 

1 1 · enzer ~ekilde fJ <O i<;i Q( )' · k 
~ ~ ~- noktasmm sagma dogru hareket eder ve ekil 11 9(b ,' . n, z nm ut- 
g1$1mm nas!I oldugunu gosterir. 1/2< /J <312 i i~ k . )_ ~ek1 ok, /J. a~a~d1kya de- 
ve boylece sistem kararhd1r. 9 ' ' utup bmm <;emberm 19mde kahr 

Bir ikinci omek olarak, a~ag1daki gibi si.irekli zamanh bir geri besleme sistemini ele alahm: 

H(s)=-s- 
s-2 

[ denklem(l 1.24) J 

(11.38) 
ve 

Kok yer egrisi metodunun bir ge · b I · . . . 
lendirmek icin, bir oncek/bolilm~~ ts e1~-~!st~m1~1 anahzdek~ temel yapisuu ornek- 
olan aynk zamanli omegi tekrar incel~~:1r~~1m1z, sistem fonks1yonlan asagidaki gibi 

[ denklem(l I .23) J H ( z) = 1 = _z_ 
l-2z-1 z-2 

rerek, geri beslemenin birinci de d b · · · 
kullamlabilecegini gosterdik Da::~t gen. blf sl1stemm_ bant_ geni$ligini artnrmak icin 

d k . ' en es eme, srsternin performansm1 . ·1 ti 
d~.e~ -~' .. utu~bl~rm yerlerini ayarlamak icin kullamlabileceg~ i gibi bolum 11 2 61,ydiaeg~ -~r- 

ugumuz g1 1 uygun 1 b · · ' · · or- 
denges8izle~~~si potan;i;~~::i ~re~::: ::i~=:~a~~~;:~n:: i~:e~=~a~l/r ~~~!irdsi~~led~in 

u bolumde bir a I bili k ~· . egi Jr. k - ' yar ana I ir azan9 degistikce kapah-dong··1 .. bi . . . 
to~~~~~:::at~:ni;~; dtizl~~1.i~de ko; yer egrisini~yolu) incelemek i~i~ 0;:1 s~~~e::~ 
degeri kadar oJa~ fonk~ro:g1 lSl n:,~to U, rasy~ne} .. s'._stem fonksiyonu Q(s) Ve kazancm 
tekniktir. Teknik hem sJ:.ek1?;:~:~~1kf ah1ongulku kutuptanni cizmek icin grafik bir 
de cahsir. , em e ayn zamanli sistemler icin aym sekil- 

11.3.1 Tamtm Ornek 
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Bircok ornekte ve tartrstigmuz uygulamalarda gordugumuz gibi, faydah bir geri bes- 
leme sistemi,sistemin kendisiyle iliskili bir ayarlanabilir K kazanci oldugu sisterndir. 
Bu kazanc cesitlendikce, kutuplarm konumlan bize sistem hakkmda eek sey anlatngi 
icin, kapah-dongulu sistemin kutuplannm nasil degistigini incelemek de ilgi meselesi 
olur. Ornegin, karasiz bir sistemi dengelemede, ayarlanabilir kazanc, bir silrekli za- 
manh sistemde kutuplan duzlemin sol yansma hareket ettirmek icin, bir aynk zamanli 
sisternde ise kutuplan birirn cemberin icine hareket ettirmek .icin kullanihr. Buna ek 
olarak, problem 1 l .49'da, kutbu sistemin zaman sabitini azaltacak sekilde hareket etti- 

LiNEER GERi BESLEME siSTEMlERiNiN KOK YER EGRiSi ANALizi 

isareti eklenerek, negatif bir geri besleme sisterni olarak yazilabilir. Bu sekilden ve 
denklern ( 11.1 )' den, kapah-dongulu sistem fonksiyonunu belirleyebiliriz: 

Q(s) = 1- Ki2e-sr (11.36) 

Bu ornege sonra donecegiz ve bolum 11.3 'te gorecegimiz bir teknigi kullanarak, eger · 
K1K2 > 1 (11.37) 

ise, sekil 11.8'deki sisternin karasiz oldugunu gosterecegiz. 
Mikrofon ve hoparlor arasmdaki mesafe azaldikca, sesin havada yayilmasmdan 

dolayu K2 artar), eger rnikrofon, hoparlore cok yakm yerlestirilirse, denklem 11.37 
saglarur ve sistern kararsiz olur. Bu karasizhgm, audio sinyallerin bozulmasi ve asm 
yilkselme gibi sonuclan vardir. 

Ilginctir ki, pozitif geri beslerne (ya da Black'in tabiriyle aru geri beslerne), 
Black negatif geri besleme yukselticisini kesfetmeden once, ironik bir sekilde, eek 
faydah bir mekanizma olarak gorulurdu. (negatif geri beslemenin kuskucu bir sekilde 
gorulmesinin tersine). Aslmda, pozitif geri besleme faydah olabilir. Ornegin, 
l 920'lerde biliniyordu ki, pozitif geri beslernenin kararstzlik etkisi, sahrnmh sinyal 
ilretiminde kullarnlabilirdi. Pozitif geri beslernenin bu kullammi, problem l 1.54'te 
gosterilmistir. 

Bu bolumde, geri beslemenin bircok uygulamasuu acikladik. Bunlar ve digerle- 
ri, aynk zamanh ozyineli suzgeclerin yerlestirilmesinde kullamlan geri besleme gibi, 
ilnitenin sonundaki problernlerde daha detayh incelenmistir, Geri beslemenin kullam- 
nu ve muhternel kararsizlik ve kararhhk etkileri uzerine yapngmuz bu incelerneden, 
kapah-dongulu sistemin, istenilen sekilde cahsmasim garantilemek icin, geri besleme 
sistemlerinin tasanrm ve analizinde bir dikkat sarf edilmesi gerektigi aciktir. Ozellikle, 
bolurn 11.23 ve 11.26' da, geri besleme sisteminde, bir veya iki parametrenin degerini 
degistirerek, kapah-dongulu sistemin de onernli bir sekilde degismis oldugu geri bes- 
leme sistemlerinin bircok ornegini gorduk. Bu unitenin kalan bolumlerinde, kapah- 
dongulu sistemlerde bu tiir parametrelerdeki degisimlerin etkisini analiz etmek ve ka- 
rarhhk, yeterli sonme, vb gibi istenilen sonuclan elde etrnek adma bir siterni tasarla- 
mak icin bircok teknik gelistirdik, 
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2 ilerleyen tarnsmada, sadclik acismdan, iiriin G(s)H(s)'de sifir-kutup silinmesi olrnadigrm varsaydik. Bu tip sifir-kutup 
silinmeleri gercek sorunlar yaratmazlar ve burada gene! olarak gordugnmuz islern oyle bir duruma uzatilabilirrproblem 

11.32). Aslmda, bu bolumun baslangicmdaki basil ornek (denklem 11.41 ve I l.42)s=O noktasmda bir sifir-kutup si- 
linmesine sahiptir. 

(b) 

Q(s)- H(s) 
1 + KH(s)G(s) 

~ekil 11.10 ayarlanabilir 
kazanci olan geri besleme 
sistemleri: (a) kazancm )leri 
yola yerle~tirildigi sistem; (b) 
kazancm geri besleme yolunda 
oldugu sistem 

y(t) x(t) ----•+ ... 0 + • H(s) - - 
'~ - 

K ~ G(s) 

Q(s)- KH(s) 
-1 + KH(s)G(s) 

(a) 

G(s) 

H(s) K -----y(t) 
+ X(t) __ ,._.I + ,___,._., 

bun konumunu cizdigimizden, yapmak cok kolaydr. Daha karmasik sistemler icin, ka- 
pah dongulu kutuplar icin boyle basit kapah ifadeler bulmayi beklemek yanhs olur. 
Gene de, kazancm degeri -cove+ co arasmda degisirken, kazancm herhangi belirli bir 
degeri icin kutup konumlanm tam cozrneden de, kutuplann kok egrisini dogru olarak 
cizrnek hala mumkundur. Bu kok egrisini belirleme yontemi, bir geri besleme sistemi- 
nin karakterini anlamak acismdan cok yararhdir, Aynca, metodu gelistirdikce, gorece- 
giz ki, bir kere kok egrisini belirledikten sonra, kok egrisi boyunca herhangi belli bir 
noktada kapah-dongu kutbu ureten, kazanc parametresinin degerini belirlemek icin, 
oldukca acik bir surec var. Tartismamrzi, aynk zamanli durumlara da aynen uygulan- 
masi anlayrsiyla, Laplace donusumunun degiskeni s cinsinden ifadelendirecegiz. 
G(s) ya da H(s)'nin ayarlanabilir kazanc K ile basamaklanrrus oldugu, sekil 
l l.3(a)'daki gibi bir temel geri besleme sisteminin modifikasyonunu ele alalirn. Bu 
sekil 11.lO'da gosterilmistir, Bu durumlann her ikisinde de, kapah-dongu sistem 
fonksiyonunun paydasi l+KG(s)H(s) 'dir.2 Bunun sonucunda, kapali-dongu siste- 
min kutuplannm denklemi asagidaki denklemin cozumudur: 

l+KG(s)H(s)=O (11.44) 
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11.3.2 Kapah Dongu Kutuplar1 i~in Denklemler 
Bir onceki bolumde ele al man basit ornekte, kok ~gris!nin cizimini, ~~p~h. dontl~ 
kutbu, kazanc parametreli bir fonksiyon olarak belirleyip, kazanci deg1$ttrd1k9e ut 

Q( s) = s - 2 ( l - /J) 
/J 'nm fonksiyonu olarak kutbun kok egrisi bu ornekteki kok egrisiyle aym olacaktir. 

ve Bu iki ornek arasmdaki iliski, kutbun kokeg:isinin: ileri v__e geri besl_eme yoll~- 
nnm sistem fonksiyonlannm cebirsel ifadeleriyle helirlenmis oldugunun ~ sist~mm su- 
rekli veya aynk zamanh olup olmamasiyla iliskili olmad1gmm altim 91ze\ e~ed e, :nuk 
cun orumu silrekli ve ya aynk zamanh alma durumuyla Y~~mdan bag anti 1 1.r.. !':1 
zam1nh bir durumda, onemli olan kutuplann konumlannm b_11:m. c;e~~erle ?l~n 1h.~kisiy- 
ken surekli zamanh bir durumda, onlarm hayali aksla ola? iliskileri onemh11r. B?lec;, 
denklem (l l.40)'da gordtigtimilz aynk zamanh or:nekte,_ sistem l!~ < /J <3 2 ara igm a 
kararh iken, denklem (11.43)'teki siirekli zamanh sistern ise fJ > l 19m kararhdtr. 

(11.43) 

2 CRe 
f3<0 

/ 
I 

~ekil 11.9 f3 'nin degeri 
degi~irken, denklem (11.40) 
'daki kapah-donguli.i sistemin 
kok egrisi(a) /3 >0; (b) /3 <0 
dikkat edelirn ki, /3 =0 oldu- 
gunda kutup konumuna denk 
gelen (b} z=2 noktasmi lsaret- 
ledik. 

(b) . 1 1 
Burada fJ gene ayarlanabilir kazanci temsil eder. Buradaki H_(s) ve G(s), cebirr Or 
rak H(z) ve G(z)'yle ayrn oldugundan, sirastyla, bir onceki ornekte, aymsi apa 1- 
dongulu sistem icin de dogru olacakur: 

s 

Birim daire ,,/ 
' \ 

I 

gm, 

(a) 

<Re 2 

Birim daire ,,/ 
' \ I 

I 
I f3>0 

gm, 
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olur. 

(11.57) 

(11.56) <r.(-2 J=-tr 
S,o -2 

ve denklem (l 1.52)'den, s0 'in kapah dongu kutbu oldugu fJ 'nm degeri 

fJ = 1 = 2-s0 

ls,~2, 2 

bu durumda, s0 denklem (l 1.45)'in bir cozumudur ve ·boylece bir kapah-dongu kutuptur. 

Denklem (11.45)'te verilen ornek icin, eger s0 reel cizgideyse ve s0 <2 ise, bu durumda 

(11.55) 

Bunun sonucunda, eger 
(11.54) 

bu durumda 
(11.53) 

ise, bu durumda s0 denklemin bir cozumudur ve boylece bir kapah-dongu kutuptur. 

Benzer olarak, eger s0 asagidaki sarnsaglarsa, 
<r:.G(s0)H(s0) = 1r 'nin cift carparn 

(11.52) 

(11.51) 

<r:.G(s0)H(s0) = tr 'nin tam sayi carparu (11.49) 
denklem (11.46)2ya donersek, 2/( s0 -2)'nin reel olmasi icin, s0 'in reel olmast gerektigini 
hemen goruruz, Daha karmasik sistem fonksiyonlan icin, G(s0)H(s0) 'in reel oldugu, 
s0 degerlerini belirlemek cok da kolay degildir. Gene de, gorecegimiz gibi, unite 9'da an- 
latilan <r:.G(s0)H(s0) degerlendirmek icin kullamlan geometrik metot ile denklem (11.49) 
ile verilen act kriteri kullamrm, kok egrisinin belirlenmesini oldukca kolaylastmrlar. 
Denklem (11.49) ile verilen aci kriteri, K'nm bazi degerleri icin, s0 'm bir kapah- 
dongu kutbu olup olamayacagi konusunda bize dogrudan bir metot saglar, Denklem 
(11.45)'in daha detayh bir incelemesi, kok egrisinde herhangi bir noktaya denk gel en 
kazancm degerinin hesaplanmasmda bize bir yol gosterir. Ozellikle, s0 'm asagidaki 
durumu sagladigmi varsayahm: 

<r:.G(s0)H(s0) = tr 'in tek carparn (11.50) 
Bu durumda, ej<i:G(so)H(so) = -1 ve denklem (11.47)'den goruruz ki; 

G(s0)H(s0) = -IG(s0)H(s0)j 
denklem (11.51)'i denklem (11.45)'e yerlestirerek, buluruz ki, eger; 

K 1 
jG(s0)H(s0)j 

Yani, s0 'in bir kapah-dongu kutbu olmasr icin, asagidaki ozellige sahip olrnarmz ge- 
rekir: 
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olmasi gerekir 
(11.48) 

(11.47) G(s0)H(s0) = IG(s0)H(s0)1 e;-i:G(so)H(sol 

denklemini yazarak, G(s0)H(s0) 'nin reel olmasi icin 
ej<i:G(s0)H(s0) = ±1 

Denklem (11.45Xi tekrar ele alahm. Bu denklemin sag taraf reel oldugundan, bir s0 

noktasi sadece eger denklemin sol tarafi da reelse( G(s0)H(s0)) , bir kapah-dongu 
kutbu olabilir. 

11.3.4 A4i1 Kriteri 

Boylece, fJ =O icin, sistemin kutbu 2/(s-2)'nin kutbuna yerlesecektir. (s=2 noktasm- 
da). Bu sekil l l.9'da cizdigimiz seyle uyumludur. 
Simdi varsayahm ki IKI = o: olsun. Bu durumda, 1/K=O olsun ki, denklem (l l.45)'in 
cozumu G(s)H(s)'nin stfirlanna yaklassm, Eger G(s)H(s)'nin paymm derecesi, payda- 
smmkinden kucukse, bu durumda, sayica, pay ve paydanm derecelerin farkma esit 
olan bu sifirlardan bazilan, sonsuzlukta olacaktir. 
Denklem (11.46)'ya tekrar bakarak, payda 2/(s-2'.)'nin derecesi 1 oldugundan, paym 
derecesi O iken, diyebiliriz ki bu omekte bir sifir sonsuzluktadir ve sonlu s-duzleminde 
hie; sifir yoktur. Bunun sonucunda, IPI-* oo iken, kapah-dongu kutbu sonsuzluga yak- 
lasir. Gene, bu durum, fJ <Oya da /J>O icin, IPI-* oo iken, kutbun buyuklugunun si- 

. rnrsiz olarak arttigi sekil 11.9 ile uyumludur. 
Devam eden gozlernler bize, K'nm asm degerleri icin kapali-dongu kutup konumlan 
hakkmda temel bilgiler saglar. Bir sonraki sonuc, kapah-dongu kutuplanm, kazancm 
acik fonksiyonlan olarak cozrneden, nasil kok egrisini cizebilecegimizin anahtandir. 

(11.46) 
s-2 

Kok egrileri hakkmda yapilabilecek en hizh gozlem belki de, K=O ve IKI = a: icin 
denklem (l 1.45)'i inceleyerek elde edecegimizdir. K=O icin, 1/K=oo oldugundan, bu 
denklemin coztimu G(s)H(s)'nin kutuplanrn vermelidir. Gostermek icin, denklem 
(11.41) ve (11 .42) tarafmda verilen ornegi hatirlayahm. Eger fJ 'i K'nm yerine koyar- 
sak, denklem (l 1.45)'in asagidaki gibi oldugunu goruruz: 

2 1 

fJ 

11.3.3 Kok Yer Egrisinin U~ Noktakm: K=O ve IKI = +oo i-;in Kapah 
Dongu Kutuplcm 

Kok egrisi cizmenin teknigi, denklemin ozelliklerine ve coztlmune dayamr. Bu bolu- 
mun kalan ktsmmda, bu ozelliklerden bazilanru tartisacagiz ve kok egrisini belirleme- 
de nasil kullamlabileceklerini gosterecegiz, 

(11.45) 1 
G(s)H(s) = -- 

K 

Denklem (11.44)'ii yeniden yazarak, kapali-dongu kutuplanm belirleyen temel denk- 
lemi elde etmis oluruz: 
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ya da 

(11.68) 

Sonuc olarak, K <O icin yan duzlemin ust kismmda olan hie bir nokta kok yer egrisinin uzerinde 
olamaz. [<1:.G(s)H(s),ll 'in hie bir zaman cift carparuna esit olmadigindan.j Buna ek olarak, K>O 

icin s0 kok yer egrisinin ustunde olursa, asagidaki denklemi elde etmeliyiz: 

(11.67) -27l < <1:.G(s)H(s) < 0 

elde ederiz. Boylece, 
(11.66) 

Aynca, s0 ust kisirn iizerinde siralandikca (ama reel aks degil), 

O<B<ll, O<t/J<n 

(11.65) <i:.G(s0)H(s0) = -( B + t/J) 

Sonuc olarak, K<O icin bu noktalar kok egrisinin uzerindedir. 
Simdi s- diizleminin ust kismmdaki noktalan inceleyelim. (durtu yamtlan reel degerli olduklarm- 
dan, karmasik kutuplar eslenik ciftler olarak olusurlar, Boylece, ust' kisrm inceledikten sonra 
hemen alt kisimdaki kutuplan da belirleyebiliriz.) Seki I 1 I .11 'den, G(s)H(s)'nin, s0 'daki acisi; ' 

s0 reel ve -2'den kucuk 

K>O icin bu noktalar kok yer egrisinin iizerindedir. Son olarak, s0 reel ve -2'den kucuk oldugun- 
da, her bir kutup -!l a91s1 verir, 

(11.64) s0 reel,-2<S0<-l 

ve denklem (11.60) ile, K<O icin bu noktalar kok yer egrisinin lizerindedir. iki kutup arasmdaki 
noktalar icin, -1 'deki kutup bir +r: a91s1 verir, ve -2'deki kutup O a91s1 verir. Boylece, 

s0 reel veya -1 'den buyuk (11.63) 

~ekil 11.11 6rnek 11.1 'deki a91 kriterinin degerlendirilmesinin geometrik sureci 

-1 -2 

9m 
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her bir kutupdan s0 'a olan vektorlerin acilan toplammdan, her bir sifirdan s0 'a olan vektorlerin 

acisim cikararak elde ettigimiz degere esittir, Bunu urun G(s)H(s)'ye uygulayarak, ki H(s) ve G(s) 
denklem (l l.6l)'de verilmistir, denklem (11.59) ve (l 1.60)'daki a91 kriterini saglayan bu noktalan 
geometrik olarak s-duzleminde belirleyebiliriz ve boylece kok egrisini cizebiliriz. 
Seki) 11.11 'de, G(s)H(s)'nin kutuplanm cizdik ve s0 noktasmdan her bir noktaya olan Bvet/J 

acilanm belirttik. Simdi ilk olarak, gercek aksta s0 noktalarmm a91 kriterini test edelim. Oncelikle, - 
1 'in saginda, s0 gercek aksta oldugunda, her iki kutbun da a91 dagilmu sifirdir. Bunun sonucunda, 

( 11.62) 

olsun. Bolum 9.4'te, Laplace donusumlerin geometrik degerlendirmesini tarnsngnmzr hatirlaya- 
hm. 0 bolumde, karmasik duzlemde bir s0 noktasmda degerlendirilmis rasyonel Laplace donusil- 
mil a91 

(11.61) 
1 1 

H(s)=-, g(s)=- 
s+l s+2 

Ornek 11.1 

Sonuc olarak, kok egrisi belirleme problemini, denklem (11.59) ve (11.60) tara- 
fmdan verilmis a91 sartlanrn karsilayan noktalar arastirmasma indirgemis olduk. Bu 
denklemler sonradan kok egrisini cizmede kullandigmuz ozellikleri bulmak icin daha 
da gelistirilebilirler. Bu ozelliklere gecmeden, simdi bir ornegi ele alahm. 

olan bir s0 noktasi, kok egrisi ilzerindedir ve bazi K <O degerleri icin kapah don- 
gil kutbudur. s0 '1 kapah dongu kutbu yapan kazancm degeri, dcnklem (11.55) 
'de verilmistir, 

2. 

olan bir s0 noktasi, kok egrisi ilzerindedir ve bazi K>O degerleri icin kapah don- , 

gil kutbudur. s0 '1 kapah dongu kutbu yapan kazancm degeri, denklem (11.52) 
'de verilmistir, 

(11.59) 1. 

Yani, denklem (l 1.43) ile uyusan 
s0 =2(1-/J) 

Yaptigmuz son iki incelemeyi ozetlersek, kapah-dongu sistem icin kok egrisi, yani K 
-oove + oo arasmda degisirken, bazi K degerleri icin, kapah dongu kutuplan olan kar, 
masik s-duzlemindeki noktalar kilmesi, tam olarak denklem (l l.49)'un a91 sartim sag- 
layan noktalardir. Dahasi, 
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Ozellik 2: jKI ~ oo, kok yer egrisinin her bir dah G(s)H(s)'nin bir sifmna yaklasir. 
m :5. n oldugunu varsaydigirmzdan, n-m sayidaki sifir sonsuzluktadir. 

Ozellik 1, ornek 11.1 'de de belirttigimiz bir gercegin gen el halini icerir: her bir kapali 
dongu kutbu icin kok yer egrisinin bir dah vardir. Bir sonraki ozellik de basitce daha 
onceki incelemelerimizden birinin yeniden belirtilmesidir. 

Ozellik 1: K=O icin, denklem (11.45)'in cozumleri G(s)H(s)'nin kutuplandir. n sayida 
kutup varsaydigmuzdan, kok yer egrisinin her biri G(s)H(s)'nin bir kutbunda baslayan 
n sayida dah vardir. 

(problem 11.33 m>n durumunu ele ahr). Asagidakiler, kok yer egrisi cizmernizde yol 
gosteren ve onceki incelemelerimizi de iceren bazi ozelliklerdir. 

(11.72) mz:n 
Ek olarak varsayanz ki; 

ve (2/3)K miktan kok yer egrisini belirlemede degisen toplam kazanc olarak gorulebi- 
lir. 

( ) 

82 + _!_ 
2 K 2 
3 2 5 2 s +-s+- 3 3 

(11.71) 

2 1 -s+- 3 3 
K 

2 
5 2 

s +-s+- 
3 3 

2s+l K----- 
3s2 + 5s + 2 

(11.70) 

Ill 

lll+b 111-1+ +b [I(s-Pk) 
G(s)H(s) = s m-1s .. . o = ....C.k-'=1 _ 

11 n-1 n s + a Is + ... + a0 IT ( ) 
11- s - ak 

k=I 

Burada pk 'lar sifirlan, ak 'lar kutuplan gosterir. Gene! olarak, bu karmasik olabilir. 
Aynca, denklem (11.70)'den, goruruz ki, G(s)H(s)'nin hem paymdaki hem de payda- 
smdaki yonlendirici katsayi + 1 'dir. Bu, payi ve paydayi s" 'nin payda katsayisiyla bo- 
lerek ve elde ettigimiz s" 'nin pay katsayisrru kazanc K'ya katarak , her zaman gercek- 
lestirilebilir. Omegin, 

\ 

bir onceki bolumde anlatilan surec, prensipte her hangi bir aynk zamanh veya surekli 
zamanh LTI sistemin kok yer egrisini belirlemek icin bize bir metot saglar. Yani, ba- 
sitce grafik olarak ya da baska turlu, denklem (11.59) ve (11.60)'1 saglayan tum nokta- 
lan belirliyoruz. Sansirmza, egri cizimini daha az sikici yapan bircok baska ozellik 
vardir. Bu ozelliklerle ilgili konumuza baslamak icin, G(s)H(s)'i asagidaki standart 
sekilde yerlestirdigimizi varsayalim: 

11.3.5 Kok Yer Egrisinin Ozellikleri 
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Sekilden, K>O icin, kok yer egrisinin iki dah vardir ve bu K<O icin de gecerlidir. lki dal olmasimn_ 
sebebi, bu ornekteki kapah dongu sistemin ikinci dereceden bir sistem olmasi ve s_~n~9 olarak 
K'mn herhangi belirlenmis bir degeri icin iki kutbunun olmasidir. Boylece, K deg1~tI~9.e,_ her 
birinin kapah dongu kutuplardan birinin konumunu takip ettigi ve K'nm belirli bir degen_ icmse, 
her bir dalda sadece bir kapali dongu kutbunun oldugu, kok yer egrisinin iki dah vard1r._ ~me, yer 
egrisi uzerinde belirli bir s0 noktasmm kapah dongu kutbu oldugu K degerini bulmak 19m denk- 

lem ( 11.52) ve (1 l.55)'i kullanabiliriz. 

(b) 

$ekil 11.12 Ornek 11.1 ivin kok yer egrisi (a) K>O; (b} K<O. S=· 1 ve s=-2'de konumlanm1~ olan G(s)H(s)'nin 
kutuplan belirtilmi~tir. 

-1 -2 

!1m 
(a) 

(Re 
-1 -2 

Sekil 11.11 'in geometrisini inceleyerek, gorlirliz ki b~ sad~ce hayali .a~sa para le! ~Ian _ve -_1 -~e -2 
kutuplanm birlestiren cizgiyi kesen, duz cizgiler uzerindeki noktalar 19m g~r9e~le~1r. S1md1 tum s-_ 
duzlemini incelemis olduk ve kok yer egrisi uzerindeki tum noktalan belirledik. Ek_ olarak, K=O 
oldugunda kapah dongu kutuplan G(s)H(s)'nin kutuplanna esit olur, \K\ ~ co oldugunda kapah 

dongu kutuplan, sonsuzda olan G(s)H(s)'nin sifirlanna gider. Bu sonu9\~n bi~. a~a~a ~etire~ek, 
tum kok yer egrisini cizebiliriz. Seki! 1 l.12'de, K>O ve K<O icin, artan \K\ nm yonunu gosterdik, 
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olsun. Ozellik 1 ve 2'den, negatif K ve pozitif K i<;in k6k yer egrisi s=-1 ve s=-2 noktalannda 
ba~lar. Bir dal s=l 'deki s1firda biter; digeri de sonsuzlukta. Once K>O'i ele alahm. Bu durumun 
kok yer egrisi ~ekil 1 l.l 4(a)'da gosterilmi~tir. Ozellik 3 'ten reel aksm K>o i<;:in kok yer egrisi 

(11.73) G(s)H(s) = ( )( ) s+I s+2 
s-1 

Ornek 11.2 

1 'den 4' e ozellikler, kok yer egrisinin ozelliklerinin nasil denklem (11.45), 
(11.59) ve (1 l.60)'dan cikanlabilecegini gostermemize yarar. Bircok durumda, 
G(s)H(s)'nin kutup ve srfirlarmm cizilmesi ve bu dort ozelligi kullanmak kok yer egri- 
sinin dogru bir cizimini yapmak icin yeterlidir. (bkz. Ornek 11.2 ve 11.3) Bu ozellikle- 
re ek olarak, gene de, cizimin dogrulugunu arttiracak bircok baska ozellik de vardir. 
Ornegin, ozellik 2 'den n-m sayidaki kok yer egrisi dalmm sonsuzluga yaklastigim bi- 
liyoruz. Aslmda, dallar bu acilarda asimptot olarak dogrulara paraleldir. Dahasi, 
asismtotlan cizrnek ve kesistikleri noktayi bulmak da mumkundur. Bu iki ozellik ve 
bir9ok digerleri problem 11.34-11.36 ve · 11.41-11.42 'de gosterilmi$tir. Kok yer egrisi 
metodunun daha detayh geli$imi kitabm sonundaki kaynak9adaki kitaplar gibi daha 
ileri metinlerde bulunabilir. · 

Bu boltimi.in kalan ktsmmda, biri silrekli zamanh ve digeri aynk zamanh olmak 
tizere, iki omek sunuyoruz. Sundugumuz dort ozelligin nas1l da kok yer egrisini 9iz- 
memizi saglad1g1m ve K kazanc1 degi$tik9e bir geri beslemenin kararhhk niteligini na- 
stl etkiledigini anlamakta etkisini gorecegiz. 

Ozellik 4: iki reel kutup arasmdaki kok yer egrisinin dallan, jKj 'nm yeterli buyuklu- 
gunde karmasik diizlemi bolmelidir, 

Sekildeki simetri acikca gosterir ki, bu ciftten reel aks uzerinde olan herhangi bir s0 

noktasma olan acilann toplarm tam olarak 2.1r 'dir. Turn sifir eslenik ciftlerini toplaya- 
rak ve bunu tum eslenik kutup ciftlerinden cikararak istenilen sonucu elde ederiz. Bu- 
nun sonucunda, reel kutuplar ve sifirlar arasmdaki reel cizginin herhangi bir bolut, 
hem K<O, hem de K>O icin, solunda oldugu G(s)H(s)'nin kutup ve sifirlarmm cift ve- 
ya tek sayi olmasma bagh olarak.kok yer egrisinin uzerindedir. 

I 'den 3'e kadar olan ozelliklerin bir sonucu olarak, kutuplar arasmda hj9 sifir 
olmadan, G(s)H(s)'nin kutuplan arasmda reel aksm bir bolutunu ele alahrn. Ozellik 
l 'den, kok yer egrisi kutuplarda baslar ve ozellik 3 'ten, iki kutup arasmdaki reel aksm 
tum kisrrn, K'nm negatif veya pozitif deger arahgi icin kok yer egrisinin uzerinde ola- 
caktir. Bunun sonucunda, jKI, O'dan arttikca, bu kutuplarda baslayan kok yer egrisinin 
iki dah kutuplar arasmda reel aksm bolutu boyunca birbirlerine dogru hareket ederler. 
Ozellik 2'den, IKj sonsuzluga dogru arttikca, kok yer egrisinin her bir dalt bir sifira 
yaklasmahdir. Reel aksm bu kismmda hie sifir olmadigmdan, bunun olmasmm tek yo- 
lu, jKj 'nm yeterli buyuklugunde, dallann karmasik duzlerni bolmeleridir. Bu, K>O 
icin, egrinin iki reel kutup arasmda bir kismnun oldugu, sekil l l.12'de gosterilmistir. 
K arttikca, kok yer egrisi, karmasik-eslenik iki dal olusturarak, nihayet reel akstan ay- 
nhr, Bu konuyu ozetlersek, asagidaki kok yer egrisi ozelligini elde ederiz: 
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(b) 

~ekil 11.13 (a) reel ask uzenndekl bir 
noktaya Reel kutup ve srnrlardan ai;:1 
verisi (b) reel aks uzerirideki bir 
noktaya karma$1k-e$lenik kutup 
i;:iftinden toplam ai;:1 verisi 

(fl.e 

2n-0 

~ 

(a) 

So 
(fl.e 

S1f1r radyan a<;1s1 

t 
rr radyan a<;:1s1 

Ozellik 3' iin dogru oldugunu soyle gostere~iliriz:_ om_ek. 11. l 'deki ve $;~il 
11 13(a)'daki tartI$mamizdan, eger reel s-duzlemi uzerindeki bir nokta, ~(S)H(s) n_m 
re~l kutup ya da srfrrlarmm sagindaysa, bu kutup veya sifir <r.~(so)Hiso) a 8!fir venr. 

1 Diger yandan eger s bir sifmn solundaysa, bu sifir +.1r venrken, eger s0 bir kutbun 
solundaysa, .:._Jr alm~.(kutup acilanm 91kard1g1m1zdan). Boylece, eger s~ !ek ~a~1 reel 
kutup veya srfirlann solundaysa, bu kutuplarm ve sifirlann toplam vensi Jr nm tek 
sayi carpamyken, eger s0 cift sayi reel kutup veya sifirlarm solundaysa, bu kutup,lann 
ve srfirlann top lam verisi .1r 'nin cift sayi 9arpamd1r. Denklem (11.59)_ ~e Cl,~ .60! <la~, 
eger sifir olmayan hayali kisimh tum kutup ve s1.firlann toplam vensi .1r_ m cift bir 
carpamysa, ozellik 3 'te belirtilen sonucu elde edenz. Burad~ anahtar, ~u tip __ ku~p ":_~ 
sifirlann karmasik eslenik ciftler olarak olusmalandir ve sekil l l .13(b) de gosterildigi 
gibi boyle ciftlerin verisini ele alabiliriz. 

Ozellik 3: G(s)H(s)'nin tek sayi reel kutuplan ve s1firl~nnm. solunda bul,u~an ~eel s- 
duzleminin kisunlan, K>O icin kok yer egrisinin uzerindedir. G(s)H(s) m~ 91ft. s~- 

i(muhtemelen sifir) reel kutuplan ve srfrrlanmn solunda bulunan reel s-duzlemmm 
'1s1mlan, K<O icin kok yer egrisinin uzerindedir. 
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bunlan bir araya getirerek, goruruz ki sekil l l.16'daki kapali dongu sistem, eger K bu arahgin 
dismdaysa kararh ve kararsrzdir. 

(I 1.78) 
3 15 --<K<- 8 8 

(11.77) 8 

Benzer olarak, sekil I l.l6(b)'den, kararh-karars1z gecisi, kapali dongu kutuplardan biri z=l 'de 
oldugunda gerceklesir ve denklem (I I.55)'den, K'nm denk gelen degeri; 

K I 3 
jG(l)H(l)j 

jG(-l)H(-l)j (11.76) 
15 
8 

K 

Bu boliimiin basmda tarnsildrg: gibi, aynk zamanh bir geri besleme sisteminin kok yer egrisini 
cizme metotlan, stlrekli zamanli olanla ayrudir. Boylece, bir onceki ornektekine benzer bir tavirla, 
bu ornegin, sekil l l.16'daki gibi gosterilen, kok yer egrisinin basitce seklini anlayabiliriz. Bu 
durumda G(z)H(z)'nin iki kutbu (z=l/4 ve z=l/2) arasmdaki reel aks parcasi K>O icin kok yer 
egrisinin iizerindedir ve K arttrkca, egri karmasik diizlemi keser ve aksa sol yan diizlemde bir 
noktada doner. Buradan, bir dal G(z)H(z)'nin z=O'daki sifmna yaklasir ve digeri K ~ co oldukca 
sonsuzluga yaklasir. K <O icin kok yer egrisinin sekli reel aks iizerinde biri stfira digeri sonsuzluga 
yaklasan iki daldan olusur, 

Daha once belirttigimiz gibivkok yer egrisinin sekli sistemin stirekli veya aynk zamanh 
olmasma bagh degilken, kararlihga dayah her hangi bir yargr tam tersine buna baghdir. Bu ornek 
icin, kutuplardan bir tanesi I 'den buytik bir btlytlkluge sahip oldugundan, IKI 'nm yeterli buyuk- 

lugunde sistem kararsizidir diyebiliriz. Ozellikle, sekil l 1.l6(a)2daki K>O kok yer egrisinden, 
gortlyoruz ki kararhhktan kararsizliga gecis kapah dongu kutuplardan biri 
z=-1 'de oldugunda gerceklesiyor, Denklem (l 1.52)'den K'nm denk gelen degeri: 

~ekil 11.5 ornek 11.3 i9in aynk zamanh geri besleme sistemi 

i----,..--~ y[n) x[n] --+-1 K + 

(11.75) 

Ornek 11.3 
Sekil I l .5'te gosterilen ayrik zamanli geri besleme sistemini ele alahm, Bu durumda; 

G(z)H(z)a Hz f +') (z-±iz-;}) 
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bu durumda, sistem O:,;; K < 2 icin karal!, .am. a K ~ 2 icin kararsizdir, 
- d b I I aks kisnnlan K <O rem, kok yer egnsi iizerin e u unan ree . 

91e{s}>lve~2<iHe{s}<-l 'dir. Boylece, kok yer egrisi -2<91e{s}<-l bolge~1~e kayarak, 

s=-2 ve s=-1 noktalannda baslar, Bazi noktalarda, karmasik diizlemi keser v~ s> 1 Iym, reel .~ksa 
doner gibi bir yo! izler. Kok yer egrisinin reel ak~~ d~nii~iine ~agh ~larak~ sekil l l. l 4(b) de goste- 
rildigi gibi, bir dal s= 1 'deki sifrra dogru sol ave digeri de s= co a dogru sa~a hareket ede.r. . . . . . 
Kok yer egrisinin hangi noktalarda reel akstan aynhp geri dondii~ii?~ ~air kurallar .g~h~tml~?1hr. 
Bu kesin tarumlamarmz olmasa bile, sekil I l.l4(b)2deki kok yer egnsmm gene! seklini cizebilir ve 
K<O icin, jKj yeterli biiyiikliikte oldugunda, sistemin gene dengesizlesecegini anlayabiliriz. 

(11.74) 
1 K= =2 

jG(O)H(O)j 

(b) 

~ekil 11.14 brnek 11.2 iyin kok yer egrisi (a) K>O; (b) K<O. G(s)H(s)'nin s=-1 ve S=·2'deki kutuplan ve 
S=1'deki srnn ~ekilde gosterilmi~tir. 

iizerinde olan bolgelerini tespit edebiliriz-bilhassa ~He{ s} < -2ve - I < 91e{ s} · Bunun sonucunda, 

K>O icin kok yer egrisinin bir dah s=-1 'de olusur ve jK ~ coj oldukca s=l 'e yaklasir. Digeri ise 

s=-2'de baslar ve jKj ~ +co oldukca, 9te = -oo 'a dogru uzarur. . 
Boylece, K>O icin gorduk ki, eger K yeterince bii~iikse, kapali d~~gii kut~p~a:1~d~n bir t~n~- 

si sag yan diizleme hareket ettiginden, sistem dengesiz olac_ak~ir: ~?k yer egnsim cizrnek -~~~~ 
izledigimiz prosedur, elbette K'nm sistemi kararh yapan ~eg~nm ~ostermez. G_~ne de, b~ .o. 
ornek icin, goruyoruz ki K'nin sistemi dengesiz yapan ~eg~n s=O dan gecen koke yer egnsme 
denk gelir. Sonuc olarak, denklem(l 1.52)'den K'nm bu degen; 

-2 

dm 

(a) 

-2 -1 (fl.e 
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3 . . 
icin, W(p)'i cizdigimizi varsayahm. Bu iki kutbu ve iki sifin olan bir W(p) fonksiyonu icin, sekil l 1.17'de gosteril- 

mi~ti~ .. Seki! l l.1_7~a)'da p-diizleminde kapali simr C'i gosterdik ve sekil l 1.l 7(b)'de, p C etrafmda degistikce, 
W(p) nm degerlerinin kapah smmm cizdik. 

I 

p'nin karmasik bir degiskerr' oldugu, genel rasyonel bir W(p) fonksiyonunu ele alahm 
ve p'nin p-dilzleminde, saat yonunde cevirdigimiz, kapah bir suur boyunca degerleri ? 

ozelligi gelistirecegimiz hem aynk ve hem silrekli zamanh geri besleme sistemleri icin 
kullanacagnmzdan, genel karmasik degisken p cinsinden secmeyi tercih ettik. Sonraki 
omeklerde bu degisken, silrekli zaman icin s, aynk zaman icin z olacak. 
Bu ornekte, W(p )'nin bir sifin smir icinde digeri de simr dismdadir. C uzerinde her- 
hangi bir p noktasmda, W(p)'nin a91s1 p'e olan v1 ve v2 vektorlerinin acilan toplarrudir. 

11.4.1 Ku§atma Ozelligi 
NYQUIST KARARLILIK KRiTERi 

Bolurn 11.3 'te geli~tirildigi gibi, sistem kazanci degi~tik9e, ka~a~1 d~ngil ~kutuplann 
konumlanm dtisunerek, kok yer egrisi tekniklerini~ deta~h ~ilg1 . sag.~ad1gm1 tekrar 
soyleyebiliriz. Kok yer egrisi 9izimlerinden, K degi~t1k9e, b1_r _s1st_emm s~nme ve karar- 
hhk ozellikleri belirlenebilir. Kok yer egrisinin helirlenmesi ileri ve gen besleme yol- 
lanrnn analitik sistem fonksiyonu tamrmm gerektirir ve bu donil$ilmler rasyonel oldu- 
gunda uygulanabilir. Ornegin, sistem fonksiyonu hakkmdaki bilgimiz deneysel olarak 
elde edildigi durumlarda dogrudan uygulanamaz. . . . 

Bu bolumde, bir geri besleme sisteminin kararhltg1m behrlemek 19m ayarlan~- 
bilir kazanc parametresi fonksiyonu seklinde bir baska m:t?~ daha sunuyoruz. Nyqu~:t 
kriteri olarak amlan, bu metot, iki temel acidan kok yer egnsi metodu~d~n aynhr. -~o~ 
yer egrisi metodunun aksine, Nyquist kriteri K'nm bir fonksiyonu gibi kapah dongu 

~ekil 11.16 brnek 11.3 ivin k6k yer egrisi (a) K>O/(~) K<O G(z)H(z)'nin z=1/4 ve z=1/2'deki kutuplan ve 
z=O'daki sum ~ekilde gosterilmi~tir. 

aynk zamanh sistemler icin, denklem (l 1.80)'nin herhangi bir cozumunun, birim 
cember dismda olup olmadigim bulmak istiyoruz ve silrekli zamanh sistemler icin, 
denklem (1 l.79)'un herhangi bir 9ozilmilniln s-dilzleminin sag yansmda olup olmadi- 
guu. Nyquist kriteri bunu jw aksi boyunca G(s)H(s)'nin degerlerini ve birim cember 
boyunca G(z)H(z)'nin degerlerini inceleyerek cozer. Bunun temeli, ileriki alt bashkta 
gorecegimiz, kusatma ozelligidir, 

Cfl.e 

(11.80) 1 +KG(z)H(z)=O (aynk zaman) 

(11.79) . 1 +KG(s)H(s)=O (silrekli zaman) - - - - __ , , / Birim daire 

(a) 

CRe 

\ 
\ 

\ 

kutuplarm yerlerini dusunerek bize detayh bilgi saglamaz, ama basitce K'nm belirli bir 
degeri icin sistemin kararh olup olmadigim soyler. Diger yandan, Nyquist kriteri ras- 
yonel olmayan sistem fonksiyonlanna ve ileri ve geri besleme yollannm sistem fonk- 
siyonlarmm analitik tammlan bulunmadigi durumlarda uygulanabilir. 

Bu bolumdeki amacmuz, Nyquist kriterinin hem aynk hem de silrekli zamanh 
sistemler icin ana hatlanm cizmek. Gorecegimiz gibi, hem aynk hem de silrekli za- 
manh Nyquist testleri aym temel kavramm sonucudur, ancak, kok yer egrisinde oldu- 
gu gibi, aynk ve silrekli zamanli sistemlerin farklan yuzunden, kararhlik kriteri farkh- 
hk gosterir. Nyquist kriteri ardmdaki fikirlerin daha detayh gelisimleri ve geri besleme 
si~emleri tasanmmda kullammlan, geri besleme ve otomatik kontrol sistemleri analiz 
ve sentezi ilzerine olan, ve kitabm arkasmdaki kaynakcada da listeli bulunan metinler- 
den bulunabilir. 

Metoda giris yapmak icin, sekil 11.lO'daki kapah dongu sistemin kutuplanm ve 
bunlann aynk zamanh karsihklannm asagidaki denklemlerin cozumtl oldugunu hatir- 
layahm: 
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~k'I - ~ .,.e 1 11.18 Ornek 11.4'teki temel ku~atm .. 11-- · ( ) · . 
W(p) orijini ku~atmaz; (b) sirur bir kutbu !~~=r 'i~ :0 ~~rnr h,9 b~r .kut~u v~.Y~ sifm i;evrelemez ve boylece · 
lane kutbu cevrelsr ve W(p)'n,·n u··" 0 ... k9 t Y ce W(p) nm bir on11rn kusatrnas: varo« (c) smrr LI" "' "' n11n u~a mas, vardir, • "' 

W-di.izlemi p-duzlernl 
!1m dm 

(b) 

x 
W-di.izlemi p-ctuzlemi 

dm dm 

(a) 

x 

p-duzlernt 

drn 

(11.81) 
W(p)= p-l 

(p+I)(p2+p+I) 

Asagidaki fonksiyonu ele alahrn: 

Ornek 11.4 
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Bu durumu uygulamaua, saat yonu tersindeki bir kusatma, bir saat yonu kusatmamn 
negatifi olarak yorumlamr. Ornegin, simr icinde bir kutup varsa ve hie sifrr yoksa, bir 
saat yonu tersi, ya da denk olarak bir eksi saat yonu kusatma olacaktir. 

Kusatma Ozelligi: p-dilzlemindeki bir C kapah smmm saat yonunde dondurdugu- 
rrnizde, smir boyunca p degerleri icin W(p )'nin cizimi, orijini saat yonunde, snur icin- 
deki sifirlann sayisi eksi kutuplann saytsi kere kusatir. 

~ekil 11.17 Temel kusatrna ozelligi 
(b)'deki kapali egri p'nin (a)'daki C 

(R~ etrafmdaki degerleri i9in W(p)'nin 
degerleri 9izimini gosterir. Burada, 
(a)'daki C uzerindeki ck, C'nin dondugu 
yonu gosterir. (b)'deki ok ise W(p)'nin 
degerlerinin smm boyunca olan yonu 

(a) gosterir. 
Smm bir kere dondurdugumuzde, simr icindeki sifirdan gelen vektorun a91s1 ,!Ji , net 
-21r radyanhk bir degisime sebep olurken, simr dismdaki sifirdan gelen vektorun a91s1 
<A net bir degisim yaratmaz. Boylece, W(p)'nin ciziminde, -2tr a91s1 kadar net bir de- 
gisiklik olur. Bir diger deyisle, sekil l l.l 7(b)'deki W(p)'nin cizimi orijini bir kere saat 
yonunde kusanr. Daha genel olarak, keyfi bir rasyonel W(P) icin, kapah bir snun saat 
yonunde dondurdugumuzde, W(p )'nin smtr dismda olan herhangi bir kutbu veya sifm 
W(p)'nin acisma .net bir degisiklik vermezken, snur icindeki her bir sifir -2tr 'lik, st- 
mr icindeki her bir kutup +2tr 'lik net bir degisiklik verir. W(p)'deki -2tr 'lik her net 
degisiklik W(p)'nin ciziminde, saat yonunde bir orijin kusatmasma denk geldiginden, 
asagidaki temel kusatma ozelligini bildirebiliriz: 

W-di.izlemi 9m 

(a) 

(R,,e 

p- duzlemi 
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Sonuc olarak, M sonsuzluga dogru arttikca, R(s)'nin degeri smmn yan dairesel kisrm- 
m cevirdigimizden, degismez ve sonuc olarak, bu kisim boyunca sabit deger uc nokta- 
lardaki R(s)'nin degerine esittir, ( w = ±oo 'daki R(jw)) 

Boylece, sekil l l.19'daki simr boyunca R(s)'nin cizimini, R(s)'i smmn hayali 
aks ile kesisen kisrru boyunca cizerek elde edebiliriz. Y ani, w -oove + co arasmda de- 
gistikce, R(jw)'nin cizimini, R(jw), 1/K + G(jw)H(jw)'e esit oldugundan, simr boyunca 
R(s) G(jw) ve H(jw) bilgisinden yola cikarak cizilebilir. Eger hem ileri hem de geri 
besleme sistemleri kararli ise, G(jw) ve H(jw) bu sistemlerin basitce frekans yaruti sis- 
temleridir. Gene de, genel fonksiyon W(p) icin kusatma ozelligi esasen karmasik 
fonksiyonlann bir ozelligidir. W(p)'nin Laplace ya da z-donusumu sinyali olup olma- 
mast hie bir sey ifade etmez ve sonuc olarak, yakmsama bolgeleriyle de ilgisizdir. 
Boylece, ileri ve geri besleme yolu sistemleri kararsiz olsalar da, -oo < u: < +oo icin 
eger R(jw)=l!K + G(jw)H(jw) fonksiyonunun cizimini incelersek, biliyoruz ki, saat 
yonundeki orijin kusatrnalan sayisi, sag yan duzlemde bulunan R(s)'nin sifirlan sayrsi 
eksi kutuplan sayisma esit olacaktir. 

(11.84) 1 . b rm R(s) = __!!... = sabit 1,1~00 a ·. 
II 

ve 

(11.83) R(s) 
b 11 b 11-I b 11s + 11-1s + ... + o 

II, 11-I a11s +~11_1s + ... +a0 

Sekil l l.19'daki simr boyunca R(s)'nin degerlendirilmesini inceleyelim. (M sonsuza 
dogru arttikca). Sag yan duzleme dogru uzanan yan dairesel smir parcasi boyunca, M 
arttikca, R(s)'nin smirh kaldignu garantilemeyiz. Buna gore, R(s)'nin en azmdan sifir- 
lan kadar kutuplan oldugunu varsayacagiz, Bu durumda; 

-jM 
~ekil 11.19 Sag yan duzlernin bir kisrmm 
iceren kapah sirur; M ~ <X) oldukca, snur, 
tum sag yan duzlerne yakmlasir, 

s-duzlemi jM 

sayisma bakarak, R(s)'nin sifir sayrsi eksi kutup sayisim elde edebiliriz. M sonsuzluga 
dogru arttikca, bu R(s)'nin s-duzleminin sag yansmdaki srfir sayisi eksi kutup sayisma 
denk gelir. 

9m 
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s-duzleminin sag yansmda bulunmamasim gerektirir. Boylece, onceki boltimlerd_e. ~e- 
listirilen genel sonuclan uygulayarak, sekil 11.19' da gosterilen smm ele alabiliriz, 
R(s)'nin ciziminden, s, C smmni dondurdiikce, saat yoniindeki orijin kusatmalannm 

(11.82) R(s)=l/K + G(s)H(s) 

Bu bolumde, sekil 11. lO'daki surekli zamanh sistemin kararhhgim incelerken bu ozel- 
ligi detayh olarak irdeleyecegiz. Bu sistemin kararhhgi, 1 +KG(s)H(s)'nin hie bir sifi- 
nmn ya da denk olarak asagidaki fonksiyonun; 

11.4.2 Surekli Zamanh Geri Besleme Sistemleri iCjin Nyquist Kriteri 

(e) . .. 
~ekil 11.18 devarm (d) smir bir kutup ve bir smr cevreler ve W(p)'nin orijini kusatmasi yoktur; (e) sirur u9 
kutup ve bir s1f1r cevreler ve W(p)'nin iki orijin kusatmasi vardir, 

Seki! l 1.18'de, karmasik p-diizleminde bircok kapali sum cizdik ve bu smirlar boyunca W(p)'nin 
cizimlerini yaptik. Sekil 11.18(a)'da C1 smm W(p)'nin hie bir kutbunu veya sifmm cevrelemez, bu 
yuzden W(p) orijini kusatmaz. Sekil 11.18(b)'de, sadece p=-1 '~eki kutup . , 
C2 smmnm icinde kalrmsnr ve W(p) orijini ters saat yoniinde bir kere kusatir. S~kll l l .18(c) de, ~3 

biittin ii<;: kutbu da cevreler, ve W(p) orijini uc kere saat yonunun tersmde kusatir. Seki! 
l l .18(d)'de, C4 bir kutup ve bir sifin cevreler, bu yiizden W(p)'nin net bir orijini kusatmasi ~o~tur. 
Son olarak, sekil 11.18( e )' de, W(p )'nin turn kutuplan ve bir sifm Cs tarafmdan cevrelenmistir ve 
W(p)'nin snur boyunca iki net saat yonunde kusatmasi vardir, 

W-duzlemi p- duzlerni 

!Jm 

(d) 

x 

p- dilzlemi W-duzlemi 

!Jm .!Jm 
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UJa= 50 

~~kil ~ 1.21 ~rnek. 11:~ i9in GUw)HUw)'nin Nyquist grafigi.. Egri Ozerindeki ok artan w'nin yoni.ini.i 
9?~~~n~:N_yqwst kntenrnn uygulanmasmda kusatmalann saymu icin, Nyquist grafiginin dondi.iri.il· 
dugu yonu ( w, -oove + co arasmda degi~irken) gosterir. 

100 

<RJlG (jm) H (jm)j 

1mhG(jm)H(jm)j 

0.01 0.1 10 
\' rn 

~ekil 11.20 Ornek 11.5 'deki GUw)HUw)'nin Bode grafigi 
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20 

O dB 

13 -20 
I 

13 -40 

o -60 
0 -80 di 

.2 
0 -100 N 

-120 
0.01 10 100 

!jJ 

0 

13 -rc/4 
I 

13 -rc/2 

o -3rc/4 
'f 

-re 

oldugsndan, w::, <' 'i¢in G(jw)H(iw)'nin Nyquist grafigi, 

( 11.86) 
I 

G(s)=-, 
s + I 

1 
H(s)=-1- 

-s+l 
2 

olsun. G(jw)H(jw)'nin Bode cizimi sekil l l.20'de verilmistir. Seki! 11.21 'de gosterilen Nyquist 
cizimi log buyuklugu cizimlerinden ve G(jw)H(jw)'nin evresinden cizilmistir. Yani, Nyquist 
cizimi uzerindeki her bir noktanm, bazi w degerleri icin, jG(jw)H(jw)j 'nin ve 

<1:.G(jw)H(jw) acismm buyukluklerinden olusan kutupsal koordinatlan vardir, w<O icin, 

G(jw)H(jw)'nin koordinatlan w>O icin olan degerlerden, G(jw)H(jw)'nin eslenik simetri ozelligi 
. kullamlarak elde edilir. Bu ozellik geometrik olarak kendini cok basitce gosterir, bu durum, reel 

diirtii yaruth sistemlerden olusan herhangi bir geri besleme sisteminin, Nyquist grafigi cizimini 
kolaylastinr. Ozellikle, jG(-jw)H(-jw)j = jG(jw)H(jw)j ve <1:.G(-jw)H(-jw) = <r:.G(jw)H(jw) 

Ornek 11.5 

Ornegin, ileri veri geri besleme yolu sistemleri kararhysa, bu durumda Nyquist cizimi 
basitce bu iki sistemin basamaklanmasmm frekans yamu cizimidir. Bu durumda, 

· G(s)H(s)'nin sag yan di.izlemde hie kutbu olmadigmdan, Nyquist kriteri gerektirir ki, 
kararhhk icin, -1/K noktasmm net kusatma sayrsi sifir olmahdrr. 

Siirekli Zamanh Nyquist Kararhhk Kriteri: kapah dongulu sistemin kararli olmasi 
icin, -1/K noktasmm, G(jw)H(jw)'nin Nyquist cizimiyle, saat yonundeki net kusatma 
sayisi, G(s)H(s)'nin sag yan di.izlem kutuplan sayismm negatifine esit olmahdir. Denk 
olarak, aym noktanm saat yonu tersindeki net kusatma sayrsi, G(s)H(s)'nin sag yan 
duzlern kutuplan sayisma esit olmalrdir. 

A91k dongulu sistem G(s)H(s) kararsiz kutuplara sahip olabilirken, kapah dongulu sis- 
temin kararh olmasi icin, sag yan diizlemde kapah dongu kutuplarm olmarnasi gere- 
kir. Bu da siirekli zamanli Nyquist kararltlik kriterini iiretir: 

(11.85) 
Nyquist cizimiyle -1/K 
noktasmm saat yonu- 
ndeki kusatma sayisi 

sag yan duzlern kapah kutuplan 
sayisi eksi G(s)H(s)'nin sag 
yan diizlemdeki kutuplan sayisi 

Dahasi, denklem (l l.82)'den, R(s)'nin kutuplanmn G(s)H(s)'nin kutuplan iken 
R(s)'nin sifirlanrnn kapah dongu kutuplan oldugunu goruyoruz. Ek olarak, 
G(jw)H(jw)=R(jw)- 1/K oldugundan, R(jw)'nin orijini kusatma saytsi kadar 
G(jw )H(jw) de -1/ K noktasmi kusatir. w -oove + cc arasmda degistikce, 
G(jw)H(jw)'nin cizirni Nyquist cizimi olarak adlandmhr. Kusatma ozelliginden, goru- 
riiz ki; 
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(11.93) 

K1 ve Kz sirasiyla akustik bir kazanc ve zayrflaucryi temsil ettiklerinden, her ikisi de pozitiftir. 
Kararhhk kriterini asagidaki gibi yaparlar: 

~ekil 11.23 Ornek 11. 7 i9in Nyquist grafigi 

(R,e {G(jm)H(jm)} -1 

!Jrn {G(jm)H(jm)} 

gerek va 

ve w -oove+oo arasmda degistikce, G(jw)H(jw), w'deki her 21r/T 'lik degisme icin bir tam 
donrne ile, saat yonunde 1 yancaph bir cember olusturur, Bu sekil 1 l.23'te gosterilmistir. lleri ve 
geri besleme yollan sistemleri kararh oldugundan, (basamakh G(s)H(s) basitce bir zaman gecik- 
mesidir. ), Nyquist kararhhk kriteri, kapah dongu sistemin sadece ve sadece -1 /K bi rim cember 
icine dusmezse kararh olacagim gosterir, Denk olarak, kararhlik icin . 

jKj < l (11.92) 

(11.91) G(jw)H (jw) = e -J(wr +1r) 

bu durumda, 
(11.90) G(s)H(s) =-e-j" = e-(sT+j,r) 

Ornek 11.7 
Bolum l l.2.6'da tartisilan akustik geri besleme sistemini ele alahm. Seki! 1 l.8(b)'i ammsayarak, 
K= K1K2 olsun ve e-j1r = -1 gercegini kullandrgmuz 

ilerleyen tartismada, Nyquist kararhlik kriterinin, geri besleme sistemlerin oldukca genis bir simfma uy- 
gulanan bir seklini sunduk ve omekledik. Ek olarak, kriterin baska geri besleme sistemleri icin de kulla- 
mlrnasma izin veren bircok iyilestirmeler ve eklemeler yaptik, Ornegin, gelistirdigimiz gibi, G(s)H(s)'nin 
tam olarak jw-aksi uzerinde kutbu olmadigi surece, Nyquist grafigi hie bir zorluk olmaksizin kararh ve 
kararsiz sistemler icin cizilebilir. Boyle kutuplar olustugunda, G(jw)H(jw)'nin degeri bu noktalarda son- 
suzdur. Ge'ne de, problem 11.44'de ele ahndrgi gibi, Nyquist kriteri G(s)H(s)'nin kutuplannm jw-aksi 
uzerinde olmasma izin verecek sekilde degistirilebilir. Ek olarak, bu bolurnun basmda bahsedildigi gibi, 
Nyquist kriteri sistem fonksiyonlan rasyonel oldugunda'da aymdir.Yani, -l!K noktasmm net bir kusatma- 
sr ypksa eger, kapah dongu sistem kararhdir. Nyquist kriterinin rasyonel olmayan sistemlerde uygulanisi- 
ru gostermek icin, asagidaki ornegi veriyoruz: 
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~ekil 11.22 Omek 11.6 i9in Nyquist grafigi. Egri uzerindeki ok, artan w'nin yonunu gosterir. 

CR,e{G (jm)H (jm)} 

m= ± oo 

/ 

dm{G(jm)H(jm)} 

denklemini ele alalim. Bu sistemin Nyquist grafigi sekil l l.22'de verilmistir, Bu ornek icin, 
G(s)H(s)'nin bir tane sag yan dtizlem kutbu vardir, bu turden, kararhlik icin -1/K noktasmm saat 
yonu tersinde bir kusatmasma ihtiyacmuz vardir, yani -1/K noktasmm suur icinde olmasma. Boy- 
lece, kararhhgr, sadece ve sadece -1 <-II K <O oldugunda yakalayabiliriz, yani, eger K> 1 ise. 

( 11.89) s+l G(s)H(s) = ---- 
. (s-1)(1s+l) 

Ornek 11.6 

Bu iki durumu birlestirerek, kapah dongu sistemin, K'nm l 'den btiyiik her hangi bir degeri icin, 
kararh olacagi sonucunu elde ederiz. 

(11.88) 

\ 

( 11.87) 

O>K>-1 K 2 0 veya 
yada 

l 
-'-->l 

K 
1 --::;;o veya 

K 

w 2 O icin olan grafigin reel aks boyunca bir yansimasrdtr. Seki! 11.21 'deki Nyquist grafiginde bir 
de ok koydugumuza dikkat edelim. Bu ok, artan w'nin yonunn gosterir. Yani, 
Bu omekte, sag yan duzlem acik dongu kutuplan yoktur ve sonuc olarak, kararlihk icin, Nyquist 
kriteri -IIK noktasmm net bir kusatmasmm olmamasnu gerektirir. Boylece, sekil 11.21 'in ince- 
lenmesinde, goruruz ki, kapali dongu sistem, eger -IIK noktasi Nyquist smmnm disma duserse, 
kararh olacaktir. Yani, eger; 
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~ekil 11.24 Ornek 11.8 i9in Nyquist grafigi. Egri uzerindekl ok w O ile ;r arasmda degi~irken, egrinin hangi 
yonde donduruldugunu gosterir. 

-1 

olsun. Bu egrinin Nyquist grafigi sekil l l.24'de gosterilrnistir, G(z)H(z)'nin birim cember dismda 
kutbu olmadigmdan, kapali dongu sistemin kararhligi icin -1 I K noktasmm hie kusatrnasi olmamasi 
gerekir. Sekilden, bu eger -l<K<-1 ya da -1/K >2 olursa da gerceklesecektir, Bu durumda, sistem - 
l/2<K<l icin kararhdir. 

(11.98) 

Ornek 11.8 

Ayrrk Zamanh Nyquist Kararhhk Kriteri: Kapah dongu bir sistemin kararh olmasi 
icin, -1/k noktasmm G(d11')H(iw)'nin Nyquist grafigiyle kusatmasmm net sayisi, w O 
ile 1r arasmda degistikce, G(z)H(z)'nin birim cernber dismda kalan kutuplan sayismm 
eksisine esit olmahdir. Denk olarak, -1/K noktasmm aym sekildeki saat yonu tersinde 
olan kusatmalannm net sayisi, G(z)H(z)'nin birim cember dismdaki kutuplan sayisma 
esit olmahdir. 

gene, w O ile 1r arasmda degistikce cizilen Nyquist grafigine basvuruyoruz.aynca, 
R(z)'nin kutuplan, G(z)H(z)'nin kutuplandir ve R(z)'nin sifirlan kapah dongu kutupla- 
ndir.bu durumda, bir onceki paragrafta belirtilen kusatma ozelligi gosterir ki, -1/K 
noktasmm Nyquist grafigindeki saat yonu kusatmalan net sayist, birim cernber dism- 
daki kapah dongu kutuplan sayrsi eksi birim cember dismdaki G(z)H(z)'nin kutuplan 
sayisma esittir, Kapah dongu sistemin kararh olmasi icin, birim cember dismda hie bir 
kapah dongu kutup olmamahdir. Buda yank zamanh Nyquist kararlrhk kriterini orta- 
ya cikanr: 

857 Solum 11 Lineer Geri Besleme Sistemleri 

Surekli zamandaki durumda oldugu gibi, onjm kusatmasmi R(iw) ile saymak, 
G(iw)H(iw)'nin ciziminde -1/K noktasmm kusatmalanm saymakla denktir. Burada 

(11.97) 
Birim cember saat yonu tersinde 
donduruldukce, R(iw)'nin cizi- 
minin saat yonundeki orijin ku- 
satmasi sayisi 

R(z)'nin birim cember disindaki 
sifirlan ve kutuplan sayisi farki 

/\ 

Buradan, z, birim cemberi saat yonunde dondururken R(z) 'i degcrlcndirmek, R(z)'i z 
saat yonunun tersinde dondururken degerlendirmekle aymdir. Yani; 

(11.96) 

/\ 

dondururse, R(z) 'nin orijin kusatmasi sayisi, birim cernber icindeki sifirlan ve kutup- 
lan sayisi farkma esit olur. Gene de, bir onceki paragraftan, bu sayi R(z)'nin birim 
cernber dismdaki sifirlan ve kutuplan sayisr farkma esittir, Dahasi, birim cernber uze- 
rinde z=dw ve I/a=e?". Bunun sonucunda, 

Bu denklemi z'i tersiyle degistirerek elde ettik. Problem I 0.43 'te goruldugu gibi, eger 
z0 R(z)'nin bir sifrrukutbu) ise, bu durumda, llzo da R(z) 'nin bir sifinfkutbu) olmah- 
dir. lzol > 1 oldugunda, lllzol I 'den k~7uk oldugu_n?an, ?iqm ye?1be_r dismdaki 
R(z)'nin herhangi bir sifm veya kutbu, bmm cember icindeki R(z) nm bir sifir veya 
kutbuna denk gelir. 

Temel kusatma ozelliginden biliyoruz ki eger z birim cemberi saat yonunde 

(11.95) 

(1 L94) . 1 R(z)=-+G(z)H(z) 
K 

denkleminin sifirlanndan hie birinin birim cember icinde olmamasmi gerektirir. 
Herhangi belirli bir simr icindeki sifirlan ve kutuplan iliskilendiren kusatma ozelligini 
hatirlayahm. Diger yandan, aynk zamanh bir sistemin kararhhgim incelerken, 
R(z)'nin birim .. cember ·d1$mdaki sifirlanyla ilgileniriz. Boylece, kusatma ozelligini 
kullanmak icin, once basit bir degisiklik yapanz. Asagidaki rasyonel fonksiyonu ele 
alahm: 

Surekli zamandaki durumda oldugu gibi, aynk zamanh sistemler icin Nyquist kararh, 
hk kriteri, smrr icindeki kutuplar ve siftrlann sayilan farkmi, bir rasyonel fonksiyon . 
icin, smrr boyunca fonksiyonun bir cizimini inceleyerek belirle~m~s~ gercegine daya, · 
mr. Surekli ve aynk zamanh durumlar arasmdaki fark smir secirnidir. Aynk zamanh 
durumda, kapah dongu geri beslenie sisteminin kararhhgi; 

11.4.3 Ayr1k Zamanh Geri Besleme Sistemleri i~in Nyquist Kriteri 
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sekil 11.25 'teki kapah dongu sistem, kararh oldugundan, K. ve ¢ degi$irken, en azm- 
dan bir kapah dongil kutup jw-aks1yla 9akt$IrSa, ~ekil 11.26'da sistem karas1zla~abilir. 
Eger kapah dongil sistemin bir kutbu, w=w0 noktasmda, jw-aks1 ilzerinde olursa, bu 
durumda bu frekansta 

~eki~ 11.2~ ~ekil 11.25'te 9izilmi~ nominal tarumlardan, muhtemel kazanc ve evre bozulmalan iceren geri besle- 
me slstemi 

1------------;..,.y(t) 
+ 

x(t) ~0-----., 

-~ 

"~ekil 11.25 H(s) ve 
G{s)'nin nominal tarurnla- 
nm varsayark, kararh 

G ( s) olmak i9in tasarlanmrs 
tipik geri besleme sistemi 

Geri besleme sistemimizdeki kararhhk evresini degerlendirmek icin, K kazanci ve geri 
besleme yolunda evre kaydirmasi ¢ ihtimaline izin verdigimiz, gercek sistemin sekil 
l l.26'daki gibi oldugunu varsayalim. Nominal sistemde K birimdir ve ¢ O'drr, ama 
g_er9ek sistemde biri veya ikisi farkh bir deger sahip olabilir. Bu yuzden, kapah dongu 
sistem kararlihgim yitirmeden, bu miktarlarda ne kadar bir degisikligin tolere edilebi- 
lecegi ilgi konusudur. Ozellikle, geri besleme sistemin kazanc evresi, kapah dongu sis- 
temin kararsiz olmasi icin gerekli olan ¢ =O ve ek kazanc K'nm minimum miktanyla ta- 
m?1lanmi$tlr. Benzer olarak, faz evresi, <istemin kararsiz kilan, K=l ek evre kaydirma 
rniktandir. Kullamm acismdan, faz evresi pozitif miktarlarla ifade edilmistir; yani, geri 
besleme sisteminin karasiz oldugu ek negatif faz kaydirmasmin buyuklugune esittir. 

H ( s) r-----...-----.,,.. y(t) x(t) ---• + 1 __ __.,_1 
+ 

arzulanan bir durumdur- yani; tasanm silrecinde kullamlan, yaklasik modelde farkhlik 
gosterse bile, gercek sistemin kararh kalacagi bir sekilde. 

Bu bolurnde, bir geri besleme sisteminde kararhhk evresini nicelendiren bir me- 
tot sunuyoruz. Bunu yapmak icin, sekil 11.25 'de gosterilen, ileri ve geri besleme sis- 
temleri icin nominal degerlere dayanarak, kararh olmak icin tasarlanrms, kapah dongu 
bir sistemi ele aliyoruz. Buradaki konumuz icin, H(s) ve G(s), bu nominal degerleri 
temsil etsin. Aynca, aynk ve surekli zaman icin temel bilesenler aym oldugundan, 
olayrrrnzi surekli zaman uzerine odaklandiracagiz ve bu bolumun sonunda, bu fikirle- 
rin aynk zamanh bir ornege uygulanmasmi gorecegiz, 
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Bu bolumde, geri besleme sisteminde kararliltk payt kavrarmru sunuyor ve inceliyo- 
ruz. Genellikle, bir geri besleme sisteminin sadece kararh olup olmadigt degil, aym 
zamanda sistemin ne kadar kazanc kaybettigi ve sistem dengesizlesmeden once ne ka- 
dar ek evre kaydirmasmm sisteme eklenebilecegi de ilgimiz ceker, Bu tur bir bilgi 
onernlidir, cunku bircok uygulamada, ileri ve geri besleme sistem fonksiyonlan yakla- 
sik olarak bilinir ya da bilesenlerin yuksek sicakligmm etkisi ya da benzer etkiler yil- 
zunden islem sirasmda hafifce degisebilirler. 

Ornek olarak, boluml 1.lO'da anlatilan ve sekil 11.l(c) ve (d)'de gosterilen te- 
leskop sabitleme sistemini ele alahm. Bu sistem, bir motor, saft acisim voltaja ceviren 
bir potansiyometre ve voltaji yukselten bir yukselticiden olusur, Her bir bilesenin yak- 
lasik tammlanrn elde ettigimizi varsayahm, bu tammlar dogruysa, yukseltici kazanci- 
ni, sistem kararh olacak sekilde ayarlayabiliriz. Gene de, yukseltici kazanci ve 
potansiometrenin aci-voltaj dummunu belirten sabit oran asla tam olarak bilinmez ve 
sonuc olarak, geri besleme sistemindeki gercek kazanc, sistemi tasarlarken varsayilan 
nominal degerden farkh olabilir. Dahasi, motorun sonme ozellikleri, kesin olarak be- 
lirlenemez ve boylece, motor yamtmm gercek zaman sabiti, sistem belirlenir ki sabit 
degerden farkli olabilir. Ornegin, ger eek motor zaman sabiti, tasanmda kullamlan 
nominal degerden buyukse, geri besleme sisteminde etkili bir zaman gecikmesi yara- 
tacagmdan, motor beklenenden daha yavas cevap verecektir. Daha onceki unitelerde, 
tartistigirmz ve ornek 11.11 'de tekrar tartrsacagirmz gibi, zaman gecikmeleri, sistemin 
frekans yamtmda negatif evre artist yaranr ve bu evre kaydirmasmm sistem uzerinde 
dengesizlige varan etkileri olabilir. Tarifledigimiz turden kazanc ve evre hatalannm 
muhtemel varhgt yuzunden, yukseltici kazancmi hata payi birakacak sekilde kurmak, 

11.5 KAZAN~ VE EVRE PAYI 

surekli zamanda oldugu gibi, eger ileri ve geri besleme yollan kararh ise, Nyquist gra- 
figi, bu sistemlerin H(dw) ve G(d11) frekans yamtlanndan elde edilebilir. 

Eger ileri ve geri besleme sistemleri kararsiz ise, bu durumda frekans yarutlan 
tammlanmanusnr. Gene de, G(z)H(z) fonksiyonu birim cember ilzerinde degerlendiri- 
Jebilir ve Nyquist kararhlik kriteri uygulanabilir. 

Bu bolumde gordugumuz gibi, Nyquist kararhhk kriteri, surekli zamanh veya 
aynk zamanh bir sistemin kararh veya kararsiz oldugu bir K kazancmm deger arahgi- 
m belirlemede, bize cok yararh bir metot saglar. Bu kriter ve kok yer egrisi metodu, 
geri besleme sistemlerinin tasanrm ve yerlestirilmesinde asm onemli araclardir ve her\ 
biri kendi kullammlan ve smirlamalanna sahiptir. Ornegin, Nyquist kriteri, rasyonel \ 
olmayan sistemlere uygulanabilirken, kok yer egrisi metodu uygulanamaz. Diger yan- 
dan, kok yer egrisi grafikleri sadece kararhhgi incelememize degil, aym zamanda ka- 
pah dongu sistemlerin kutup konumlarmdan hemen anlasilabilen, sonme, sahmm fre- 
kansi gibi kapah dongu sistem yamtlannm ozelliklerini de incelememize izin verir. Bir 
sonraki bolumde, kapah dongu sistem davramslanndan, onemli bir ozelligin altim ci- 
zen, geri besleme sistemlerinin analizi icin ek bir arac sunacagiz. 
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bunu~ ~o~ru oldugu ¢ degeri evre payidir. Sekil l l.27(b )' de gosterildi - i ibi :~~:r:~11a;f~1~~n b:tJ:ek~~f ~nd~ - Jr cizgisiyle kesismesi icin a91 egrisinin a~a~m~ 
k . _. ne 1 tr. azanc ve evre paylanm hesaplamada, kutuplann · w- 

a sim kestigi frekansi b~lmak her zaman ilgi konusu degildir, Altematif olarak i _ 
;::~ ~~ ~;~~ p:yl~nm ~tr log-b_?~kl.?k-evre grafiginden de belirleyebiliriz. 6rn~gi~, 
sekild . 0 ~l 1 sistemin log-buy:i_k!uk-evre grafigi sekil I 1.28'de gosterilmistir, Bu 
" 1 e,. ~ I e +oo arasmda degisirken, 20log,0/G(Jw)H( ·w)/ 'i <tG( ·w · , 
karsi ciziyoruz. Bunun sonucunda G(1·w)H( . ) ' . I nik . . ~ )H(1w) e 
_00 · · . ' JW nm e~ em strnetris] yuzunden 
terdt _w: o: -~~m grafik <Sm { G({.w~H~jw)} 'e karsi 91e{ G(jw)H(Jw)} 'i icerir, Gos~ 
bulu!:~~y1: da e~~~u~:b:1i!og-bu!'llkluk-evre g~a~~inin 0-dB 9~z~isiyle kesismesinm 
buyukluk - . . . 0 dB .. ~~m, evre payi, egnyi kaydirmak 19m gerekli olan log- 

negatif evr?~:~~:~;si mi {~;;~~:l.e Bt::e~I~~=~~,si:~:n rad~a~~ !!f nf e~i~mesi i9in _ek 
r,is~yle kes1$me~1~den dir~kt olarak elde edilir ve bu egrinf n ~ Jr gyizg7sin: ;~:Ja~7d~:: 
m e 9arp1:1as1 19m gerekh olan ek kazan9 miktandtr. 

.. tT~kltp eden ornekler, log-bi.iyiiklilk-evre grafiginin bir9ok ba1:ka temel ad1n1l. ar1 
m gos enr er: " - 

~ . .. . . (b) m 
ekil 11.27 Ornek 11.9'daki sistemin kazanc ve evre paylanrn hesaplamak iQin Bode grafigi kullarnm, 

-10.0 1.0 0.1 

Faz pay, 
-----,-------- ------------------ 

I W2 ID~: 

1t 
2 

I 0 

J: s rr -2 
(!) 
v 

-n 

31t -2 

(a) 
10.0 0.1 I : 1.0 

40 

~ 20 
J: 
13 OdB :::, 
o 

0 -20 oi 
.2 
0 

-40 N 

-60 
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Bu ornegin Bode grafigi sekil 1 l.27'deki gibidir. Dikkat edelim ki, problem 6.31 'de tarnsil- 
d1g1 gibi, G(jw)H(jw)'deki l/jw'nin katsayisi, -90°(- Jr /2 radyan)'lik bir evre kaydirmasi ve 

JG(jw)H(jw)J 'de qn katta bir 20dB'lik bir artis katar. Kazanc paymi belirlemek icin, ¢ =O ile 

denklem (11.lOl)'in saglandigi tek frekansm, <t.G(jw0)HUWo) = -Jr icin oldugunu goruyoruz. 

Bu frekansta, desibel cinsinden olan kazanc payi, sekil l l.27'nin incelenmesiyle belirlenebilir. · 
Oncelikle, act egrisiyle -,r radyan cizgisinin cakrstigr w1 frekansmi belirlemek icin, sekil 
l l.27(b)'i inceleyelim. Seki) l l.27(a)'daki noktayi ayru frekansa yerlestirmek bize 
JG(Jw1)H(Jwi)J 'i verir. Denklem (l l.lOl)'in we=w. oldugunda, saglanmasi icin, K, 

1!JG(jwi)H(jw1)l 'e esit olmahdir. Bu deger kazanc payidir. Seki! 1 l.27(a)'da gosterildigi gibi, 

desibel cinsinden ifade edilen kazanc payi, egrinin w, frekansmda 0-dB cizgisiyle kesismesi icin 
log-buyukluk egrisinin kaldinlmasi gereken miktarla belirlenebilir. 

Benzer bir yo Ila, evre paym1 da bulabiliriz. Oncelikle, dikkat edelim ki denklem ( 11.102)'nin 
saglanabildigi tek frekans, G(jw1)H(jw1) =1 oldugu zamandir, ya da denk olarak, 

20log10 IG(jw1 )H(jw1 )j =O. evre payuu belirlemek icin, log-buyukluk egrisinin 0-dB cizgisiyle 

kestigi, sekil l l.27(a)'daki w2 frekansnu bulmaliyiz. Noktayi sekil 1 l.27(b)'deki ayru frekansa 
koymak, bize <t.G(jwz)H(jw2) 'nin degerini verir. Denklem (l l.l02)'nin w0=w2 oldugunda 

saglanmasi icin, bu denklemin sol tarafmdaki aci -Jr olmahdir. 

s(l + 2s)(l +0.05s +(0.125s n (11.103) G(s)H(s) 

Ornek 11.9 

K=l ve <p =O ile, Sekil 1 l.25'in nominal geri besleme sistemi icin olan kararhhk var- 
sayrrmrmzla, w0'in denklem (11.lOO)'il saglayan hie bir degeri olmadigma dikkat ede- 
lim. Bu sistemin evre kazanci, denklem (11.1 OO)'iln <p =O ile w0'm bazi degerleri icin 
bir cozumu oldugu, minimum deger K> 1 'dir. Yani, kazanc evresi asagidaki denklemin 
w0 icin bir cozumu oldugu, K'nin en kucuk degeridir. 

K G(jw0)H(jw0)=-1 ( 1 1.101 )\ 
Benzer olarak, faz evresi, denklem ( 11.1 OO)'iln K= l oldugunda, bazi w0 degerleri icin 
cozumu oldugunda, <p 'nm minimum degeridir. Bir baska deyisle, faz evresi asagidaki 
denklemin cozumu oldugu, <p >O'in en kucuk degeridir. 

e-.i¢ G(JWo )H UWo) = -1 (11.102) 

Kazanc ve faz evrelerinin grafik yorumu ve hesaplamastru gostermek icin, takip eden 
ornegi ele alahm: 

(11.100) Ke-.i" G(JWo )H UWo) = -1 
yada 

(11.99) 
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H(s) sisteminin I degerinde sonmemis dogal bir frekansi ve 0.5'1ik bir sonme oram vardrr. bu 
sistemin log-biiyiikliik-evre grafigi sekil 11.31 'deki gibidir. Gene sonsuz kazanc paymuz vardir. 
Arna w=l icin IH(jw)I = I sadece 1r /2'lik bir evre payirmz vardir. diiz bir hesapla gosterilebildi- 

ginden ve bu frekansta <r.H(jw) = -,r/2 oldugundandir. 
Kazanc ve evre pay Ian kavrarrum kullanarak simdi cozebilecegimiz problemi gosterebiliriz, Denk- 

. lem (11.105) ile belirlenmis olan geri besleme sisteminin gerceklesemeyecegini varsayalim. Ya da, 
bazi engellenemez zaman gecikmesi geri besleme yoluna girmistir.Yani; 

(11.105) 
I . 

H(s) = 2 , G(s)=l 
s +s+ l 

Ornek 11.11 
Asagidaki gibi ikinci dereceden bir sistemi ele alahm: 

(b) 

~ekil 11.30 (a) geri besleme yolunda kazanc ve evrede muhtemel degi~ikliklerle birfnci dereceden geri 
besleme sistemi (b} ¢ =0, K>O i9in bu sistemin kok yer egrisi 
elde edecegimiz sonucla tutarhdir. Seki! 1 l .30(b)'de, ¢ =O ve K>O ile bu sistemin kok yer egrisini 
cizdik. Sekilden, sistemin, K'nm herhangi bir pozitif degeri icin kararh oldugu asikardir. Ek ola- 
rak, eger K=I ve ¢ = n , eN =-1 olacak sekilde olursa, sekil l l .30(a)'daki sistemin kapah dongu 
sistem fonksiyonu 1/ rs olur ki s=O'da bir kutbu vardtr ve sistem dengesiz olur. 

(R,e 

1 
-T 

9m 

(a) 

t-------4--~ y(t) 
+ 

x(t) ---.. + ---- ....... , 

Bu durumda, sekil 1 l.29'da gosterilen grafigi elde ederiz. Bu 1r kadar bir evre payma sahiptir ve 
egri - 1r cizgisiyle kesismediginden, sistem sonsuz kazanc evresine sahiptir. (kararhhgi surdur- 
mek istedigirniz kadar kazanc artttrabiliriz.). Bu sekil l l.30(a)'da gosterilen sistemi inceleyerek 
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<1: G(jm)H(jm) 

~ekil 11.29 brnek 11.1 O'daki birinci dereceden sistemin log-buyGklGk-evre grafigi 

0 -rt 

Faz payi 
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:r: O dB 

13 
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(11.104) 

~ekil 11.28 Ornek 
11.9'daki sistemin log- 
bGyGklGk-evre grafigi 
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1 
G(s)H(s) =--,r > 0 

rs+ 1 

~ G(jm}H(iw} 

Ornek 11.10 

-60 L .u, __L----::-rc----;o 
-2rc 2 3rc 2rc - 2 
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~ekil 11.33 6rnek 11.13'iin aynk zarnanh geri besleme sistemi 

--~---1'--~-7_¥2_2_2_.1~--'~ 

1_ 70 
2.1 

+ 49 
2.2 
i-----------~~ y[n] 

8 64 

Ornek 11.13 
Bu ornekte, sekil l l.33'de gosterilen aynk zamanh geri besleme sistemi icin 
kazanc ve evre payi kavrarrum gosterecegiz, Burada 

7)2 -I --z 
G(z)H(z) = J2 4 (11.111) 

l 7 2 -J 49 -2 ---z +-z 8 64 
ve direk hesaplamayla, K=l ve ¢ =O icin sisteminin kararh oldugunu kontrol 
edebiliriz. Sekil 11.34'te sistemin log-buyukluk-evre grafigini gosterdik, 

Sekilden, goruyoruz ki, sistemin sonsuz evre pay1 ve desibel cinsinden- 
20log10(K1K2)'1ik bir kazanc payi vardir. 

Bolumun basmda belirtildigi gibi, kazanc ve evre payr tamrnlan, aynk ve siirek- 
li zamanh geri besleme sistemleri icin ayrndir. Ozellikle, eger kararh aynk zamanh bir 
geri besleme sistemi varsa, kazanc payi, kapalt dongu sistemin kararsiz hale gelmesi 
icin geri besleme sisteminde gereken ek kazancm minimum miktandir. Benzer olarak, 
evre payi da, geri besleme sisteminin kararsiz olmasi icin gereken ek negatif evre . 
kaymasmm minimum miktandir, Asagrdaki ornek, aynk zamanlt bir geribeslerne s 
Sistemi icin evre ve kazanc paylanmn grafik hesaplamasim orneklendirir. Islem surek- 
li zamanh sistemlerde de temel olarak ayrudir. 

..i: G(jm)H(jm) 
~ekil 11.32 6rnek 11.12 i9in log-bOyOklOk-evre grafigi 

0 -47t 

I 
I 

40..._ __ __._ -1 _.._~--~1 _ 
-37t -27t -7t 

0 
N 

Kazanc;: pay, , 

~ 0 dB .... - - - - - - - - - - - - _ t _ - - - - - - ~ _ 
C) 20 10910 (K1K2)- I 
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Ornek 11.12 .. ' akustik eri besleme sistemini ele alahm. B~rada, sekil 
Boliim 1 l.2.6'da ve omek 11.7 de tart1~1\an gl k k l dongulu ve kararh oldugunu varsa- 

.1 l d g·101 ve sonuy o ara apa 1 . . • · 
l l.8'deki sistemin K1K2<l 1 e tasar ~n .1 

1 
b"' .. kluk-evre graftgi sekil 1 l.32'de g6stenlm1~tir. 

yanz. Bu durumda, G(s)H(s)= K1K2e nm og- uyu 

~ G (jm) H (jm) 

~ekil 11.31 6rnek 11.11 'deki ikinci dereceden sistemin log-buyOkluk-evre grafigi 

Dikkat edilmesi gereken ilk nokta; ( 11.107) 
\e-j"''\=l 

'dir. Gecikme H(jw)G(jw)'nin buyiikliigiiniin degi~mesin. Diger yandan; ( 11.108) 
4.e-1"'' = -wr radyan 

. .. . d k" h r bir nokta sola dogru kaydmlm1~t1r. Kayma 
·1 11 31'd ki egn uzenn e 1 e sonuy olarak, seki · e 1 . · · w de· eri ile orantthd1r. 

miktan, log-biiyiikliik evre egrisi hr b_ir ;-~~~:y~:ngesi~lik olu~acakttr ve bu, w=l noktas_mda ge- 
Bu tart1~madan, evre payi si ira m ig , . ldugunda, meydana gelecektir. Yam, zaman 

cikmenin sebep oldugu evre kaymas1 - ~ I 2 ye e~1t ~ . 
ik . . k itik deg· eri t * a~ag1dak1 denklemi saglar. 

geci mes mm n 1 ' 1( ( 11.109) 
4.e-jr = -r* = -- 

2 
ya da (w'nin biriminin radyan/saniye oldu~unu varsayarak) (11.110) 

r " ~ 1.57 samye • k 
boylece, t < t * ~eklindeki herhangi bir zaman gecikmesi icin, sistemin kararhhgm1 orur. 
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Faz pay, 

G(s) = e:" 
. . di - . . kapah dongu sisteminin kararhhgm1 garantilemek icin 

( r zaman gecikmesidir.) B1\mek iste igirmz . - . . 
bu gecikmenin ne kadar kuyiik olmas1 gerekt1g1d1r. 

(11.106) 
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11.2 Seki I P 11.2 'de gosterilen siirekli zamanh L Tl sistemlerin ic baglantilanm ele 
alahrn bu baglantilar icin turn sistern fonksiyonunu H1(s), H2(s), G1(s) ve G2(s) 
cinsinden ifade ediniz. 

iekil P11.1 

G(z) --- 

y[n] 
+ l

~~~~~~~_~/1~·H_o_(z)_:-~~~~-+- 

x[n] ------)-+ ~ H1(z) ------ + 1-----;~ 

11.1 Sekil P 11.1 'de gosterilen aynk zamanh L Tl sisternlerin ic baglantilanm ele ala- 
hm bu baglantilar icin tum sistern fonksiyonunu H0(z), H1(z), G(z) cinsinden 
ifade ediniz. 

CEVAPLI TEMEL SORULAR 

Problernlerin ilk kisrru temel kategoriye aittir ve cevaplan kitabm sonunda yer almak- 
tadir.Kalan lie; kisim ise temel, ileri ve ek kategorilere aittir. 

Bolum 11 - Preblemler 

Bolum 11.3 'de, kapah sistemlerin kazanc parametresi fonksiyonu gibi cizildigi 
kok yer egrisi metodunu isledik. 

Burada rasyonel bir Laplace ya da z-donusumunun evresinin geometrik deger- 
lendirilmesinin, kok yer egrisinin ozellikleri acismdan ne kadar aydmlatici oldugunun 
anladik. Bu ozellikler bizi, karmasik ve uzun hesaplamalar yapmadan, kok yer egrisi- 
nin makul bir sekilde dogru cizimini yapmamiza izin veririler. 

Kok yer egrisi metoduna ters olarak, bolum 11.4 'un Nyquist kriteri bir geri bes- 
leme sisteminin kararhhgun belirlemek icin bir sistemdir. Burada kapah-dongu sis- 
ternlerin kanunlanm elde edemeyiz. Nyquist kriteri rasyonel olrnayan sistemlere uygu- 
Ianabilir ve bu yuzden elde olan deneysel olarak belirlenmis frekans yamtlan oldu- 
gunda kullamlabilir. Aymsi bolum 1 l .5'te tamrnlanan kazanc ve evre paylan icin de 
gecerlidir. 
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Bu bolilmde geri besleme sisternlerinin analizi ve_ uygula~1alan konu~~~~a birf°k tk: 
niai inceledik. Laplace ve z-donil~ilrnlerinin, bu sistemleri gra~k ve ce~n sel O ara m 

:::, · l · · d·~· · orduk Bolum 11 2'de ters sistemlerin tasarmn, ka- celemem1ze nas1 1zm ver 1gm1 g · · · ' . d · 
rarstz sistemlerin dengelenmesi ve izleme sistemlerinin tasanmi konulanru a rceren 
bircok geri besleme sistemi uygulamas1m gosterdik. 

OZET 

~ekil 11,34 brnek 11.13'teki aynk zamanh geri besleme sisteminin log-bOyOklOk-evre grafigi 

· I \G( i"')H( i"')\ 'e karsi <t.G(ei"')H(ei"') 'i w O i\e 2:r arasmda degi~tik<;e cizdik. Yam, 20 og10 e e v _ 

Sistem l .68dB'lik bir kazanc payma ve 0.0685radyanhk (3.93°) bir evre payma sahiptir. 

Bu bolumu baglarken, vurgulanmah ki, kazanc pay~, s~rekli zamanlarda kapa~-di.n?il 
kutuplannm bir veya daha fazlasmi jw aksinin iizenne iten ya da .aynk zama7 a ~nm 

ember uzerine ve sonuc olarak sistemin kararsiz hale ~elme_sme se~ep. o_ "'. en~ 
~e, sistemin ka~anc; payi tarafmdan .. belirl~nen degeri ilzen?dek1 .. her ~~~:.rm·~· s~te~~ 
kararsi yaptigim soyleyebiliyoruz. Ornegin problem 11.47 d~e gosten igt _gi 1, a 
tikca; kok yer egrisi sol yan duzlemden sag yan diizle~e dogr~ hareket ed1p,t~k;r sol 

an duzleme gecer. Kazanc payi, kutuplar ilk olarak JW aksme ul~~mcaya a ar ne 
kadar kazanc artnrabilecegi konusunda bize cok bilgi verir,arn~ bize .. kazancm daha 
biiyiik degerleri icin bile sisternin tekrar kanali olup olamayacagmi soyleyemez. Bu- 
nun icin kok yer egrisi veya Nyquist kararhhk kriterini kullanmahyiz(bkz.11.47) 

Kazanc;: pay1 5 1.68dB 

Faz payi = 0.0685 rad _l _ 
-y- 

0 

oi 
g OdB 
0 
N 
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~ekil P11.10 

-1 

K<O 

-1 

K>O 

!Jm 

sistemin kararh olmasim garantileyen K'nm negatif degerlerinin kok yer egrisi 
metodunu kullanarak bulunuz. 

11. 9 Asagidaki denklemi saglayan bir geri besleme sisteminin kapah kutuplanm var- 
sayahm geri besleme sistemin kararh olmasm garantileyen K'nm degerlerini 
kok yer egrisi metodunu kullanarak bulunuz. 

(s+l)(s+3) 1 
(s + 2)(s + 4) K 

Wo:fO oldugunda sistemin durtu yamtmm e-a, cos(w0t + ¢) formunda sahmmh 
bir bileseni olmasm saglayan ayarlanabilir herhangi bir K degeri var mi. Bunu 
kok yer egrisi metoduyla bulunuz. 

11.10 G(s)H(s)=-1/K'ya denk gelen kok yer egrisi sekil Pll.10 'da gosterilmistir. Bu 
sekilde kok yer egrisinin dalmm baslangici (K=O) ve bitisi ' • ' simgesiyle isa- 
retlenmistir. G(s)H(s) 'nin kutup ve sifirlanm belirleyiniz. 

11.11 Aynk zamanh geri besleme sisteminin kapah dongu kutuplarmm asagidaki 
denklemi sagladigim varsayahm 

K (s+l)(s+2) 
s-1 
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11.8 Asagidaki denklemi saglayan bir geri besleme sisteminin kapah kutuplanm var- 
sayahm geri besleme sistemin kararh olmasmi garantileyen K'nm degerlerini 
kok yer egrisi metodunu kullanarak bulunuz. 

K (s + 2)(s + 3) 

Sistem I IR midir ya da FIR rmdir, 
11.7 Asagidaki denklemi saglayan bir geri besleme sisteminin kapali kutuplanm var- 

sayahm geri besleme sistemin kararh olmasm garantileyen K'nm degerlerini 
kok yer egrisi metodunu kullanarak bulunuz. 

} ) b -I H ( z) = l , G( z = 1 - z 
1--z-1 

2 
b'nin hangi reel degerleri icin sistem kararhdir. 

11.6 sekil 1 l.3(b )' de verilmis ve asagidaki gibi ifade edilen aynk zamanh geri bes- 
leme sistemini ele alahm. b'nin hangi reel degerleri icin sistem kararhdir. 

-i 
-N z H(z)=l-z ,G(z)=--_-N 

1-z 

1 
H(s) =- ve G(s) =s-b 

s-1 
b'nin hangi reel degerleri icin sistem karah olur. 

11.4 nedensel bir LTlsistemi S'nin girdisi x(t) , urtmu y(t)'dir ve asagidaki fark 
. d2 y(t) dy(t) dx(t) 

denklemiyle tammlanrmstir. --2-+--+ y(t) =-- 
dt dt d(t) 

H(s)=l/(s + 1) ile S sekil 11.3(a)'daki geri besleme dagilunm kullanarak yerles- 
tirilecektir. G(s)'i belirleyiniz. 

11.5 sekil l 1.3(b)'de verilmis ve asagidaki gibi ifade edilen aynk zamanh geri bes- 
leme sistemini ele alahm. 

11.3 (a)'da cizilmis olan surekli zamanh geri besleme sistemini ve asagidaki denk- 
lemi ele alahm: 

~ekil P11.2 

y(t) 
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11.21 Sekil Pl 1.21 'deki geri besleme sistemini ele alahm. Kapah dongu kutuplan ve 
sifirlan K'nm asagidaki degerleri icin bulunuz. 
(i) K=O.l 
(ii) K=l 
(iii) K=lO 
(iv) K=lOO 

TEMEL PROBLEMLER 

G(z)H(z) = z-3 = --1- 
··· K. 

Kapah dongu sisteminin kararh oldugu K degerleri arahgim Nyqist grafigi ve 
kararhhk kriterini kullanarak bulunuz. (Nyquist grafigini cizerken once buna 
denk Bode grafigini cizrnek yararh olabilir. G(jw)H(jw)'nin reel oldugu w de- 
gerlerini belirlemekte yararli olabilir.) 

11.19 amanli veya surekli zamanli olan bir geri besleme sistemini ele alahm ve bu sis- 
temin Nyquist grafigi -1/K noktasmda gecsin . kazancm bu degerleri icin sistem 
kararh rm degil mi acrklayimz. 

11.20 sekil 1 l.3(a)'nm temel surekli zamanh geri besleme sistemini ele alahm. H(s) 
ve G(s)'nin asagidaki tarurm icin evre ve kazanc paylanru belirleyiniz. 

s +1 H(s)= 2 ,G(s)=l· 
s +s+l 

Kapah dongu sisteminin kararh oldugu K degerleri arahgim Nyqist grafigi ve 
kararhhk kriterini kullanarak bulunuz. (Nyquist grafigini cizerken once buna 
denk Bode grafigini cizrnek yararli olabilir. G(jw)H(jw)'nin reel oldugu w de- 
gerlerini belirlemekte yararh olabilir.) 

11.17 Kapah dongu kutuplan asagidaki denkiemi saglayan aynk zamanh bir geri bes- 
leme sistemin ele alahm. 

1 
G(s)H(s) = 4 K" 

(s + 1) 
Kapah dongu sisteminin kararli oldugu K degerleri arahgmi Nyqist grafigi ve 
kararhhk kriterini kullanarak bulunuz. (Nyquist grafigini cizerken once buna 
denk Bode grafigini cizrnek yararh olabilir. G(jw)H(jw)'nin reel oldugu w de- 
gerlerini belirlemekte yararh olabilir.) 

11.18 Kapah dongu kutuplan asagidaki denklemi saglayan aynk zamanh bir geri bes- 
leme sistemin ele alahm. 

G(s)H(s) = 
1 1 

(s + l)(s /10 + 1) K. 

11.16 Kapah dongu kutuplan asagidaki denklemi saglayan surekli zamanh bir geri 
besleme sistemin ele alahm. 
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Kapali dongu sisteminin kararh oldugu K degerleri aralrgiru Nyqist grafigi ve 
kararhhk kriterini kullanarak bulunuz. (Nyquist grafigini cizerken once buna 
denk Bode grafigini cizmek yararh olabilir. G(jw)H(jw)'nin reel oldugu w de- 
gerlerini belirlemekte yararh olabilir.) 

1 1 
G(s)H(s) =-- =-- 

(s + 1) K. 

(l-_!_p-1) (1 2 -1) 
(a) W(p) = 2 (b) W(p) = - p 

(l-_!_p-1) (1-_!_p-1)(1-2p-' +4p-2) 
4 2 

11.15 Kapah dongu kutuplan asagidaki denklemi saglayan surekli zamanh bir geri 
besleme sistemin ele alahm. 

~ekil P11.13 K 

4 

11.13 Sekil 11.13 'tin aynk zamanh bir sistem icin blok cizecegini ele alahm sistemin 
kararh olmasi garantileyen K degerlerini kok yer egrisi metodunu kullanarak 
bulunuz. 

11.14 C, p duzleminde birim cember uzerinde olan kapah bir yol olsun ve Wp) 'i de- 
gerlendirmek icin saat yonunde dondurulsun . Wp)'nin asagidaki her bir tamrm 
icin W(p)'i ciziminin orijini saat yonunde kusatmalanmn net sayrlanm bulunuz 

x[nj -~ · y[n] 

G(z)H(z)= -1/K 

K (1-_!_z-1)(1 +_!_z-1) 2 2 
kok yer egrisi metodunun kullanarak,sistemin karah oldugu pozitif K degerleri- 
ni bulunuz. ·· 

11.12 z=l/2 z=l/4 z=O ve z=-1/2 konumlarmdan her biri G(z)H(z)'nin sadece iki kut- 
bu v;rdlf. G(z)H(z)'nin kutuplan hakkmda, butun K degerleri icin, a~ag1da~i 
denkleme denk gelen kok yer egrisinin reel aksi uzerinde olmasmdan nasil bir 
bilgi cikanlabilir. 

-------= 
-2 z 
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(b)H(s)= s/IO+l, G(s)=l 
s2 +s + 1 

1 1 
(d)H(s)= 3, G(s)=- 

(s+l) s+l 

11.29 Sekil l.3(a)2da verilen temel silrekli-zaman geri besleme sistemini goz onune 
alm. Log buyukluk-faz diagrarmru cizin ve asagida verilen her bir G(s) H(s) de- 
gerleri icin faz ve kazamm marjlanm belirleyin. (Bunu icin 6. bolumde berilen 
Bode plot'lanndaki duz-cizgi yaklasunlanrn kullanabilirsiniz.(Detaylar icin Bo- 
lum 6.5.2 2ye bakimz). 

(a) H(s)= lOs+l , G(s)=l 
s2 +s + 1 

1 
(c) H(s) = 2 , G(s) = 100 

(s + 1) (s + 10) 

1 (d) 1 
(c) G(s) H(s) = 2 G(s) H(s) = 3 (s + 1) (s + 1) 

(e) 
1-s 

(i) G(s) H(s) = s+l G(s)H(s) = 2 (s + 1) (s -1)2 

(g) s + 1 (h) G(s) H(s) = 
1 

G(s) H(s) = -2- 
s2 +2s +2 s -4 

(i) G(s) H(s) = s+l (j) G(;) H( s + 1 
s2 -2s+2 J s s) = (s + 1 OO)(s -1)2 

(k) 
s2 

G(s) H(s) = 3 (s + 1) 

1 
(b) G(s) H(s) = s2 _ 1 

K>O ve K <O icin asagda belirtilen her a ve b icin icin kok locus 'u cizin, 
(a) a=l, b=2 (b) a=-2, b=2 
(c) a=-4, b=2 (d) a=-7, b=2 
(e) a= -1, b = -2 (t) a= -4, b = -2 
(g) a = - 7, b = -2 (~) a = -5, b = -4 
(i). a= -7, b = -4 (i) a= -7, b = -8 

· 11.27 Asagida verilen geri besleme sistemini goz onune alarak 

H(s) = s+2 , G(s)=K. 
s' +2s+4 

(a) K>O icin kok locus'u cizin, 
(b) K<O icin kok locus'u cizin. 
(c) Titresimli davrams gostermeyen kapah devre tepki islemi icin K degernin 

en kucuk arti degerini bulunuz. 
11.28 Asagida verilen her bir G(s) H(s) spesifikasyonu icin Nyquist plot'unu cizin. 

Aym zamanda K 'nm yayilma alamm silrekli-zaman Nyquist knterlerini kulla- 
narak belirleyin. 

1 (a) G(s) H(s) = - 
s-1 

11.26 Asagida verilen geri besleme sistemini goz onune alarak 
G(s)H(s)= (s-a)(s-b) 

s(s + 3)(s + 6) 
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11.25 K>O ve K<O icin asagda belirtilen her durum icin kok loci 'i cizin. 
z-1 2 

(a) G(z) H(z) = -.-1 (b) G(z) H(z) = -- 
2 2 1 z -- z -- 4 4 

(c) G(z) H(z) = 2-1(1 + 2-1) (d) G(z) H(z) = 2·1 - 2·2 

1-_!_ z-2 

4 
( e) G(s) H(s) bir sistem fonksiyonu olarak nedensel L TI 'nin asagida belirtilen 

denklem farkmm bir fonksyonudur. . 
y[n]-2y[n-] =x[n-1]-x[n-2] 

s+l (d) G(s) H(s) = -2 
s 

2 +2 +? (t) G(s) H(s) = s s - 
s2(s-l) 

(1-s) (h) G(s) H(s) = -.--- 
(s + 2)(s + 3) 

(g) G(s) H(s) = (s + l)(s -1) 
s(s2 + 2s + 2) 

1 (c) G(s) H(s) = -2-- 
s +s+l 

.- ( + 1)2 
(e) G(s) H(s) = _s __ 

SJ 

11~24 K>O ve K<O icin asagda belirtilen her durum icin kok loci 'i cizin. 
1 1 

(a) G(s) H(s) = - (b) G(s) H(s) = ---- 
s + 1 (s - l)(s + 3) 

2 . 1 -I 
(b) H(z)=---z-1,G(z)= -2-- 

3 6 1 _ _!_2-1 

2 

(c) H(s) = _!_,G{s) = «:" 
2 

11.23 Sekil 1 l.3(b )' daki temel geri besleme sistemini ele alahm. ileri ve geri besleme 
yollanndaki sistem fonksiyonlarmm asagidaki tammlan icin kapah dongu sis- 
temi durtu yamtlanm bulunuz. 

Z-I 2 1 -I 
(a) H(z) - , G(z) = ---z 

1 _ _!_2-1 3 6 
2 

1 1 (b) H(s) =-,G(s) =-·- 
s+3 s+l 

11.22 sekil 1 l.3(a)'daki temel geri besleme sistemini ele alahm. Ileri ve geri besleme 
yollarmdaki sistem fonksiyonlarmm asagidaki tammlan icin kapah dongu sis- 
temi durtu yamtlanm bulunuz. 

1 
(a) H(s) = ,G(s) = 1 

(s + l)(s + 3) 

~ekil P11.21 
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iken, 

G(s) = Nz (s)/ q(s) 
D2 (s)/ p(s) 

ve 

geri besleme sistemini ele alahm.G(s)H(s) carpunmda hicbir sifir-kutup es- 
lesmesinin olmadigmi varsayahm.Kapah dongu sisteminin sifirlanmn 
H(s)'nin ve G(s)'nin gosteriminin sifirlanm icerdigini gosteriniz. 

(b) K=O'la, kapah dongu sistemi sifirlanrun H(s)'nin sifirlan oldugunu ve kapah- 
dongu gosterimlerinin H(s)'nin gosterimleri oldugunu dogrulamak icin, (a) 
kismmdaki sonucla birlikte, kok yer egrisinin yaklasik ozelligini kullammz 

(c) Denklem (Pl 1.32-l)'deki H(s) ve G(s) icin, indirgenmis sekilde olmak ge- 
nelken[yani, N1 (s) ve Di(s) polinomlarmm ortak bir carpam yoktur ve 
aym sey N2(s) ve ~2(s) icin de gecerlidir.], Ni(s)ve D2(s) 'nin ortak 
bir carpam olabilir veya N2(s) ve D1(s)'nm ortak bir carpam olabi- 
lir.Boyle ortak carpanlar bulundugunda ne meydana gelecegini gormek 
icin, p(s) N2 (s) ve D1 (s) 'nm en buyuk ortak carpamrn temsil etsin. Yani, 

N1(s) ve D2(s) 
p(s) p(s) 

ikisi de polinomdur ve ortak carpanlan yoktur.Benzer olarak, 
N2(s) ve Di(s) 
q(s) q(s) 

polinomdur ve hicbir ortak carpanlan yoktur.Kapah-dongu sisteminin, 
asagidaki sekilde de yazilabilecegini gosteriniz. 

J-/(s) = N, (s)/ p(s) 
D1 (s)/ q(s) 

(P 11.32-1) 

} } -I 
(h)H(z)=-, G(z)=-z 

z-1 4 

1 3 _ 
(f)H(z)=--1, G(z)=l-2z I 

z+- 
2 

1 I 
(e) H(z)=--1, G(z)=--3 

z+- z-- 2 2 
1 

(g) H ( z) -- 
2 

2 l , G ( z) = 1 
z -z+- 

3 

iLERi SEViYELi PROBLEMLER 
11.32. (a) Sekil 11.lO(b)'deki 

H(s) = N1(s)' G(s) = N2(s) 'Ii 
D1 (s) D2(s) 
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(c) H(z) ( i ) , G(z) = z-' 
1 -1 1 -1 1--z l+-z 
2 2 

(i) G(z)H(z) = (z + l)2 
z3 

11.31.Sekil l l.3(b)'deki temel aynk-zamanh sistemi ele alahm.Asagidaki G(z) ve 
. H(z) secimlerinin her biri icin log buyuklugu faz cizenegini ciziniz ve kabaca 

kaz ve kazanc pa~1?1 b~lirleyini~. jc~e~'w)H(e1m)j = 1 v~~a <r.G(e'm) = -Jr ol- 
dugu co degerlerini behrlemek sizm icm yardimci olabilir. 

1 z-1 1 
(a) H(z)=z-1, G(z)=- (b) H(z)= 1 , G(z)=2 

2 l--z-1 
2 

2 
( d) H ( z) = - , G( z) = 1 

z-2 

1 z-- 
(h) G(z)H(z) = 2 

z(z-2) (g) G(z)H(z) = 1 z2 -z +- 
3 

(e) G(z)H(z) = ( z+1)( z-%) (f) G(z)H(z) = ( h) 
z z+ll'\/3 

(d) G(z)H(z) = z-2 

z-J3 
(c) G(z)H(z) = z-1 

I 
(b) G(z)H(z) = ~ 

z 

1-s 
(e) H(s) = · , G(s) = 1 

(s + l)(s + 10) 
1 1 

(h) H(s)= , G(s)=- 
s(s+l) s+l 

Not: (g) kisrm icin cizdiginiz taslak, bu geri besleme sistemi icin, ca ~ 0 iken, 
IGCJm)H(jm)I ~ oo gercegini yans1tmahd1r;. co = 0 i9i~; yani ca O'dan buyuk- 
ken cok kucuk bir sayiyken, G(jm)H(jm) 'nm fazi nedir? . 

11.30.G(z)H(z)'nin asagida verilen ozelliklerinin her biri icin Nyquist gosterii:111.ni 9i- 
ziniz ve kapah-dongu sisteminin kararh oldugu, K'mn deger ~~mesm1( eger 
boyle bir kume bulunuyorsa) belirlemek icin, Nyquist olcutlerini ku_llam~1~. 
[Not: Nyquist gosterimini cizerken, oncelikle buyukluk ve fa~ gostenmlenm: 
frekansm bir ronksiyonu olarak cizmek veya en azmdan bircok noktadaki 
I.G(eJm)H(e1~) ve ~G(e1<0)H(e1m) 'yi hesapla~ak si~i~, i9~n yararh olacaktir, 
Aynca, G(eF0 H(e1w) 'nin gercek oldugu ca degerlenm behrlemek de yardim- 
cidir.] · 

1 
(a) G(z)H(z) =--1 

z-- 
2 

_ 1 - s /100 G s _ 10s + 1 
(f) H(s)~ (s + 1)2 ' ( ) - s /10 + 1 
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~ekil P11.34 

CR.e 

m m TI cs - Pk) ~)ksk 
G(s)H(s) k-1 k=O 'dir. (Pl 1.34-2) 111 m TI (s-ak) Iaksk 

k-1 k=O 
dm s 

(Pl 1.34-1) 

s-1 
11.34. ~olilm 1_ 1.3 'te, ger~ besleme sisteminin kok yer egrisinin bulmada degerli ola- 

?.tlec~k b~r9ok ozellik tilret!ik. Bu ?mekte birkac ek ozellik gelistirecegiz. Bu 
o:e_ll!~~en ~~~amh~z~~an sistemleri acismdan gelistirecegiz, ancak, her kok yer 
c:gns1 ?.zel~1gmdek1 gibi onlar da aynk zamanh kok yeri icin gecerlidir, Bu ozel- 
hkler uzerme olan tartismarmzda, kapah dongu kutuplan ile saglanrrus temel 
denklemlere basvuruyoruz, yani, 

-1 G(s)H(s) =-, 
K 

(c) G(s)H(s) 

suzda iken K=O'?a, (2). kok yer egrisinin her dalmm G(s)H(s) 'nin kutuplarm- 
da ~~~~ad1gma dikkat ederekl kok y~r egrisinin metinde verilen kurallan uy. arla- 
yabiliriz, Bunu~ yanmda, jK ~ cc iken bu kollar G(s)H(s) 'nin m tane sifmna 
yakmlasir, yam, /31 /32 ••• , '/3111• Bu bilgileri, asagidakilerin her birinin (K>O ve 
K<O icin) kok yer egrisinin ciziminde yardimci olarak kullammz: ' 
(a) G(s)H(s) = s - 1 
(b) G(s)H(s) = (s + l)(s + 2) 

(s + l)(s + 2) 
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4 Siirekli zamanh bir sistemde, m>n kosulu G(s)H(s) fonksiyonlu sistemin, girdinin tilrevlemesini icerdigi anlamma 
gelir. [Aslmda, G(s)H(s)'nin ters donusumu, m-n dereceliye kadar tekillik fonksiyonlanm icerir.] aynk zamanda, 
z'deki polinomlann bir oram olarak yazilan G(z)H(z)'de m>n ise, kesin olarak nedensel olmayan bir sistemin sistem 
fonksiyonudur. [Ashnda, G(z)H(z)'nin ters donil~ilmil n-m<O zamanmda sifirdan farkh bir degere sahiptir.] Boylelikle, 
bu problemde ele alman durum, aslmda sadece silrekli zamanh sistemler icin onemlidir. 

m TI (s-ak) 
k=I 

oldugunu varsayirnz, Bu durumda G(s)H(s) 'nin sonsuzda m-n' kutuplan var- 
dir (Bolum 9'a bak),ve (1) kok yer egrisinin m adet dab oldugunu ve m-n son- 

G(s)H(s) k=I 

z2 1 H(z) = , G(z) = 2 olsun. 
(z-2)(z+2) z 

(i) K>O ve K <O icin kok yer egrisini ciziniz, 
(ii) Butun sistemin kararh olacagi K degerlerini bulunuz. 
(iii) K=4 icin kapah dongu sisteminin durtu yamtmi bulunuz. 

11.33. Sekil 11.10 icin geri besleme sistemini ele ahmz ve m > n2 icin 

(t) 

l+z-1 z-1 
H(z)= I , G(z)=--_1 

l+-z-1 l+z 
2 

iken, Q(s) 'in sifirlarmm p(s)'in sifirlan; H(sfnin sifirlan ve H(s) 'nin 
gosterimleri oldugunu goruruz, Y aprmla, G(s) H(s) carpimmda hicbir s1- 
fir-kutup eslesmesi yoktur ve boylece, Bolum 11.3 'te tammlanan kok-yer 
egrisi metodunu denklem (Pl l.32-3)'iin cozumunun yerlesimini, K degi- 
sirken cizmek icin uygulayabiliriz. 

(d) Yerlesimleri K'dan bagimsiz olan kapali-dongu sifirlanm, her kapah- 
dongu gosterimini ve K>O icin 

s + 1 G(s) = s + 2 
H ( s) ( s + 4 )( s + 2) ' s + 1 

iken, kalan kapali-dongu cizimlerinin yer egrisini belirlemek icin, ( c) kis- 
mmda ozetlenen yontemi kullammz. 

(e) Bolum (d)'yi 

(PlJ.32-3) 1 + KG(s)H(s) = 0 

(Pl 1.32-2) Q(s) = p(s)[ 1:(s) A l, 
q(s) 1 + K G(s)H(s) J 

Bu nedenle, denklem (Pl l.32-2)'den ve (a) kisnundan, Q(s) 'nin gosterim- 
leri q(s)'nin sifirlanyken, ve cozum, 

A A 
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(e) Su ifadenin neden dogru oldugunu aciklamak ilzere (a) seceneginin sonu- 
cunu kullammz: (Pl 1.34-2) denklemi ile verilen G(s)H(s) ile herhangi bir 
surekli zamanh geri besleme sistemi icin, eger n - m?:.3 ise, IKI 'i yeterince 
buyuk secerek kapah dongu sistemini kararsiz yapabiliriz. 

(f) Asagidaki ifade ile belirlenen aynk zamanli geri besleme sistemi icin ( c) 
secenegini tekrarlayirnz: 

(s + 1 OO)(s - l)(s - 2) 
(vii) G(s)H(s) 

(s + l)(s2 + 2s + 2) 
s+l 

s+3 (v) G(s)H(s) 

(iv) G(s)H(s) = 
21 2 (s + 2) (s -1) 

( i) s + 1 
VI G(s)H(s) = (s + 2)2(s2 + 2s + 2) 

(iii) G(s)H(s)= s+l 
s(s + l)(s + 5)(s + 6) 

(d) 

n-m n-m 
Asimptotlann bu kesisim noktasi K>O ve K <O icin aynidir. 

(c) G(s)H(s) = 
1 

oldugunu varsayahm. 
(s + l)(s + 3)(s + 5) · 

(i) K<O ve K>O icin sonsuza yaklasan kapah dongu kutuplannm asimptot 
olarak acilan nedir? 

(ii) asimptotlarm kesisim noktasi nedir? 
(iii) asimptotlan ciziniz Vy K<O ve K>O icin kok yer egrisi ciziminde kul- 

Ianmiz. 
asagidakiler icin ( c) secenegini tekrarlayimz: 

(i) G(s)H(s) s + 
1 

(ii) G(s)H(s) = ~ 
s(s+2)(s+4) s 

k-l k-l b., -1 -a11- l 

n-m 
Sonuc olarak, K' dan bagimsiz agirhk merkezine sahip ve esit arahkh 
acilarda yerlestirilmis Isl= a: 'a yaklasan n-m kapah dongu kutbumuz 
vardir. Buradan, sunu cikarabiliriz: 
Kok yer egrisinin sonsuza yaklasan n-m dallarmm asimptotlan §U 
noktada kesisir: 

(iv) (i)-(iii) sonuclanm sonsuza yaklasimda n - m kapah dongu kutuplannm 
asimptot bakimmdan suna esit oldugunu belirlemek icin kullanmiz: 

bm-1 - an-I· 

Boylece, K'ya bagh olmayan bu n - m kutuplarmm agirhk merkezi: 
bm -1-a11- l 
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11-111 s11-111-1 s11-m-2 + +·K - 0 S + y,, - m - I + y11 - 111 - 2 + .. . ro - · 

[bkz. denklem (Pl 1.34-2)] 

(iii) (Pl 1.34-1) denklemi cozumunun buyuk s icin su denklemin yaklasik 
bir cozumu oldugunu ispatlamaya cahsimz: 

11l II 

rn-111-1=a11-1-bm-1= IPk-Iak 
k=l k=I 

(Pl 1.34-3) 1 11-111 s11-111-l ----=s +rn-m-l + ... 
G(s)H(s) 

r 

fr - , = - L ;i oldugunu gosteriniz, 
i=l 

(ii) Asagidaki ifadeyi yazmak icin 1/G(s)H(s) uzerinde .uzun bolrne uygu- 
laynuz: 

n-m 
Boylece, kok yer egrisinin sonsuza yaklasan dallan simetrik olarak ayarlanrms 
belirli acilarda da boyle yapar. Ornegin, n - m =3 ve K > 0 icin, asimptot acila- 
rmm n/3, n ve 5n/3 oldugunu goruruz, (a) seceneginin sonucu bir ilave bilgi ile 
birlikte, kok yer egrisinin sonsuza yaklasan dallan icin asimptotu cizmemizi 
olanakh kilar. Ozellikle, tum n - m asimptotlan gercek aks uzerinde tek bir nok- 
tada kesisir. Bu problemin bir sonraki ktsrmnda elde edilmistir, 

(b) (i) ilk basamak olarak, genel bir polinom denklemini ele alahm: 

Sr+ fr-1Sr-l + ... + fo=(s-i;,)(s-i;2) ... (s-i;r)=O. 

k = 0,1, ... ,n-m-1. 2k1C 

Bu problem suresince m ::::;; n oldugunu kabul ediyoruz. 
(a) Ozellik 2'den, n-m kok yer egrisinin her dalmm sonsuzda konuml_a~an 

G(s)H(s) 'nin siftrlanna gittiklerini biliyoruz. Birinci bolumde, sonsuza eristik- 
leri dallarm acilanm belirlemenin acik sozluluk oldugunu gostermistik, Ozellik- 
le, s-duzleminin cikanlan kismnu arasnrmayi dusunun (yani, Isl 'nin cok buyuk 

ve herhangi bir kutup noktasma ve G(s)H(s) 'nin sifirlanna uzak oldugu bol- 
ge ). Bu bolge Sekil P 11.34 'te gosterilmistir. K>O ve K <O icin olan a91 kriteri ile 
birlikte seklin geometrisini kullanm 
• K>O icin, kok yer egrisinin sonsuza giden n-m kollarmm koselerde de ayru 

sekilde davrandiklanm sonucuna vanmz. 
(2k + 1)1C -'----, k = 0, 1, ... ,n - m - I. 

n-m 
• K <O icin, sonsuza yaklasan kok yer egrisinin n - m dah asagidaki acilarda 

da ayrusmi yapar: 
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(Pl 1.36-1) denklemini r~llanarak kapah do .. ~e~il ~11.36 
denklemin su oldugunu gosteriniz: , ongu kutuplan icm es deger bir 

. p(s) = s3 + 3s2 + 2s = -K 
O tie -1 arasmdaki gercek aksi ele alah B . . . (Pl 1.36-4) 
uzerindedir. K = 0 icin kok egrisinin .k~d I uop;r9a K,?::. 0 19m kok yer egrisi 
birbirine yaklasir. ' 1 1 a 1 ave 1 de baslar ve K artarken 

(i) Verilen bil~i!eri (Pl 1.36-4) denklemi ile birlikte . -1::; s::; 0 19m Sekil Pll 36(a)'d .. . , p(s) ~onks1yonunun 
S+ noktasmm neden minimum 0,:;::"'!e~:;:• ::t:~;d~~:~:;e 
a91klama~ uzere kullamrnz (yani, K>O kokunun iki d 1 ~ u 
arasmdaki ger9e~ akstan koptugu yerdir). a mm -1 tie O 

Benzer sekilde, K<O icin ve daha ozel ol r k b k .... 
olan gercek aksm -1 ile -2 arasmdaki kisrm i9~n\ot ok~nya~yar 
alal!:;1k K=kO icin, k~k r~r egrisinin iki dab -1 ve _2,~:r be;;i:;n~ee { 

(
ii) a~a 1 <;:a,~. utuplar birbirine yaklasir. . 

(1) seceneginde kullamlan yol ile aym sekilde p(s) f k . 
den Sekil 11 36(b)' de .. t .1 c. • ' on sryonunun ne- . gos en en rorma sahip oldugunu k I ~;:;:~um.~~::::;,~:::20Iu1umun K <O icin kopma nokta~i° o~d;iu ~e~: 

s ,' -2 s_ , · _ 1 , , 
I ' 

s 

ie~~en~.i~in Jer9ek ve sa~a~ kisrmlan seklinde denklem ciftlerini cozerek 

I 
e ~~ e~~~tz. ygun ~el~n.1k1 V: ~e~erini belirleyiniz (kutuplar karmasik es- 
em 91 t e:?e ol~~tugu icm, birbirinin negatifi olanlar). 

(a) secenegindeki kok yer egrisi cizimlerinizden K>O icin kok ~ .. 
de olan iki k tu d b · ' y yer egnsm- 

ld 
~ u .P arasm ~ ir gercek aks parcasi ve K <O icin farkh bir ki- 

sim o uguna dikkat edehm. Her iki durumda da kok yer eg . . ki . k d k k nsi 1m1 no ta- 
a gerce a stan kopar. Bu problemin bir sonraki kismmda bu ko ma k 

talannm __ na~~I hesaplanabilecegini gosterecegiz. ' p no - 
(c) kapah dongu kutuplanm gosteren denklemi ele alahm: 

G(s)H(s) = -f. (Pl 1.36-3) 

\~/ 

(a) p(s) 
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(Pll.36-1) 1 
G(s)H(s)=---- 

s(s + l)(s + 2) 

(a) K>O icin ve K<O icin kok yer egrisini ciziniz. (lpucu: Problem l l.34'iln 
sonuclari burada faydahdu.) 

(b) Eger koku dogru cizdiyseniz, K>O icin kok yer egrisinin iki dalmm jw ak- 
sun sol yan dilzlemden sag yan duzleme dogru ge9tigini gorilrilz. Sonu9 
olarak, K0'm kok yer egrisinin iki dalmm jw aksmi kestigi noktada kazanc 
degeri oldugu yerde O<K <Ko icin kapah dongu sistemin kararh oldugu so- 
nucuna ula~abiliriz. Kok yer egrisi ciziminin kendi basma hangi Ko dege- 
rinde kok yer egrisi dallanmn jw aksmt tam kestigini soylemedigine dikkat 
edelim. Problem l l.35'de oldugu gibi, K0'1 

G(jw)H(jw) = --1 (Pl 1.36-2) 
Ko 

K<O icin kok-yer egrisi Sekil 1 l.14(b)'de 9izilmi~tir. Belirli K degeri icin, 
kapah dongu kutuplanjw aksi ilzerindedir. Bu K degerini kapah dongu ku- 
tuplannm karsihk gelen yerlerini, s=jw noktasi herhangi bir K degeri icin 
kok yer egrisi -Uzerinde ise saglanmas1 gereken 

G(jw)H(jw) = _ _!__ 
K 

denkleminin gercek ve sanal k1s1mlanm inceleyerek belirleyiniz. Bu sonu- 
cu ve Ornek l l.2'deki analizi, kapah dongu sisteminin dengede oldugu du- 
rum icin tum K degerlerini (pozitif ve negatif) bulmak uzere kullammz. 

(b) yeterince buyuk \K\ icin geri besleme sisteminin karars1z olduguna dikkat 
edelim. Bunun silrekli zamanh geri besleme sistemlerinde G(s)H(s)'in sag 
yan d-Uzlemde sifm oldugu ve aynk zamanh sistemlerde G(z)H(z)'in birim 
cember dismda bir sifm oldugu durum icin neden genel olarak dogru oldu- 

gunu aciklaytmz. 
11.36. A~ag1daki ifade ile bir stirekli zamanh geri besleme sistemini ele alalnn: 

G( )H( ) s-1 
s s (s + l)(s + 2) 

ile herhangi bir aynk zamanh geri besleme sistemi icin kapali dongil sis- 
temini \K\ '1 yeterince buy-Uk secerek karars1z yapabiliriz. 

11.35 (a) Ornek l l.2'deki geri besleme sistemini tekrar ele alalim: 

m b 111-I b 
G(z)H(z)=z + m-lZ + + 0 

Z11 + Qn - IZ11-l + + QO 

(g) Su ifadenin neden dogru oldugunu a91klay1mz: n>m ise 
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~ekil P11.39 
(a) K>O icin kok yer egrisini ciziniz. 
(b) K<O icin kok yer egrisini ciziniz. (Not: bu kok yer egrisinde dikkatli ola- 

lim. Gercek aksa a91 kriterini uygulayarak, K sifirdan azaltihrken, kapah 
dongtlnun pozitif aks boyunca z = +oo'a yaklastrgmi goruruz, Bunun aslm- 
da kapah dongu kutbunu K fonksiyonu olarak cozmek oldugunu kontrol 
ediniz. Hangi K degerinde kutup jzj = co 'dadir") 

(c) Kapah dongti sisteminin kararh oldugu tum K degerleri araligmr bulunuz. 
(d) (b) seceneginde gozlenen fenomen, bu ornekte G(z)H(z)'e ait paydanm ve 

payin ayru dereceye sahip oldugu gerceginin dogrudan bir sonucudur. Bu 
aynk zamanh bir geri besleme sisteminde ortaya crktigmda, sistemde ge- 
cikmesiz dongu oldugu anlamma gelir. Yani, zamanda bir noktada verilen 

y[n] 
e(n] - + H(z) 

' - 

G(z) 

ile birlikte ele alalim. 

x[n)~ 

(Pll.39-1) G(z}= K, H(z) 

11.39.$ekil 1 l.39'daki geri besleme sistemini 
I 

(A +Bn)a" 

Formunda oldugu durum icin bir K degeri bulunuz. (Ipucu: bu durumda 
kapah dongu sisteminin paydasi nasil gorunmelidir") 

ile birlikte ele alahm. 
(a) a=l/2 iken K>O ve K<O icin kok yer egrisini ciziniz. 
(b) B secenegini a= -112 iken tekrarlaytrnz. 
( c) a= -112 ile birlikte kapah dongu tepkisinin belirli A, 12_ ve a degerleri icin 

jaj < I ile birlikte 

G(z) = 1 - az-' 
ve 

ise, eger H(s) (Pl 1.37-1) veya (Pl 1.37-3) denklemi ile verilirse, geri bes- 
leme sisteminin yeterince buyuk olan tum K degerleri icin kararh olacagmi 
gostermek iizere kok-yer egrisi tekniklerini kullammz. 

11.38. Sekil l l.3(b )' deki geri besleme sistemini, 
Kz-1 

H(z)=-- 1-z-1 
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G(s) = K(s + 100) 

Eklenen faktor (P 11.3 7-1) denklemi ile birlikte seri bir birinci dereceden 
sistemi gosteriyor seklinde dusunulebilir. Eklenen birinci dereceden _siste- 
min zaman sabitinin oldukca kucuk oldugunu ve bu nedenle anhk bir ba- 
samak tepkisine sahip gibi gorunecegini not edelim. Bu sebepten dolayi, 
daha basit ve sistemin tum onemli ozelliklerini koruyan daha kolay islene- 
bilir modeller elde etmek icin bu gibi faktorler ihmal edilir. Ancak, ihmal 
edilen bu dinamikler faydah bir geri besleme tasanmmda hala akilda tu- 
tulmahdir. Durumun neden boyle oldugunu gormek icin, G(s)'in (Pl 1.37- 
2) denklemiyle verildigini ve H(s)'in (Pl 1.37-3) denklemindeki gibi oldu- 
gunu ve daha soma eger K .9ok buyuk secilirse kapah dongu sisteminin ka- 
rarsiz olacagim gosteriniz, Ipucu: bkz. Problem 11.34. 

(c) Eger 

(Pl 1.37-3) 
H(s)= (s+10)(s-2)(10-3s+l) 

oldugunu varsayahm. 
(a) Eger K yeterince buyuk secilirse kapah dongu sisteminin kararh olacagim 

gosterrnek icin kok yer egrisi teknigini kullanrruz. 
(b) Geri besleme ile dengelemek istedigimiz sistemin $U sistem fonksiyonuna 

sahip oldugunu varsayahm: 
1 

G(s) = K 
ve 

Boylece, p(s)'in kopma noktalan negatif gercek cizgi boyunca s degi- 
sirken maksimum ve minimumlara denk gelir. 

(iii) p(s)'in bir maksimum veya minimumu oldugu noktalar, 
dp(s) = 0 

ds 
Denkleminin cozumleridir. Bu bilgiyi, s, ve s: kopma noktalanm 
bulmak icin kullammz ve daha sonra (Pl 1.36-4) denklemini bu nokta- 
larm kapah dongu kutuplan oldugu yerlerde kazanci bulmak uzere 
kullammz, 

( c) seceneginde gosterilen yonteme ek olarak, kopma noktalanm belirlemek icin , 
kismen analitik, kismen grafiksel olan diger yontemler vardir. Aynca ( c) sece- 
neginde gosterilen yonteme cok benzer bir yolu, kok yer egris_i~in iki dahnm 
gercek aks uzerinde birlestigi "kesme" noktalanru bulmak rem kullanmak 
mumkundur. Bu yontemler ve gosterilen yontem kitabm arkasmda listelenen 
bibliyografya gibi ileri parcalarda anlatilm1$tir.. . . 

11.37. Sistem tasanmcmm hesaba katmasi gereken bir problem, gen besleme ile den- 
gelenmeye veya degistirilrneye cahsilan sistemin modellenmemis ozelli~l~rinin 
etkisidir. Bu problemde, bu durumun neden boyle oldugunu aciklayan bir omek 
verecegiz, Bir surekli zamanh geri besleme sistemi dusunelim ve 

1 H(s) (Pl 1.37-1) 
(s + lO)(s-2) 
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(Pl 1.44-1) G(s)H(s) = 
1 

s(s + 1) 

G(s)H(s), s= O'da kutba sahip oldugunda Sekil 11.19'un cizgisini orijini engel- 
leyerek degistiririz, Bunu yapmak icin, cizgimizi sag yanm duzlerne cok kucuk 
yancaph e yanm cember ekleyerek baslannz. [bkz. Sekill"l 1.44(a)]. Boylece, 
sag yanm duzlemin sadece cok kucuk bir kisrm degistirilen cizgi ile kapatilma- 
mis olur ve alam c~O dersek, sifira gider. Sonuc olarak, M~oo iken cizgi tum 
sag yan diizlemi kapatir. Parcada oldugu gibi, G(s)H(s) sonsuz yancaph cember 
boyunca bir sabittir (bu durumda sifir). Bu nedenle, cizgi boyunca G(s)H(s)2i 
cizrnek icin sadece jw aksmi iceren kisrmm ve cok kucuk cemberi iceren kisrm- 
m cizrnek yeterli olacaktir. 
(a) s = JO- 'm , cok kucuk ayn cemberin jw aksim hemen orijinin altmda karsiladigr 

ve s = JO+'nm orijinin hemen ustunde ona karsihk gelen nokta oldugu yerde 

III b m+l b G(z)H(z)=Kz + m-1z + + o. 
Z11 + an - IZ11-I + ao 

Eger ms n - 2 ise kapah dongu kutuplann toplammm K'dan bagimsiz ol- 
dugunu gosteriniz. 

11.42.0mek l 1.3'i.in aynk zamanh geri besleme sistemini tekrar ele alahm: 

G(z)H(z) = z 
(z-t)(z-±) 

K>O ve K <O icin kok yeri, Seki I 11.16' da gosterilmistir. 
(a) K>O icin kok yerini ele alahm. Bu durumda, kapali dongu kutuplanndan 

biri -1 'esit veya daha az oldugunda sistem kararsiz olur. z = -1 'in bir kapa- 
h dongu kutbu oldugu durum icin K degerini bulunuz. 

(b) K <O icin kok yerini ele alahm. Bu durumda, kapah dongu kutuplanndan 
biri l 'esit veya daha buyuk oldugunda sistem kararsiz olur. z = 1 'in bir ka- 
pali dongu kutbu oldugu durum icin K degerini bulunuz. 

(c) Kapah dongu sisteminin kararh oldugu turn K degerleri araligi nedir? 
1 

11.43. G(z)H(z) = ile aynk zamanh geri besleme sistemini ele alalim. 
z(z -1) 

(a) K>O ve K<O icin kok yerini ciziniz. 
(b) Kok yerini K>O icin dogru cizdiyseniz, kok yerinin iki dalmm kesistigini 

ve birim cemberden ciktigirn goreceksiniz. Sonuc olarak, K0'm iki dalm bi- 
rim cemberi kestigi durum icin kazanc degeri oldugu yerde O<K <Ko icin 
kapah dongu sisteminin kararh oldugu sonucuna varabiliriz .. Birim cember 
uzerinde hangi noktalarda dallar cemberden cikar? Ko degeri nedir? 

11.44.Boliim 11.4'de acrklandigi gibi, surekli zamanh Nyquist kriteri G(s)H(s) kutup- 
lanni jw aksi iizerinde mumkun kilmak icin genisletilebilir, Bu problemde, bu- 
nun yapilmasi icin genel teknigi cesitli orneklerle gosterecegiz. Asagidaki ifade 
ile surekli zamanh bir geri besleme sistemini ele alahm: 
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z+l K . 11.41.(a) H(z) = 
2 

, G(z) = -·- ile bir geri besleme sistemini dusunelim. 
z +z+± z-1 

(i) kapah dongu sistem fonksiyonunu tam olarak iki polinomun oram ola- 
rak yazrmz, (payda polinomu K'ya bagh katsayilara sahip olacaktir.) 

(ii) Kapah dongu kutuplan toplammm K'dan bagimsrz oldugunu gosteri- 
mz. 

(b) Daha genel olarak, su sistem fonksiyonuna sahip geri besleme sistemini ele alahm: 

~ekil P11.40 

G(z) I-+-------' 

Ozellikle, kok yer egrisini K>O icin ciziniz ve K kazancmm degerini sonumle- 
mede belirgin bir artis saglanan durum i1tin belirleyiniz. 

1 K(z- 4) 

cikts sisteme geri beslenmektedir ve iceride zamanda aym nokt~da ke~di 
degerini etkiler. Burada ele aldigmnz sistemde durumun bu oldugunu gor- 
mek icin, y[n] ve e[n]'i ili$kilendiren fark denklemini yazrmz, Daha sonra 
e[ n ]' i geri besleme sistemi icin giris ve cikis bakimmdan yaziruz. Bu sonu- 
cu geri besleme sistemininki ile 

1 H(z) = . 
1 

_1 , G(z) = Kz-1 (Pl 1.39-2) 
l-2z 

ile birlikte karsilastmmz. 
Gecikmesiz donguleriu temel sonucu bu gibi geri besleme sistemlerinin \ 
gosterilen formda uygulanamamas1d1r. Ornegin, (Pl 1.39-1) denklemi sis- 
temi icin, once e[n]'i ve daha sonra y[n]'i hesaplayamayiz, cunku e[n] 
y[n]'e baghdir, Bu tip hesaplarnayi e[n], y[n -l]'e bagli oldugundan 
(Pl 1.39-2) denklemi sistemi icin yapabiliriz. 

( e) (P 11.39-1) denkleminin geri besleme sisteminin, kapali dongu kutbunun 
jzj = co 'da oldugu K degeri haric nedensel bir sistemi ifade ettigini gosteriniz. 

H.40.Sekil Pl 1.40'da gosterilen aynk zamanh geri besleme sistemini ele alahm. Ileri 
yoldaki sistem cok iyi sonumlu degildir, ve geri besleme sistemini tum sonum- 
lemeyi gelistirecek sekilde secmek istiyoruz. Kok yer egrisi yontemini kullana- 
rak, bunun su ifadeyle yapilabilecegini gosteriniz: 

G(z)=l-_!_z-1• 
2 
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(d) Sekil Pl 1.44(c)' in Nyquist cizimini kullanarak, kapah dongu geri besleme sis- 
teminin dengede oldugu K degerlerini bulunuz. (Not: yazida gosterildigi gibi, 
si.irekli zamanh Nyqui.st kriteri, kapah dongil sistem kararhhgi icin, -1/ K nok- 
tasmm saat yonundeki kusatma sayisi, G(s)H(s) kutuplan sag yanm di.izlemi- 
nin say1smm negatifine esit olmahdrr. Bu omekte, s=O'da G(s)H(s) kutbunun 
degistirilen cizginin d1~n~dad~r. Sonuc olarak, sag yan duzlemde (j(s)H(s) ku- 
tuplannm saymunda dahil edilmemistir [yam, sadece kesmhkle sag yanm duz- 
lemin icinde olan G(s)H(s)'in kutuplan Nyquist kriterinin uygulanmasmda sa- 
yihr]. Bu nedenle, bu durumda G(s)H(s) tamamen sag yanm di.izlem icinde hie 
kutba sahip olmadigi icin, kapali dongu sistem kararlihgi icin s = -1/K nokta- 
smda kusatmaya sahip olmamarmz gerekir.) 

(e) Asagidakilerin her biri icin Nyquist cizimlerini yapmak i.izere (a)-(c) kisnn- 
lannda ozetlenen basamaklan izleyiniz: 

(i) G(s)H(s)= (s/IO)+l (ii) G(s)H(s)= 1 
s(s + 1) s(s + 1)2 

(iii) G(s)H(s) = ~ [kucuk yan cember boyunca <r.G(s)H(s) 'i hesaplar- 
s 

ken dikkatli olunuz] 

(c) 
$ekil P11.44 Devarm 

<Re 
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(b) 
$ekil P11.44 

IG(jw)H(jw)l 'in sekilde gosterildigi gibi davrandigim 

m= + oo 

(R,e 

<.G(jw)H(jw) ve 

(a) 

-jM 

jO- 

jM 

kontrol ediniz. 
(c) Geriye yapilmasi gereken s=O etrafmdaki kucuk yan cernber boyunca 

G(s)H(s)'e ait cizimi belirlemektir. c~O iken, bu cizgi boyunca G(s)H(s) 
buyuklugunttn sonsuzluga gittigini not edelim. c~O iken, s = -1 'de kutbun · 
<r.G(s)H(s) 'e katkismm yanm cember boyunca sifir oldugunu gosteriniz, 
Daha sonra e~O iken, G'in Sekil Pl 1.44(a)'da belirtildigi gibi oldugu yerde, 

<r.G(s)H(s) = -B 
oldugunu gosteriniz. Boylece, 8 saatin ters yonunde s=JO-'de -m2'den, 
s=JO-'de +1d2'ye degistiginden, <r.G(s)H(s) s=JO+'de +1r/2'den, s=JO+'de 
+ 1r/2 'ye saat yonunde gitmelidir. Sonuc Sekil P 11.44( c )' de gosterilen tam 
Nyquist cizimidir. 

oldugunu gosteriniz. 
(b) (a) seceneginin sonucunu (Pl 1.44-1) secenegi ile birlikte Sekil 

Pl 1.44(b)'nin G(s)H(s)'in cizginin -joo'danjO- 'a vejO+'danjoo'a olan h- 
simlan icin dogru cizimi oldugunu gostermek icin kullammz. Ozellikle 

!Im · i1m 

ve 
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Eger b<a ise, bu bir gecikme agidrr: <r.C(jw) < 0, her w>O icin , boylece, 
sistem 91k1§1 girisin evresini geciktirir. Eger b>a ise, her w>O icin 
<r.C(jw) > 0, , ve sistem oncu ag olarak adlandmhr. 
(i) Eger K yeterince buyuk secilirse, asagidaki oncu dengeleyicili sistemi 

dengelemenin mumkun oldugunu gosteriniz: 

C(s)=Ks+f (Pll.45-3) 
, s+2 

(ii) Asagidaki ag1 kullanarak Seki! P 1 l .45(b) 'de gosterilen geri besleme 
sistemini dengelemenin mumkun olmadigim gosteriniz. 

C(s)=Ks+3. 
s+2 

Ipucu: Kok yer egrisi ciziminde problem l l.34'iln sonuclanni kulla- 
mmz. Daha sonra, kok yerlerinin uzerinde oldugu jw aksi uzerindeki 
noktalan ve bu noktalann kapah dongu kutbu oldugu K degerlerini 
belirleyiniz. Bu bilgiyi, hicbir K degeri icin turn kapah dongu kutupla- 
rmm sol yanm di.izlemde olmadigmi ispatlamak icin kullammz. 

(Pl 1.45-2) (
s+a) C(s)=K -- , a.b i-t), 
s+b 

2 2 s +wns+w/1. 
(e) Salt turev karsilarnasim hem elde etmek mumkun degildir ve hem de pra- 

tikte istenmez. Cunku, turn gercek sistemler yuksek frekans srkmulanna 
maruz oldugundan, rasgele yuksek frekanslarda istenilen buyutme elde edi- 
lemez ve onerilmez. Bu nedenle, asagidaki forma sahip bir dengeleyici ele 
aldigumzi varsayahm: 

C(s)=s-2. 
s+3 

Pratikte, bir sistemi dengelemek icin ozellikle uygun bir yol olarak dusu- 
nulmez. Nedenini aciklayrmz. 

(b) Bunun yerine Sekil Pl l.45(b)'de gosterildigi gibi geri besleme sistemi kul- 
landignmz varsayalim. Bu sistemi dengeleme elemam icin bir sabit kazanci 
kullanarak, yani 

C(s) = K 
dengelemek mumkun mudur? Nyquist tekniklerini kullanarak cevabirnzi 
degerlendiriniz. 

(c) Seki! Pl 1.45(b)'deki sistemin eger C(s) bir orantih arti turev sistemi ise; yani, 
C(s) = K(s + a) 

ise dengelenebilecegini gosteriniz. 0 < a < 1 ve a > 1 durumlannm her iki- 
sini de ele ahmz. 

(d) C(s) = K(s + 2) oldugunu kabul edelim. Oyle bir K seciniz ki, kapah dongu 
sisteminin ~=1/2 sonumleme oranh bir cift karmasik kutbu olsun. (Ipucu: 
Bu durumda, kapali dongu sistemin paydasmm w11 >O degeri icin §U forma 
sahip olmasi gerekir: 
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(b) 
~ekil P11.45 

y(t) x(t) ----ra,..+ 8-- ..... 81 H(s) -----~ 

(a) 

x(t) --,~1 C(s) • I H(s) i,......--i)l111-y(t) 

(iv) G(s)H(s) =. s + 1 [w degisirken <r.G(jw)H(jw) 'i hesaplamada dik- 
s(l- s) 

katli olunuz; paydadaki negatif isareti hesaba katngnuzdan emin olunuz] 

(v) G(s)H(s) = s: 
1 

[(iii) ile aym yorum] 
s 

Her durumda, kapah dongu sisteminin kararh oldugu K degerleri arahgmi 
( eger boy le bir arahk var ise) belirlemek icin Nyquist kriterini kullammz, 
Aynca, Nyquist cizimlerinizin dogruluguna kismi bir kontrol saglamak icin 
bir diger yonterni (kok yer egrisi veya kapah dongu kutuplanm dogrudan K 
fonksiyonu gibi hesaplayarak) kullammz. [Not: Nyquist cizimlerini yapar- 
ken, ilk once G(s)H(s)'n cizimlerini yapmay1 faydah bulabilirsiniz. Bu ayru 
zamanda G(jw)H(jw)'in gercek oldugu w degerlerini bulmak icin de yar- 
dimer olabihr.] 

(f) ( e) secenegini sunlar icin tekrarlayiruz: 

(i) G(s)H(s) = -2-1- (ii) G(s)H(s) = 8/ 1 
s +1 s +1 

Not: Bu durumlarda sanal aksta iki kutup vardir, bundan dolayi, bunlann 
her birini engellemek icin Sekil 11.19' daki cizgiyi degistirmek gerekir. Se- 
ki I Pl 1.44(a)'da oldugu gibi cok kucuk yanm cemberleri kullammz. 

11.45.A§agidaki sistem fonksiyonlu bir sistemi ele alahm: 
1 

H(s) = (Pl 1.45-1) 
(s + l)(s -2) 

Sistem kararsiz oldugu icin, kararhhgi icin bazi yontemler bulmak istiyoruz. 
(a) Seki! Pl l.45(a)'da gosterildigi gibi, ilk once dizi karsilama semasmi ele 

alahm. Sistem fonksiyonu asagidaki gibi ise bu sekildeki tum sistemin ka- 
rarh oldugunu gosteriniz: 
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1 
G(jw)H(jw) = -- . 

K 

Kok yer egrisini K>O icin ciziniz. Kok yer egrisinin iki dalmm sol yan duz- 
Jemde basladrgim ve K arttikca sag yan duzleme kaydigim ve sonra sol yan 
duzleme geri dondugunu gosteriniz. Bunu $U denklemi inceleyerek yapmiz: 

K>O icin, bu sistemin kok yer egrisini ciziniz. Egriyi dogru cizmek uzere yardim 
olarak, Problem 11.34 ve parcada anlatilan kok yer egrisi ozelliklerini kullammz. 
Bunu yapugimzda, kucuk K kazanc degerleri icin sistemin kararsiz oldugunu, 
daha buyuk K degerleri icin sistemin kararh oldugunu, daha da buyuk K degerle- 
ri icin sistemin yine kararsiz oldugunu goreceksiniz, Sistemin kararli oldugu K 
degerleri arahgmi bulunuz. Ipucu: kok yer egrisi dallannm orijinden gectigi veya 
jw aksmi kestigi K degerlerini belirlemek icin ornek 11.2 ve problem 11.35 'de 
kullamlan ile aym yontemi kullammz. 

Eger kazancmuzi, buldugumuz kararh araliga yerlestirirsek, kazanci oldukca ar- 
tmp kararhligi koruyabiliriz; ancak yeterince buyuk bir artis sistemin kararsiz 
hale gelmesine sebep olur. Kapah dongu sisteminin kararsiz hale geldigi ka- 
zanctaki maksimum miktarda artts kazanc payidir. Eger kazanci cok azaltirsak, 
yine kararsizliga sebep olabilecegimizi not edelim. 
(b) (a) secenegindeki geri besleme sistemini K kazanci 7 olarak ele alahm. 

Kapah dongu sisteminin dengede oldugunu gosteriniz, Bu .sistem icin ge- 
cikme buyukluk-evre cizimini yapirnz ve <r..G(jw)H(jw) =.-,r icin iki ne- 
gatif olmayan w degeri oldugunu gosteriniz. Bundan baska, bu degerlerden 
biri icin 7IGCJw)H(jw)I < 1 oldugunu ve digeri icin 7!GCJw)H(jw)I > 1 
oldugunu gosteriniz. ilk deger gene! kazanc pay1111 saglar; yani, kazanci ar- 
tirabilecegimiz ve kararsizhga sebep olacak olan 11l7G(jw)H(jw)I fakto- 
rudur. Ikincisi kazanci azaltabilecegimiz ve kararsizhga neden olacak olan 
11l7G(jw)H(jw)I faktorudur. 

(c) Asagidaki ifade ile bir geri besleme sisternini ele alalim: 

G(s)H(s)= (s/100+1)2 
(s + 1)3 

1 
G(s)H(s) = ----- 

(s - l)(s + 2)(s + 3) 

geri besleme sisteminin kararsiz yapilabilecegi anlamma gelmez veya (b) ka- 
zanc limitinden buyuk olan tom kazanc degerleri icin sistemin kararsiz olacagi 
anlamma gelmez. Bu problemde, bu iki noktayi gosterelim. 
(a) asagidaki ifade ile surekli zarnanh bir geri besleme sistemini ele alahm: 
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(a) Bu sistemin gecikme buyukluk-evre cizimini elde etmek i.izere, Bolum 6'da 
gelistirilen Bode cizirnlerine duz-dogru yaklasmasiru kullanmiz. Cizimi- 
nizden evre ve kazanc simrlanru tahmin ediniz. 

(b) Geri besleme sisteminde bilinmeyen bir gecikme oldugunu, oyle ki, asil ge- 
ri besleme sisteminin Sekil P 1 l.46(b )' de gosterildigi gibi oldugunu varsa- 
yahm. Sistem kararsiz hale gelmeden once rnusaade edilebilecek en buyuk 
r gecikmesi yaklasik olarak nedir? Bu hesaplama icin, (a) seceneginden el- 
de ettiginiz sonuclan kullammz. 

(c) Evre ve kazanc simrlan icin daha kesin degerler elde ediniz ve sonuclanru- 
zi (a) secenegindeki sonuclarla karsilastinmz. Bu yaklasik Bode cizimleri 
kullannmnda maruz kalman hatalann buyuklugu hakkmda bir fikir verme- 
lidir. 

11.47.Bolilm 11.S'de aciklandigi gibi, evre ve kazanc smirlan, kararh bir geri besleme 
sisteminin kararh kaldignu garanti etmek icin yeterli kosullan saglayabilir. Or- 
negin, kararh bir geri besleme sisteminin kazanc artarken, kazanc payr ile belir- 
lenen limite ulasana kadar kararh kalacagmi gosterdik. Bu (a) kazanc azaltilarak 

(b) 

~ekil P11.46 

y(t) 
-

+C'L-. x(t) ~_... + 
(s+10)e-st ~ 

(s+1)2 - 
I~ - 

10 
(s/100+1 )2 

(a) 

y(t) -__..+,C'L-. x(t) ~··· ··~ 
s+10 

+ (s+1)2 
,. - 

10 - 
(s/100+1}2 - 

11.46,Sekil Pl 1.46(a)2da gosterilen surekli zamanh geri besleme sistemini ele alahm: 
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~ekil P11.48 

(b) 

! m=O+ 
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oldugunu gosteriniz. 
(b) (a) seceneginin sonuclanrn (Pl 1.48-1) denklemi ile birlikte sekil Pl l.48(b)'in, 

w O+'dan 2Jr-'e saatin ters yonunde degisirken z=iw cizgisi 

4:G(e12"- )H(e12"-) = Jr 
2 

ve 

4:G(e10+ )H(e10+) = - Jr 
2 

(Pl 1.48-1) 
z-2 

G(z)H(z)=--_1 =-- 
1-z z(z-1) 

Bu durumda, Sekil Pl l.48(a)'da gosterildigi gibi, uzerinde G(z)H(z)'i deger- 
lendirdigimiz cizgiyi degistirmis oluruz. 
(a) z = e12"- 'in kucuk yanm cernberin birim cemberi kestigi gercek aksm al- 

tmdaki nokta ve z = e10+ 'm gercek aksm ustune karsihk gelen nokta oldu- 
gu yerde 

11.48.Bu problemde, problem l l.44'de anlatilan teknigin aynk zamanh esini gostere- 
cegiz. Ozellikle, aynk zamanh Nyquist kriteri birim cember uzerinde G(z)H(z) 
kutuplarma izin vermek uzere genisletilebilir. 
Asagidaki ifade ile bir aynk zamanh geri besleme sistemini ele alahm: 

Ozellikle, bu denklemin sanal ve gercek kisrmlanrn esitleyerek, kapah 
dongu kutuplarmm jw aksi uzerinde bulundugu durum icin iki K?.0 degeri 
oldugunu gosteriniz. 
Bu nedenle, sistem kararli olacak kadar kucuk bir degere kazanci ayarlar. 
sak, kok yer egrisinin iki dalmm jw aksmi kestigi noktaya kadar kazanci 
artirabiliriz. Bu noktanm otesindeki turn kazanc degerleri arahgi icin, kapa- 
h dongu sistemi kararsizdir. Ancak, eger kazanci artirmaya devam edersek, 
yeterince buyuk K icin, sistem tekrar kararh hale gelecektir. 

(d) (c) secenegindeki sistem icin Nyquist cizimini yapimz ve Nyquist kriterini 
uygulayarak (c) seceneginde elde edilen sonuclanm dogrulayuuz. (-1/K 
kusatmalannm ag sayisim hesaba kattigmizdan emin olunuz.) 

Bu problemin ( c) ve ( d) seceneklerinde ele almanlar gibi sistemler, 
kazanc degistikce kararhhk ozellikleri cogu zaman degisebildiginden, 90- 
gunlukla kosullu kararh sistemler olarak adlandmhrlar. 
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Yilkseltecin kazanci nedir (yani, 0 frekansmda frekansmm buyuklugu)? 
Sistem zaman sabiti nedir? 
Sistem bant genjsligini, yukseltec frekans tepkisi buyuklugunun dc'deki 
buyuklugun 1 I ..J2 kan oldugu frekans olarak belirledigimizi varsayahm. 
Yi.ikseltecin bant genisligi nedir? 

(a) 
(b) 
(c) 

11.49.Bu proble!llde,J~er_~ beslemenin b~.r yilkseltecin bant genisligini art1rn:a<l3:_ nasil 
kullanilabilecegi gosterilmistir. Yuksek frekanslarda kazanci azalan bir yuksel- 
tee dusunelim. Yani, bu yilkseltecin sistem fonksiyonu soyle olsun: 

H(s) = Ga 
s+a 

iLAVE PROBLEMLER 

Bu durumda, birim cemberde iki kutup vardir ve bu nedenle, bunlann her bi- 
rinin etrafmdaki cizgiyi, birim cemberin disma tasan kucuk yanm cemberi 
dahil ederek, boylece kutbu cizginin icine yerlestirerek degistirmek gerekir. 

( ... ) z + 1 
lll 

z(z -1) 

gi$tirilen cizginin icinde oldugundan, birim cemberiri dismda G(z)H(z)'in 
kutuplan sayimmda dahil edilmemistir. Y ani, sadece kesinlikle birim cemberin 
dismda olan kutuplar Nyquist kriteri uygulamasmda dahil edilir. Boylece, bu 
durumda, G(z)H(z) kesinlikle birim cemberin dismda bir kutba sahip olmadi- 
gmdan, z=-1 I K noktasmm kapah dongu kararhhgr icin kusatmasi yoktur.] 

(f) Asagidakilerin her birinin Nyquist cizimlerini yapmak icin (a), (b) ve 
(d)'de ozetlenen basamaklan izleyiniz: 

(i) z+t+J3 (ii) 1 
z - 1 ( z -1 )( z + t + J3) 

z-l!J3 
(iv) 2 [kucuk yanm cember boyunca <r.G(z)H(z) 'i hesaplarken 

(z-1) 
dikkat ediniz.] 

Yukandakilerin her biri icin, kapali dongu sisteminin kararh oldugu K de- 
gerleri arahgim ( eger boyle bir arahk var ise) belirlemek icin Nyquist krite- 
rini kullamrnz. Aynca, Nyquist cizirninizin dogrulugunun kismi kontroli.ini.i 
yapmak icin bir baska yontem (kok yer egrisi veya kapah dongu kutuplan- 
nm dogrudan K fonksiyonu olarak hesaplanrnasi gibi) kullarurnz. 
Not: Nyquist cizimlerini yaparken, ilk olarak buyukluk ve evre cizirnlerini 
frekans fonksiyonu olarak cizrneyi veya en azmdan, jG(ejw)H(ei"')j 'i ve 
<.G(eJw)H(eJIV) 'i cesitli noktalarda hesaplamayi faydah bulabilirsiniz. 
Aym zamanda, G(eiw).H(ei"') 'in gercek oldugu durum icin w degerlerini 
belirlemek faydah olabilir. 

(g) (f) secenegini sunun icin tekrarlayimz: 
I 

G(z)H(z) =-2-. 
z -I 
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~ekil P11.48 (c) 
(c) 

cRe 

oldugunu gosteriniz. 
Boylece e saat yonilniln tersinde -rc/2'den +rc/2'ye degi$tigin- 
den <r.G(z)H(z) saat yonunde +rc/2'den -rc/2'ye degisir. Sonuc Sekil 

Pl l.48(c)'in tum Nyquist cizirnidir. . . . . . . 
N · t · · · · ·k llanarak kapah dongu gen besleme s1stemmm karat h (e) yqms 91z1mm1 u ,. 'd d 
oldugu K degerleri arahgtrn bulunuz. [Not: G(z)H(z) m kutbu z=l e e- 

!lm 

(d) 

kisrru boyunca G(z)H(z)'in. dogru cizimi ol~~g~n~ do~rul~m~~. i9~n. kulla- 
mmz. Ozellikle, G(<i111)H((JW)'in acisal degt$tmmm gostenld1g1 gibi oldu- 
gunu dogrulaymtz. v • • 

(c) <r.G(jw)H(jw) = -re oldugu w degenm bulunuz ve bu noktada 

IG(jw)H (jw)I = 1 

oldugunu dogrulayimz. [ipucu: <r.G(jw)H(jw) 2i hesaplamak i9~n w__ dege~ 
rini belirlemek icin birtakim temel geometri ile birlikte geometnk yontemi 
kullammz.] . ki . . . 
G(z)H(z)'in z=l etrafmda kucuk yanm cember boyun:~ b1~. s?.nr~ v ~- cizirm- 
ni ele alahm. e~ o iken, bu cizgi boyunca G(z)H(z) m buyuklugu sonsu- 

id ..... o iken z=O'da kutbun <r.G(z)H(z) 'e katkismm yanm cern- za gt er. e ~ , . , . . 
ber boyunca sifir oldugunu gosteriniz. Daha sonra, e ~ 0 iken 8 m Sekil 
Pl l.48(a)'da gosterildigi gibi oldugu yerde 

<r.G(z)H(z) = -0 
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oldugunu gosteriniz. 

11.51.(a) ~ekil Pl l.~O(b)'de Z1(s) ve Z2(s)'in her ikisinin de, sirasiyla R1 ve R2 diye- 
hm, salt direncler oldugunu varsayahm. K icin tipik deger 106 iken Rz/R1 

icin tipik deger 1 ile 103 arasmda degisir. Problem l l.50(a)'m son;9lanm 
kullanarak, l 'eve daha sonra 103'e esit olan Rz/R1 icin ve bu K degeri icin 
asil sistem fonksiyonunu hesaplaymiz ve her sonucu -R2!R1 ile karsilastm- 
mz. Bu Problem l l.50(b)'in yaklasmasmm tipik olarak ne kadar iyi oldugu 
hakkmda bir fikir verir. 

(b) Eger K > > 1 ise bu durumda 

H(s) r:::- _ Z2(s) 
Z1(s) 

~ekil P11.50c 

Z2(s) + - - + - -K - Z1(s) + Z2(s ~ - 
J ~+ 

Z1(s) 
Z1(s) + Z2(s 

oldugunu goruruz. 

(a) Seki! Pl l.50(b) ara baglantisi icin H(s) = Vv(s) sistem fonksiyonunun Se- 
Vi(s) 

kil Pl 1.50(c)'deki sistem icin tum kapah dongti sistem fonksiyonu ile aym 
oldugunu gosteriniz, 

(Pl 1.50-3) 
Aynca, denklem (Pl 1.50-l)'den ve Seki] Pl l.50(b)'den 

, Vo(s) = -KVi(s) 

~ekil P11.50b 

-----n+ 
V0(t) 

1 
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(b) 

V;(t) 
+ 

Solum 11 Lineer Geri Beslerne Sisternleri 

(Pl 1.50-2) 

Sekil Pl 1.50(b )' de gosterilen islemsel yukseltec baglantrsnu ele alahrn. Bu se- 
kilde, Z1(s) ve Z2(s) ozdirenctir. (Yani, her biri girisi ozdirenc elemam boyunca 
akan akim olan ve 91k1$I elementin gerilimi olan bir L TI sistemin sistem fonksi- 
yonudur.) Islemsel yukseltecin giris ozdirenci sonsuz olan ve 91k1$ ozdirenci s1- 
fir olan yaklasmayi yaparak, Vi(s), V0(s), ile Vi(s) arasmda asagidaki iliskiyi ve 
sirasiyla v1(s), v0(s), ile vi(s) Laplace donusumlerini elde ederiz: 

Vi=[ 22(s) ]Vi(s)+[ Zi(s) ]vo(s). 
Z1(s)+Z2(s) Z1(s)+Z2(s) 

~ekil P11.50a (a) 

+ 

">---o+ 
Vo(t) 

1 

(Pl 1.50-1) vo(t) = K[v2(t) - v1(t)]. 

11.50.Pan;ada aciklandrgi gibi, geri besleme sistemlerinin uygulamasmda kullamlan 
onernli bir arac snnfi islemsel yukselteclerdir. Boyle bir yukseltec icin model 
Sekil Pl l.50(a)'da gosterilmistir, Yiikseltecin girisi iki gerilim vi(t) ile v1(t) ara- 
smdaki farktrr ve 91k1$ gerilimi girisin yukseltgenmis versiyonudur; yani, 

~ekil P11.49 

------- y(t) 
Ga 

s+a 

(d) Bir geri besleme dongusune Sekil Pl l.49'da goruldugti gibi bir ytikseltec 
yerlestirdigimizi varsayahm. Kapah dongu sisteminin de kazanci nedir? 
Kapah dongu sisteminin zaman sabiti ve bant genisligi nedir? 

(e) A91k dongu yukseltec bant genisliginin tam olarak iki kati bant genisligine 
sahip kapah dongu bant genisligine neden olan K degerini bulunuz. Uygun 
kapah dongu zaman sabiti ve de kazanci nedir? 
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(b) ~ekil P11.53b 
ol~u~nu gosteriniz, (Pl 1.53-4) denkleminin, diyot akimmm negatif olamaya- 
cag~ ~le tutarh olan, sade~e negatif v,~t) icin mantikh oldugunu not edelim. Eger 
pozitif vjt) uygulamrsa, zJJ) akuru direnc boyunca akmu dengeleyemez. Bu ne- 
denle, kayda deger b1~ akimla yukseltec beslenir ve boylece doyar. 

11.54.Bu proble~de, salmim smyalleri iiretmek icin pozitif geri besleme kullammmi 
a91klayacag1z. 
(a) Sekil Pl l.54(a)'da gosterilen sistemi ele alalrm. Eger x;(t)=Xi(t) ise, 

G(s)H(s) = -1 (Pl 1.54-1) 

oldugu~u gosteri_?iz. Seki! Pl l .54(a)'da 1 ve 2 uc birimlerini bagladrgmuzi 
ve xi(t) - 0 yapugmuzi varsayahm. Daha sonra eger (P 11.54-1) denklemini 

~-....,iw(t)=RMeQv0(t)/kT ,~-..., 

w(t) 

-K 

(Pl 1.53-4) 
kT ( v;(t)) Vo(t) ~-;;In - RM 

(a) 

(b) B ·· uk K · · . ~ekil P11.53a 
uyu . . 19m,. vo(t) Ile vi(t) arasmdaki iliski temel olarak, geri besleme yo- 

lundaki srstemin belleksiz ve lineer olmayan vo(t) girisli ve 
w(t) = RMeqvo(l)lkT 

cikrsh sistem olan, Seki I Pl l.53(b )' deki geri besleme sisteminde oldugu 
gibidir. 

(c) Kbiiyiik icin 

.----n+ 
V0(t) 

l 

R 

vd(t) 

r----K t-+--..., 
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(Pl L53-2) 
(Pl 1.53-3) 

Vo(I) = Vd(t) + Rid(t) + v;(t) 
Vo(I) = -K[ Vo(f)- Vd(t)] 

(P 11.53-1) denkleminin ideallestirilrnis bagmnsr, negatif diyot akmu ihtimali 
olmadigrm varsayar. Genellikle, diyot akimmm kucuk maksimum negatif degeri 
vardir; ancak, analizimizde bu ihtimali ihmal edecegiz. 
(a) Islemsel yiikseltecin giris ozdirencini sonsuz ve crkis ozdirencini sifir var- 

sayarak asagidaki bagmtilann dogru oldugunu gosteriniz: 

(Pl 1.53-1) · (f) _ Lr qw(t)lkT ld - 1ne . 

11.53.Sekil Pl l .50(b)'de gosterilen devreden Z1(s) = R kullanilarak ve Z2(s)'i ustel 
akim-gerilim iliskisi olan bir diyot ile degistirerek elde edilen Sekil Pl l.53(a)'da 
gosterilen devreyiele alahm. M'in diyotun olusumuna bagh bir sabit oldugu, q'nun 
elektron yuku oldugu, k'm Boltzmann sabiti oldugu ve T'nin mutlak sicakhk oldu- 
gu yerde, bu iliskinin $U forma sahip oldugunu varsayahm: 

~ekil P11.52 

1 
+ + 

R 

c 

Problem l 1.50'den sonuclan kullanarak, sistemin yaklasik olarak bir entegral 
ahci olarak cahstrgmi gosteriniz. Hangi frekans arahgmda (K,R ve C bakmun- 
dan ifade edilen) yaklasma uymaz? 

1 
Z2(s) =- 

CS 
Z1(s)=R, 

(b) Geri beslemenin onemli ku1lammlanndan biri parametrelerdeki degismele. 
re sistem hassashgmm indirgenmesindedir. Bu ozellikle sadece yaklasik 
olarak bilinebilen yuksek kazanclan olan, islemsel yukseltecleri iceren 
devreler icin opemhdir. 
(i) R2/R1=10 ile (a) seceneginde tartisilan devreyi ele alahm. Eger K 

106'dan 5xl05'e degisirse sistemin kapah devre kazancmdaki degisi- 
min yuzdesi nedir? . 

(ii) K ne kadar btiyuk olmalidir ki, degerindeki %50 degisim, kapah don- 
gii kazancmda sadece %1 'lik bir degisime neden olsun. , 

11.52.Sekil Pl l.52'deki devreyi ele alahm. Seki! Pl l.50(b)'de $U kullarnlarak elde, 
edilmistir: 
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oldugunu gosterebiliriz. 

(i) G(s)H(s) = AZi(s)Z2(s) oldugunu 
Ro(Z,(s) + Z2(s) + Z3(s)) + Z2(s)(Z1(s) + Z3(s)) 

gosteriniz, 
(ii) Eger Z1(s), Zi(s) ve Z3(s) saf tepkilerse (yani, induktanslar veya 

sigaclar), Xi(jw), i= 1,2,3 'On tumunun gercek oldugu yerde 
Z1(jw)=JX1Uw), Z2(jw) = JX2(jw) ve Z3(jw) = JX3(jw) yazabiliriz, (b) ve 
(i) kisimlannm sonuclanm kullanarak, devrenin sahmmlar ilretrnesi 
icin gerekli bir durumun asagidaki gibi oldugunu gosteriniz: 

X1Uw) + X2(jw) + X3(jw) = 0 

(iii) Aynca, (ii) krsrmmn kisitlayicilrgma ek olarak, AX1(jw) = X2(jw) smir- 
lamasi sahmrnlar ilretmek ilzere devre icin saglanmasi gerektigini gos- 
teriniz. [~(jw) induktanslar icin pozitif, kapasitanslar icin negatif ol- 
dugundan, sonraki simrlarna Zt(s) ve Zi(s)'in aym tip tepkiler olmasim 
gerektirir (yani, ya her ikisi induktans ya da her ikisi kapasitans olma- 
hdtr).] 

(iv) Zt(s) ve Z2(s)'in her ikisi de induktans olsun; oyle ki, 
· Xi(jw) = X2(jw) = wL. 

X3(jw) = -1/(wC)'nin kapasitans oldugunu varsayahrn. (ii)'de elde edi- 
len kosulu devre salmdigmdaki frekansi (L ve C bakirmndan) belirle- 
mek icin kullammz. 

11.55.(a) Sekil Pl l.55(a)'da gosterilen aynk zarnanh oz yinesiz LTI filtreyi ele ala- 
hm. Bu oz yinesiz sistem boyunca geri beslerneyi kullanarak, oz yineli bir 
sistern uygulanabilir. Bunu yapmak icin, H(z)'in Sekil Pl l.55(a)'nm oz yi- 
nesiz LTI sisterninin sistern fonksiyonu oldugu, Sekil Pl l.55(b)'de gosteri- 
len konfigurasyonu ele alahrn. Bu geri beslerne sisterninin tilrn sistem 

oldugu gosterilebilir. Aynca 
G(s) = -Z1(s) 

Z1(s) + Z3(s) 

H(s) = -AZL(s) 
ZL(s) + Ro 

oldugu yerde, 

ZL = Z2(s)(Z1(s) + Z3(s)) 
Z1(s) + Zi(s) + Z3(s) 

Yukseltece giris, v1(t) ve v2(t) voltajlan arasmdaki farktir. Bu devrede, yuk- 
seltec A kazancma ve R0 cikrs direncine sahiptir. Zt(s), Z2(s) ve Z3(s) ozdi- 
renclerdir. (Yani, her biri girisi oz direnc elemam boyunca akan akim olan 
ve cikisi elementin gerilimi olan bir L TI sistemin sistem fonksiyonudur.) 
Bu devre icin, 
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~ekii P11.54 c 

(b) 

(Pl 1.54-2) denklemi saglandigmda Sekil Pl l.54(b)'de gosterilen sistem 
icin wo' da kapah dongu kazanci degeri nedir? 

(c) Bir sinils bicimli sahruci, Sekil Pl l.54(c)'de gosterilen devre kullarularak 
ozetlenen prensip ilzerine kurulmus olabilir. 

(Pl 1.54-2) G(jwo)H(jwo) = -1. 

(b) ~ekil P11.54 
saglarsak sistem 91kI$I degismeden kalrms olmahdir. Sistem simdi girissiz 
91k1$ ilretir. Bu nedenle, (P 11.54-1) denkleminin saplandigi varsayilarak 
Seki I Pl 1.54(b)' de gosterilen sistem bir sahrncidrr. 

(b) Pratikte sikca kullamlan bir sarkac sinus bicimli sahrucidir. Boyle bir sah- 
mer icin (Pl 1.54-1) denklemi kosulunu yeniden soyle yazabiliriz: 

-1 -EJ .......... _ ..... 
1-----..._ y(t) 

+ 
Xj(t)=O ~ H(s) 

+ 

(a) 

x1(t)~ 

y(t) - H(s) - , , , 
3 

-1 Gs· - - 
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(Pl 1.56-2) sin[B(t)] ~ B(t),cos[B(t)] ~ 1. 

Bu bagmti sadece kutlenin cubuga dik yonde gercek ivmesini, bu yonde uygu- 
lanan ivmelere [yer cekimi, x(t)'e bagh olarak surtunme kuvveti, arabanm iv- 
mesi] esitler. 
(P 11.56-1) denkleminin lineer olmayan turev denklemi oldugunu not edelim. 
Sarkac davramsmm detayh, tam analizi, bu denklemi incelememizi gerektirir; 
ancak, dogrusallastmlrms bir analiz uygulayarak sarkac dinamigi oldukca iyi 
kavramis oluruz. Ozellikle, sarkac dinamigini yaklasik olarak dik oldugu anda 
inceleyelim [yani, ({_t) kucuk oldugunda], Bu durumda, yaklasiklama yapabili- 
riz: 

(Pl 1.56-1) 
d2B(t) 

L-2- = gsin[B(t)]- a(t)cos[B(t)] + Lx(t). 
dt 

s(t) ~ekil P11.56 
I -.., 

11.56.Sekil P 11.56' da gosterildigi gibi, hareketli bir arabaya yerlestirilmis ters bir 
sarkaci ele alahm. Burada, sarkac kutlesiz bir L uzunlugunda cubuk ve ucunda 
m kutlesi ile tasarlanrmstir. ({_t) degiskeni sarkacm dikeyde acisal sapmasmi, g 
yercekimi ivmesini, s(t) arabanm bir referans noktasma gore pozisyonunu, a(t) 
ani ruzgarlar gibi herhangi bir surtunmeden kaynaklanan acisal ivmeyi gosterir, 
Bu problemde amacimiz, ters sarkac dinamigini analiz etmek ve daha ozel ola- 
rak, araba a(t) ivmesinin mantikh bir secimi ile sarkaci dengeleme problemini 
arastiracagiz. ({_t), a(t) ve x(t)'i iliskilendiren turev denklemi soyledir: 

le ilginctir, cunku bazi teknolojiler dalh gecikme hath yapilan uygulanma- 
sma ideal olarak yeterlidir (yani, her gecikmede cikislan agirhkh olan ve 
sonra toplanan cikmah gecikme zinciri iceren sistemler). 
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oldugu yerde, K,c1, ••• cN ve d0, ••• dN katsayilan degerlerinin nasil bulundu- 
gunu gosteriniz, 
Bu problemde, geri besleme kullammmm, lineer sabit katsayih fark denk- 
lemleri ile tammh L TI sistemlerin uygulamalanna alternatif sagladigiru 
gorduk Oz yinesiz bir sistem etrafmda (a) secenegindeki uygulama ozellik- 

i=O 

N 

L);z-i 
Q(z) = ""'""i~~o __ 

La;z-; 

oldugunu dusunelim. ai ve bi 'nin belirlenmis katsayilar oldugu yerde ve 
kapah dongu fonksiyonunun 

i=l 

N 

LCiZ-i 
H(z) =~i;~1 __ 

Ld;z-i 

(b) Sekil Pl l.55(b)'deki H(z)'in oz yineli bir LTI sistemin sistem fonksiyonu 
oldugunu varsayahm. Ozellikle, 

(b) 

~ekil P11.55 

H(z) 

K 1----.....,--_.y[n) · 
+ 

x[n) --.. + ----• 

(a) 

b,..,---~ + 1-------t..-1 + --- ••• --~ + 

c, 

y[n] 

D D ···~ D D x[n] 

fonksiyonunu bulunuz ve tum sistemin giris ve cikisnu iliskilendiren fark 
denklemini bulunuz. 
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Ill 

KfI(s-/Jk) 
H(s) = _k_=, _ 

11-I 

s'fI(s-ak) 
k=I 

11.58.Pr.oblem 1 l.57'de, bir geri besleme sisteminde tumlev ahcmm varhginm, siste- 
mm yatiskm durumda sifir hatayla basamak girdisi izlernesini nasil mumkun 
k!ld1~1m incel~dik. Bu problemde, bu fikri genisletiyoruz. Sekil P 1 l .58'de ci- 
zilrnis ola!1 gen besleme sistemmi ele ahmz, ve butun kapah dongu sistemin ka- 
rarl~ ?ldugunu varsayimz. Aynca, ak ve f31c verilmis sifirdan farkh sayilar ve I 
pozitif tam sayi olmak uzere, 

Bu sistemi, bir PI kontrol birimi kullanarak kararhla$tlramayacag1m1ZI, fa- 
kat, orannh-aru-tumlev-arti-turevsel (PID) kontrolu kullamrsak kararhlasti- 
np basamak izlemesini saglayabilecegimizi, yani, 

K 
He (s) = K, + -2 + K3s oldugunu gosteriniz, 

s 

(b) 

oldugunu varsayiruz. He(s) = K (Orantih veya P kontrolu) iken, sistemi karar- 
hlasnrmak icin K'y1 secebilecegimizi ve boylelikle, x(t) = J(t) ise e(t) ~ o 
oldugunu gosteriniz. x(t)=u(t) ise e(t) ~ 0 elde edemeyecegimizi gosteriniz, 
HP(s) = K gene (Pl 1.57-1) Esitligindeki gibi olsun, ve orantrh-arti-tilmlev 
(Pl) kullandrgmuzi varsayuuz, yani; . 

HJs)=K1 + K2. 
s 

Sistemi ~ararhla$tlrmak icin K, ve K2 'yi secebilecegimizi, ve aynca 
x~t)=u(t) ise e(t) ~ 0 elde edebilecegirnizi gosteriniz, Boylelikle, sistern 
bir basamak izleyebilir. Aslmda, bu, geri besleme sistemi tasanmmda te- 
mel ve onem!i bir ilkeyi gostermektedir: Bir basamak izlemek icin 
[X(~)=l/~], ~en besleme sisteminde bit tiimlev ahciya (1/s) ihtiyac vardir. 
Bu ilkenin bir uzantisr; bir sonraki problemde ele almmisnr. 

1 
(c) H/s) ( . 2 oldugunu varsayimz. 

s-1) 

a Hp(s)=--, a:;tO 
s+a 

(a) 

~ek1I P11.57 

y(t) x(t) 
+ e(t) d(t) ~ + - Hc(s) - Hp(s) - - - - - I~ 
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11.57. Bu problemde, izleme sistemleri tasanmmm birkac ornegini inceliyoruz. Sekil 
Pl l.57'de cizilmis olan sistemi ele alahm. Burada, HP(s), ciktisi kontrol edile- 

eek olan sistem, ve He (s) tasarlanacak olan dengeleyicidir. He (s) 'yi secmek- 
teki amacimiz y(t) ciktismm x(t) girdisini takip etmesini saglamaktir. Ozellikle, 
sistemi kararlilastrrmaya ek olarak, sistemi, e(t) hatasi belirli girdiler icin sifira 
kadar bozunacak sekilde tasarlamak istiyoruz. 

L=0.5 m 
(Pl l .56-3)'yi kullanarak, kapali dongu sisteminin son-Um oram 1 ve dogal 
frekans 3 rad/sn olacak $rkilde K1 ve K2 degerlerini bulunuz. 

,, . 

ve 
g = 9.8ml sn' 

a(t) = KB(t). 
B(t) 'nin, (P 11.56-2) Esitligindeki yaklasmalar gecerli olacak sekilde kucuk 
oldugunu varsayimz. B(t) 91kt1, x(t) dis girdi ve a(t) geri besleme sinyali 
olacak sekilde, dogrusallastmlrms sistemin bir blok diyagrarnun ciziniz. 
Geri beslemeli sistemin kararsiz oldugunu gosteriniz, x(t) = J(t) iken sar- 
kac sonumsuz sahmmli bir bicimde ileri geri sallanacak sekilde K icin bir 
deger bulunuz. 

(c) Orantili-arti-turevsel (PD) geri beslemesini kullanarak, 

a(t) = K1B(t) + K2 dB(t) 'yi ele ahmz. 
dt 

Sarkaci kararhlastiran K, ve K2 degerlerinin bulunabilecegini gosteriniz, 
Aslmda, 

(a) Arabanm duragan oldugunu varsaym [ a(t) = 0 ], ve (Pl l.56-2)'de verilen 
yaklasmalarla beraber (P 11.56-1) Esitliginde tammlanan x(t) girdili ve 
B(t) ciktih nedensel L TI sistemini ele alm. Bu sistemin sistem fonksiyo, 
nunu bulunuz, ve sistemin kararsiz oldugu anlamma gelen, duzlemin sag 
yansmda bir kutbunun oldugunu gosteriniz, 

(b) (a) bolumunun sonucu eger araba duragansa x(t) tarafmdan yaranlan onem- 
siz herhangi bir acih duzensizlik, dikeyden, artan acisal sapmalara yol aca- 
caktir. A91k bir sekilde, bazi noktalarda, bu sapmalar (Pl 1.56-2) Esitligin- 
deki yaklasmalann arnk gecerli olmamasim saglamaya yetecek kadar ge- 
nisleyeceklerdir. 
Bu noktada, dogrusallastmlrms analizler artik dogru olmazlar, fakat kucuk a91- 
sal farklar icin dogru olmasi, kucuk acisal farklar azalmak yerine artacagmdan, 
yatay denge durumunun kararsiz oldugu sonucuna varmarruzi saglar. 
Simdi de sarkacm yatay pozisyonunu, arabayi uygun bir bicirnde hareket 
ettirerek kararhlastirmak istiyoruz. Orantih geri besleme kullandigmuzi 
varsayahm, yani; 
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-t -2 -t 

H [ z] = z + z - z 
2 

olan sistemi ele ahmz. Sistemin, 
(l+z-1)(1-z-1) 

x[n]=(n+I)u[n]'de tam olarak iki zaman basamagmdan sonra yokus yaka- 
ladiguu gosteriniz. 

11.60.Bu problemde, orneklenmis veri geri besleme sistemlerinin ozelliklerini incele- 
dik, ve ~u sistemlerin kullanmum gosterdik. Bolum 11.2.4 'ten, bir orneklenmis 
ven gen besleme sisteminde, surekli zamanh bir sistemin ciktismm orneklendi- 
gini hatirlaymiz, Sonuctaki omeklemler dizisi, ciktisr, iceride geri beslenen ve 
surekli zamanh sistem icin asil girdiyi uretmek icin dis girdiden cikanlan, su- 
rekli zamanh bir sinyale cevrilen bir aynk zamanh sistem tarafmdan islenir. 

olacak sekilde H(z)'yi bulunuz. (lpucu: Girdi bir birim basamak oldugunda 
ve e[n] (Pl 1.59-2) Esitligiyle verildigine H(z) ve E(z) arasmda olan iliskiyi 
kullammz. 

(f) Sekil Pl l.59'daki 

(Pi 1.59-2) 
N-l 

e[ n J = Iako[-k J 
k=O 

3 -I } -2 -z +-z 
H(z)= 4 4 (1+i2-1)(1-z-1) 

olan geri besleme sisteminin, girdinin sonlu sayida basamaktan sonra ku- 
sursuzca birim basamak izleme ozellikli bir olu vuru sistemi oldugunu gos- 
teriniz. Hangi zaman basamagmda e[ n] hatasi sifira yerlesir? 

(e) Daha genel olarak, Sekil Pll.59'daki sistem icin, y[n] n ~ N iken kusursuz- 
ca birim basamak izleyecek sekilde, ve aslmda, ak belirlenmis sabitler iken 

riniz. [lpucu: e[n]'nin aktanmi E(z)'yi, H(z) ve u[n]'nin aktanrru cinsinden 
belirtiniz; E(z)'nin butun kutuplannm neden birim cember icinde olduklan- 
m aciklayimz. 

( c) (a) ve (b) boltimlerinin sonuclan, 11.57 ve 11.58 Problemlerinde anlatilan 
surekli zamanh sistemlerin sonuclannm aynk zamanh karsihklandir, Aynk 
zamanda, sonlu sayida basamaktan sonra, belirli girdileri kusursuzca izle- 
yen sistemlerin tasanrrnm da ele alabiliriz. Bu tur sistemler olu vuru geri 
besleme sistemleri olarak bilinirler. 

-l 

Sekil Pl l.59'daki, H(z) = ~ olan aynk zamanh sistemi ele ahmz. 
1-z 

Butun kapah dongu sistemin, tam olarak bir basamaktan sonra basamak iz- 
lemesi ozelligi ile (x[n]=u[n] ise e[n]=O, n ~ 1 ), bir olii vuru geri besleme 
sistemi oldugunu gosteriniz. 

(d) Sekil Pl l.59'daki 

907 Boliim 11 Lineer Geri Besleme Sistemleri 

yebilecegini gosteriniz. 
Daha genel olarak, Sekil Pl l .59'daki geri besleme sistemini ele almiz, ve 
kapah dongu sisteminin kararh oldugunu kabul ediniz. H(z)'nin z=l 'de bir 
kutbu oldugunu varsayrmz, Sistemin birim basamak izleyebilecegini goste- 

(b) 

Bu sistemin, x[n]=u[n] ise lime[ n] = 0 olacak sekilde birim basamak izle- 
n->oo 

~ekil P11.59 ) 

y[n] + 
e[n] _ 

H(z) - , , 

'~ 

11.59.(a) Sekil Pl l.59'daki aynk zamanh geri besleme sistemini ele ahmz. 
1 H(z) = 

1 
oldugunu varsayimz. 

(z-l)(z-2) 

oldugunu gosteriniz, 

I 

oldugunu varsayimz. Sekil P 1 l .58'deki geri besleme sistemi genellikle 1. Tip 
geri besleme sistemi olarak adlandmhr. 
(a) Bir 1. Tip geri besleme sisteminin basamak izleyebilecegini, yani, x(t)=u(t) 

ise e(t) ~ 0 oldugunu, son deger teoremini (Bolum 9.5.10) kullanarak 
gosteriniz. 

(b) Benzer sekilde, bir 1. Tip sistemin yokus izleyemeyecegini, fakat 
x(t) = u _2 (t) ise e(t) ~ sonlu bir sabit oldugunu gosteriniz. 

( c) 1. Tip bir sistemde,k>2 iken x(t) = uk (t) ise simrsiz sonuclann ortaya 91k- 
ugim gosteriniz. 

( d) Daha genel olarak, 1. Tip bir sistemde, 
(i) e(t) ~ 0, e(t) ~ 0 ve k ::::; 1 ise, 
(ii) e(t) ~ sonlu bir sabit, x(t) = u_1+1 (t) ise, 
(iii) e(t) ~ co ; x(t) = u., (t) ve k>l+ 1 ise. 

~ekil P11.58 

y(t) x(t)__;_~ 
ett) 

H(s) + - 
"' 
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seklindeyken, 

(A.6) 

i9in 
(A.5) 

H (Jco) bilindiginde, sistemle ilgili cesitli sorulara cevap verebilecek konumda oluruz. 

Ornegin, sistemin itme tepkisini belirlemek icin, 91e { s} < 0 kosulunu saglayan her 
a sayisi icin, Fourier donusumunun 

x, ( t) = ea' u ( t) 

(A.4) 

seklindedir, Burada; 

(A.3) 
co2 

H(Jco)= 11 

(Jco )2 + 2(co11 (Jco) + co,;' 

(A.2) 
co2 

H(Jco) =z= . 
11 

, 

· (Jco )2 + 2(co11 (Jco) + co,; 
ya da, payday: carpanlanna aymrsak, 

Bu ekin am~c1 kismi kesir acihrm teknigini aciklamaktrr. Bu yontem sinya] ve sistem 
9~h~-~~lan .1xin buyuk onem tasimaktadir; ozellikle, Founer, Laplace, ya <la z- 
donusumlerinin tersmi ahrken ve lmeer sabit katsayih tilrevsel ya <la fark denklemleri 
tarafmdan tammlanan L TI sistemlerini analiz ederken cok kullamshdir. Kismi kesir 
acihrm metodu, polinomlann oram seklindeki bir fonksiyonu almak ve onu ayru tipte 
daha basit terimlerin lineer kombinasyonu seklinde acmaktan ibarettir. A91hm elde 
ederken 9ozill.~esi ~ger~ke~ ~sas problem, lineer kombinasyondaki katsayilann belir- 
Ienmesidir. Gorecegimiz gibi, bu, biraz muhasebe ile venmh bir sekilde cozulebilen 
cebirde oldukca acik bir problemdir. ' 

Gerisindeki temelfikri ve kismi kesir acihrmrn aciklamak icin, Bolum 6.5.2de 
d 2 y ( () dy ( t) 

dt2 + 2(co11 dt + co,;y(t) = co,;x(t) (A. l) 

denklemi ile belirtilen ikinci dereceden surekli-zamanh LTI sistemi icin gelistirilen 
analizi dusunun. 
Bu sistemin frekans tepkisi, 

EKBOLUM 
KISMi KESiR A(:ILIMI 

GiRi$ A.1 

K 
(e) G(z)= 1 l+-z-1 

2 
oldugunu varsaym. T uzerinde hangi durumlarda tilpl sistemi kararh yapan 
bir K degeri bulabiliriz? Kararh kapah dongu sistemi icin ozel bir K ve T 
degeri cifti bulun. lpucu: kok yer egrisini inceleyin, kutuplann birim cern- 
bere girdigi ve birim cemberden cikng: degerleri bulun. 

oldugunu gosterin, 
( d) H ( s) 'nin kisim ( c )' deki gibi lineer oldugunu ve G ( z) = K oldugunu var- 

saym. Resim l l.6(b)'deki kapah dongu aynk zamanh sistem icin K deger- 
lerinin kararh oldugu arahgi bulun. 

oldugunu varsaym. 

1 H(s)=-,91e{s} > 1 s-1 (c) 

her n icin 

(a) Resim l l.6(b)'deki kesik cizgili sistemi ele alm. Bu, girdisi e[n] ve ctktisi 

p [ n] olan aynk zamanh bir sistemdir. Bunun bir L TI sistemi oldugunu 

gosterin. Resimde belirttigimiz gibi, F ( z) 'nin bu sistemin sistem fonksi- 

yonu olmasma izin verecegiz, 
(b) Resim 1 l.6(b )' de, sistem fonksiyonu F ( z) olan aynk zamanh sistemin, 

sistem fonksiyonu H ( s) olan surekli zamanh sisteme, basamak-sabiti yolu 

ile bagh oldugunu gosterin, Y ani, eger s ( t) stirekli zamanh sistemin ba- 

samak tepkisi ve q[ n] aynk zamanh sistemin basamak tepkisi ise, o za- 
man 
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r2v2 +riv +ro =ho +(c1v +co)(v+a1) 

=b0 +c1v2 +(c0 +a1c1)v+a1c0 

sekline gelir. Esit derecedeki v'lerin katsayilanru esitlersek 

olur ve denklem (A.15) 

, . Denkl~m .(A.15)'~ he~ i~i tarafm~aki e~it_ der~~eli v'lerin katsayilanrn esitleyerek, 
c len ve b 1en, a lar ve y lar cmsmden behrleyebihriz. Ornegin, m=2 ve n= I oldugunda, 

2 ' 
H( ) _ Y2 v + Y1 v + Yo . b0 

V - C1V+Co +-- (A.16) v+a1 v+a1 

(A.15) +( 111-11 )( 11 11-I ) c111-11v + ... +co v +all_lv + ... +ao 
elde edilir. 

r V 111 + + r + - b 11-I b b 111 ··· 1 v Yo - 11-1 v + ··· + 1 v + 0 

(A.14) b 11-I b 11-2: + ,,_1v + 11-2v . + ... +b1v +ho 
II n-1 v +a,,_1v + ... +a1v +a0 

Co ,c1 , ... ,cm-11 ve ho A , ... ,b,,_1 katsayilan, (A.13) ve (A.I4) denklemlerini esitleyerek 
ve payda ile carparak elde edilebilir. Bunun sonucunda · 

' 

a a a = --2!.:.!.. a = ~ 11-I 11-2 a11 a11 
Eger m<n ise, H( v) mutlak kusursuz rasyonel fonksiyon olarak adlandmhr, ve bu du- 
rumda, ho =Yo, b, =,Y1 ': · ., b,,, =: Y_,,, olmasma izin verilerek, ve kalan b'leri O'a esitleye- 
r~k, denk!em (A.13) teki H( v) nm zaten denklem (A.12)'deki formda oldugunu goru- 
ruz. Bu kitapta rasyonel fonksiyonlann ele ahndrgi cogu konuda mutlak kusursuz ras- 
yonel ,fo.nksiro~lar ile ilgileniyoruz. Am~, eger H( v) kusursuz d~gilse (yani men ise), 
H( v) _YI _v cmsmden bir polmomun ve bir mutlak kusursuz rasyonel fonksiyonun top- 
lami cmsmden yazmarmza olanak saglayan bir on islem yapabiliriz. Yani, 

H(v)- C vm-11 111-11-I . - 111-11 +c111-11,-lv + ... +clv +co 

/Jm-1 Ym-1 =--, 
all 

(A.13) 
111 111-I 

H(v) = rmv + Ym-lv + ... + Y1V + Yo 
11 n-l v +a,,_1v + ... +a1v +a0 

cikar. Burada 

~eklind~dir. Bu formda paydadaki en yuksek dereceli terimin katsayisj 1 'dir, ve paym 
<l:reces1 paydanm derecesmden en az 1 eksiktir. (Eger bn.i=O ise paym derecesi n- 
1 den az olacaktir.) 

Eger H ( v), denklem (A. I I) formunda verilmisse, iki direk hesaplama yapa- 
rak den_klem (A.12) formunda rasyonel bir fonksiyon elde edebiliriz. ilk once 
H( v) 'nm pay ve paydasmi a11 'e boleriz. Bunun sonucunda ' 

911 Ek Solum 

(A.12) G(v) 

Amaclanrmz icin, rasyonel fonksiyonlan iki standart formdan birinde dusunrnek uy- 
gun olacaktir. Bunlardan ikincisi, ki genellikle aynk-zamanh sinyaller ve sistemlerin 
analizi icin kullamshdir, cok kisaca anlatilacaktir, Standart formlardan birincisi 

b 11-I b 11-2 b b n-lV + 11-2V + ... + IV+ O 
II 11-I V +an-IV + ... +a1V +a0 

A.2 KISMi KESiR A<;ILIMI VE SUREKLi-ZAMANLI SiNYALLER 
VE SiSTEMLER 

seklinde yazmanuza izin veriyor. 
Onceki konuyu si.irekli-zamanh Fourier donusumleri cinsinden ifade ederken, 

benzer kavramlar aynk-zamanh Fourier analizlerinde ve Laplace ve z-donusumlerinde 
de ortaya cikrnaktadir. Turn bu durumlarda, rasyonel donilJilmlerin-yani bazi degis- 
kenleri olan polinomlarm oranlan olan donusumler- onemli simfi ile karsilasmz, Ay- 
nca, bu baglamlann her birinde, bu donusumleri denklem (A.9) gibi daha basit terim- 
lerin toplamlan seklinde yazmak icin nedenler buluruz. Bu bolumde, acihmlan hesap- 
lamak icin genel bir islem gelistirmek icin, genel bir degiskenin olan v'nin rasyonel 
fonksiyonunu ele almz, yani 

H(v) = /3/llvm + Pm-lvm-1 + ... + /J1v + /Jo (A.11) 
n 11-I a11v +a,,_1v + ... +a1v +a0 

formundaki fonksiyonlan inceleriz. , 
Si.irekli-zamanh Fourier analizi icin v'nin rolunu (JOJ) i.istlenirken, Laplace d_oni.i- 
sumunde bu rolu kompleks degisken olan s ustlenir. Aypk-zamanh Fourier analizinde, 
v genellikle e?" olarak ahmrken, z-donusumlerinde z' ya da z kullanabiliriz, K1sm1 
kesir acilmnmn temel tekniklerini gelistirdikten sonra, onlarm si.irekli-zamanh ve ay- 
nk-zamanh L TI sistemlerinin analizine uygulamalanm anlatacagiz. 

(A.IO) 

seklinde oldugunu ammsaym. 
Bu nedenle, eger H(jOJ) 'yi denklem (A.6) ya da (A.8) formunda terimlerin .. toplami 
seklinde acarsak, H(JOJ) 'nin ters donusumunu yoklama ile belirleyebiliriz. Ornegin, 
Bolum 6.5.2'de c1 -:;; c2 iken, denklem (A.3)'te H(JOJ) 'nin , 

H(JOJ)=(~) . I +(~) . I (A.9) ,\ 
C1 - C2 J OJ - C1 C2 - C1 ./ OJ - C2 

seklinde yazilabilecegini not etmistik. 
Bu durumda, denklem (A.5) ve (A.6) Fourier donusum cifti H(JOJ) 'nin ters donustlmunu 

h(t)=(~ec11 +~ec2')u(t) 
c1 -c2 C2 -c1 

(A.8) 

(A.7) .i2 ( t) = teat U ( t) 
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(A.31) 

(A.30) 

(A.29) 

+A12 ( v- P2)+ A21 (v- P1 )2 
Te~r~r, aym derecedeki v'lerin k_atsay1lanm esitlersek uc denklem (v", v', ve v2 terim- 
len~m ka~s~~Il~n 19m) eld~ ~d~1:z. Eger denklem (A.27)deki A11 terimini atarsak, ge- 
nelhkle cozumu olmayan 1k1 bilmmeyenh u9 denklemimiz olur. Bu terimi dahil ede- 
rek, her zaman bir 9?~iim bulabiliriz. Am~ bu durumda da cok daha basit bir metot 
var. Denklem (A.27) yi ele aim ve ( v - p1) ile carpin: 

( v - Pi )2 G ( v) = A11 ( v - Pi ) + Ai z + A21 ( v - P, )2 
v-p2 

Onceki omekten, A12 'nin nasil belirlendigini hemen gorebiliriz: 

A12 = [( v- P, )2 G(v) l=P1 h2P,2 +b1P1 +bo 
P, -p2 

A11 icin oldugu gibi, denklem (A.29)'un v'ye gore turevini aldigirmzr varsayahm: 

!!:_ [ ( V - Pi ) 2 G ( V) J = A1 
1 
+ Az 

1 
[ 

2 ( v - p, ) ( v - pi): ] 
dv v - Pi ( v - p2) 

(A.28) 

(A.27) 
A A .J G(v)=--11_+ 12 + ·~1 

v - Pi ( v - pi)2 ( v - P2 ) 
seklinde bir acilima bakanz. 

~ura?a, ~erimleri, en kucuk ortak_ paydamn cin§inden toplarsak, denklem 
(A.26) daki ~o~~ paydayi elde , etmek 19~n 1 I ( v - p1) terimine ihtiyacnniz var. 
1 I ( v - P1) terirnini de gene! olarak eklememiz gerekir. Bunun nedenini gormek icin 
Denklem (A.26) ve (A.27)'yi esitlerneyi ve ikisini de denklem (A.26)'nm paydas1yl~ 
carpmayi ele aim: 

b2 v2 + b, v + b0 = A1 1 ( v - pi) ( v - p2 ) 

Bu durumda, 

(A.26) 

(A.25) 

(A.24) A2 =[(v-p2)G(v)] b2Pi +b1P2 +bo 
v=pi (P2 - Pi )(p2 - P)) 

A [( )G( )] b2Pi +b,P1 +b0 3 = v- p3 v - 
v=», (p3 - Pi )(p3 - P2) 

Simdi P1 = P3 :f: p2 oldugunu varsayahm; yani, 

G ( v) b2 v2 + 2b, v + bo 
( v - Pi ) ( v - P2 ) 

Benzer sekilde, 

(A.23) 

(A.22) A1 = [ ( v - P1 ) G ( v) l=Pi 
ya da, denklem (A.18)'i kullanarak, 

A _ b2P12 +b1P1 +bo 
I - (Pi -p2)(P1 -pJ 
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(A.21) ( ) ( ) 
_ A2 ( v - P1 ) A3 ( v - Pi ) 

v - p1 G v - A1 + + 
v- P2 v- P) 

denklemini elde ederiz. p1, p z: ve p3 aynk oldugundan, (A.21) denkleminin sag tarafm- 
daki iki terim v = p1 icin sifirdir. Bu nedenle, 

denklemini elde ederiz. 
Denklem (A.20)'nin sag tarafnu acarak ve esit derecedeki v'lerin katsayilanru esitle- 
yerek, A1, A2, ve A3 icin cozulebilen lineer denklemler seti elde ederiz. 

. Bu yaklasim her zaman calissa da, daha kolay bir metot var. Denklem (A.19).'u 
ele aim ve A1 'i hesaplamak istedigimizi farz edin. 0 zaman, her iki tarafi da v-p, Ile 
9arparak, 

seklinde yazanz. 
Simdilik paydanm kokleri olan p1, p2, ve p3 'un aynk oldugunu varsayarak, G(v)'yi 

( ) A1 A2 A3 (A.19) G v =--+--+-- 
v - Pi v - P2 v - P3 

formunda toplam olacak sekilde acanz, 
Artik problem, A1, A2, ve A3 katsayilanm belirlemektir. Bir yaklasim, denklem (A.18) 
ve (A.19)'u esitleyip payda ile carpmaktir. Bu durumda, 

b2 v2 + b, v + b0 = A1 ( v - P2 ) ( v - P3 ) 

+A2(v-p1)(v-p3) (A.20) 

+A3 ( v- Pi)( v- P2) 

(A.18) 

Co= Yi -a1Y2 . 
bo =yo-a1(Y1 -a1Y2) 

Denklem (A.15)'in genel durumu benzer bJ9im_lerde cozulebilir. . , 
Simdi hedefimiz denklem (A.12) deki kusursuz rasyonel fonksiyon G(v) ye 

odaklanmak ve onu daha basit kusursuz rasyonel fonksiyonlarm toplarm olarak ac- 
maktrr, Bunun nasil yapildrgim gormek 19m, n=3 durumu ele alahm, denklem (A.12) 

( ) _ b2 v2 + bi v + bo (A. 1 7) G v - 3 2 
- v +a2v +a1v +a0 

olacak sekilde kisahr, 
ilk adim olarak, G(v)'nin paydasmi carpanlanna ayirarak 

( ) 
b2 v2 + b, v + b0 G v - --=----..:__--"--- 

- ( v - Pi ) ( v - P2 ) ( v - P3 ) 

Y2 =c1 
Yi =co +a1c1 
Yo= bo + aico 

denklemlerini elde ederiz. 
ilk deriklem c1 degerini verir, bu degerdaha sonra ikincide kullamlarak c0 icin cozule- 
bilir. Sonuc 
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(A.48) 

(A.47) x ( t) = e-1 u ( t) 
oldugu zaman denklem (A.37) ile verilen sistemin tepkisini ele alrmstik. 
Denklem 4.81 'den, sistemin ciktismm Fourier donusurnu 

Y(Jm) }~+ 2 diir. 
(Jcv+I) (Jcv+3) 

Simdi paydada tekrarlanan carpanlar oldugu zaman icin kismi kesir acihrrnm gosterecegiz. Ornek 
4.26'da girdi 

Ornek A.2 

(A.46) H(s)=-2-+_2_. 
s+l s+3 

Bu donusumun tersini alarak, yine denklem (A.44)'te verilen itme tepkisini elde ederiz. 

seklindedir. 
Denklem (A.37) ile belirtilen sistem, Unite 9'da anlatildigi gibi, Laplace donusum analizi teknik- 
leri kullarularak analiz edilebilir. Bu sistem icin sistem fonksiyonu 

H(s)- s+2 (A.45) 
- s' +4s +3 

seklindedir ve v yerine s koyarsak, denklein (A.39)'da verilen G( v) 'nin aymsmr elde ederiz. Bu 
nedenle, kismi kesir acilmu, denklem (A.40)-(A.42)'deki ile tamamen ayru sekilde ilerler, ve su 
sonucu verir: 

(A.44) 

(A.43) 
- - 

H(Jm)=-2-+_2_ 
jm+I jm+3 

ve denklem (A.43)'iin ters cevrilmesi ile elde edilen, sistemin itme tepkisi 

h(t) = _!_e-'u (t) + _!_e-3'u (t) 2 2 

Bu nedenle, 

(A.42) 

(A.41) A11 =[(v+l)G(v)] = -i+2 =_!_ 
,·=I -} + 3 2 

[ J -3+ 2 1 
A21 = (v+3)G(v) =--=- 

v=-3 -3+ 1 2 

olur. Burada 

(A.40) G() _AII A21 v --+-- 
v+I v+3 

denklemini elde ederiz. 
Boylece G(v) 'nin kismi acihrm 

seklindedir. 
Bu sistemin itme tepkisini belirlemek icin, H (Jm) 'yi, yoklayarak ters donusumu bulunabilecek 
olan daha basit terimlerin toplami seklinde acanz. v yerine jca koyarak, 

G(v)= ? v+2 v+2 (A.39) 
v: + 4 v + 3 ( v + I) ( v + 3) 

(A.38) H(jm) jm+2 
(Jm)2 +4jm+3 

915 Ek Solum 

(A.37) diy(t) + 4 dy(t) + 3y(t) = dx(t) + 2x(t) 
dt' dt dt 

diferansiyel denklemi ile verilen L TI sistemlerini incelemistik, 
Bu sistemin frekans tepkisi 

Ornek A.1 
Ornek 4.25'te 

(A.36) A l [ .r=' [( )<71 G( )]] 
ik = (a. -k)! dva;-k v-p; v - 

I v-p1 v=p; 

Sonuc ornekteki gibi kontrol edilebilir: Denklem (A.35)'in her iki tarafmi da 
( v- P; file carpm ve Ak 'nm v-11 katlan ile carptrm kalmayana kadar defalarca 
ttirevleyin. Sonra v = P; degerini yerine koyun. 

Art A,.<7, + ... +--+ ... + ... +---- 
v=p, (v-p,.f 

=II Aik k' 
. i=I k=I ( v - P;) 

Buradaki A;k 'lar su formulden hesaplanabilir' 

(A.35) 

denklemini buluruz. 
Bu omek, genel durumda kismi kesir acihmmm arkasmdaki temel fikirleri acikhyor. 
Ozel olarak, denklem (A.12)'deki G(v)'nin paydasmm cr., ... ,arkatlarmda p,,···,Pr 
seklinde aynk kokleri oldugunu varsaym; yani, 

G(v)= b"_,v"-' + ... +b,v +bo (A.34) 
(v- P1r' (v- Pit ... (v- Pr r 

Bu durumda, G ( v) asagidaki formda bir kismi acihrna sahiptir 

( ) 
A A A,<7, G V = 11 + 12 

2 
+ ... +--~- 

( v - P1 ) ( v - P1) ( v - P1 f' 
A21 Az<72 +--+ ... +--~- 

v-p2 (v-p2f 

(A.33) 

_ 2b2p1 + b, b2p12 + b,p, + +b0 

P, - Pi ( P, - P2 )2 
Son olarak, denklem (A.27)'yi v - p2 ile carparak; 

A =[(v- )G(v)] = b2p; +b,P2 +bo 
21 P2 v=p ( )2 2 P2 -p, 

(A.32) 

Artik denklem (A.31) 'deki son terimin v = p, icin sifir oldugu gorulmektedir, ve bu nedenle, 

A,, =[!!_(v-p,)2G(v)] 
dv v=p, 
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Bolum 10.7'de, lineer sabit katsayih fark denklemleri ile belirtilen aynk-zamanh LTI sistemleri 

(A.67) 

ve denklem (A.66)nm ters donusumunu alarak, birim itme tepkisini elde ederiz: 

l 1 -Jw --e 
4 

l 1 -JOJ --e 
2 

(A.66) 
2 4 

(A.65) 

(A.64) 

(A.63) 

rasyonel fonksiyonunu elde ederiz. 
(A.57)-(A.59) denklemlerinde belirtilen kismi kesir acilunmi kullanarak 

B B G(v)=-1~-+-2;- 
l--v 1--v 

2 4 

B11 =[(1-iv)G(v)t2 = 
1~_!_ 

=4 
2 

B21=[(1-±v)G(v)t4 =1~2=-2 
elde ederiz. Bu nedenle, 

(A.62) . 2 2 
G(v)= 3 1 

2 1--v+-v 
4 8 

seklindedir. 

Bunun gibi aynk-zamanh donusumler icin en uygunu V yerine e- jo: koymaktir. Bu yerine koy- 
mayi yapnktan sonra, 

1 3 -JOI 1 -2jOJ --e +-e 
4 8 

(A.61) 
2 

(A.60) 
3 1 y[ n ]-4 y[ n -1] + 8 y[ n - 2) = 2x[ n] 

denklemi ile belirtilen L TI sistemini ele aim. 
Bu sistemin frekans tepkisi 

ile hesaplanabilir. 
Oncekj1 ~J?i? denklem (A.59)'un dog~lugu, d~nklem (~.58)'in her iki tarafmi 
( 1 - P; v) ile carparak, daha sonra B;k nm 1 - P;- v katlan Ile carpimi kalmayana ka- 
dar defalarca v 'ye gore tiirevini alarak, ve son olarak v = P; kullanarak belirlenebilir. 

OrnekA.3 
Omek 5.19'da 

(A.59) 

seklindedir. 
Bik , onceden kullamlana benzer sekilde: 
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(A.58) 

(A.57) G(v) = d11_1Vn-1 + ... +div+do 

(1- ptvf' (1- p;1vf2 ... (1-p;1vf' 
seklindedir ve sonucta ortaya cikan kismi kesir acihnu 

G(v)=·tf B;:1 k 

i=I k=I ( 1 - P; v) 

Dana onceden de bahsedildigi gibi, aynk-zamanh Fourier donusurnleri ya da z- 
donusumleri icin kismi kesir acilrrru yaparken, rasyonel fonksiyonlarm biraz degisik 
formlan ile ugrasmak genellikle daha uygundur. 

G(v) = d11_1Vn-1 + +div +do (A.56) 
I, V11 + + J; v + 1 

seklinde bir rasyonel fonksiyonumuz oldugunu varsaym. G( v) icin bu form, denklem 
(A.12)'nin pay ve paydasmi a0 'ya bolerek elde edilebilir. 
Denki em (A.56)' daki gibi bir G ( v) ile, ona karsihk gel en paydanm carpanlanna ay- 
nlmasi 

A.3 KISMi KESiR Ac;ILIMLARI VE AYRIK-ZAMANLI SiNYALLER VE ZAMANLAR 

elde ederiz. 
Tekrar, bu analiz Laplace donusumleri kullamlarak da yapilabilirdi, ve cebiri (A.49)-A(55) denk- 

;u, lemleri ile tamamen aym olurdu. 

(A.55) 

ve ters donusumlerini alarak, 

( ) 
[ 

} -I } -/ } -3/ J ( ) y t = -e +-te --e u t 
4 2 4 

(A.54) 
- 
4 

Jw+3 

1 1 

Y(Jw)=-4-+ 2 
jw+l (Jw+l}2 

Bu nedenle, 

(A.53) 

(A.52) 

(A.51) 

(A.50) 

rasyonel denklemini elde ederiz. 
Bu fonksiyon icin kismi kesir acihmi 

G(v)=~+_&_+~ 
v+l (v+l)2 v+3 

seklindedir. Burada, denklem (A.36)'dan 

A11 =-( 1 ) !!__[(v+l}2G(v)] =_!_ 2 - 1 ! dv .. =-1 4 

A12 =[(v+l)2G(v)t_1 =i 
1 

A12 =[(v+3)G(v)]..=-J =-4 

(A.49) G(v)= v72 
(v+l) (v+3) 

v yerine j {J) koyarak 
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elde ederiz. 

( 
1 5) 2 1 3 + -c +-c v +-cv 6 0 6 I 6 I 

(A.82) 

elde ederiz. 
Bu rasyonel fonksiyon polinom ve normal rasyonel fonksiyonun toplami seklinde yazilabilir: 

( ) 
b1v+ b0 

. G v = c0 +c1v+ 5 l 
2 

(A.81) 
1+-v+-v 6 6 

Denklem (A.80) ile (A.81)'i esitleyerek ve 1+2v+.!..v2 ile carparak, 6 6 
11 2 1 3 ( ) (5 ) l+3v+-v +-v = c0+b0 + -c0+c1 +b1 v 
6 3 6 

5 I 2 l+-v+-v 6 6 
(A.80) G(v) 

seklindedir. 

e - ja: yerine v koyarsak, 

5 . 1 ·2 l+-e-1"' +-e-1 '" 6 6 
(A.79) 

1 3 -j<u 11 -i2<u 1 -j3m +e +-e· +-e 
6 3 

fark denklemi ile belirtilen rasgele L TI sistemini ele aim. 
Bu sistemin frekans tepkisi 

5 1 11 I y[n] +-y[n-1] +-y[n-2] = x[n]+3x[n -1] +-x[n -2] +-x[n -3] 
6 6 6 3 

OrnekA.5 
Bilesik rasyonel fonksiyonlar ile sik sik aynk-zamanli sistemlerin analizinde karsilasihr, Bunu 
anlatmak ve burada anlatilan tekniklerle nasil analiz edildiklerini gostermek icin, 

(A.78) { ( I )" ( 1 )" ( 1 )"} y[n]= -4 4 -2(n+l) 4 +8 2 u[n] 

bulunur, bu da Tab lo 4.2'deki Fourier donusum ciftleri kullamlarak su sekilde bir yoklama ile ters 
cevrilebilir: 

1 1 -j(V --e 
4 

1 1 -Jm --e 
2 

(A.77) Y(jm) = 
4 2 8 

Bu nedenle, 
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buluruz. 

(A.76) 

(A.75) 

(A.74) B., +4i[:v(1-H G(,{, =-4 

B., =[HtJ G(v)L =-2 
B,, =[(1-H G(,{, =8 

ve 

(A.73) 

ile sonuclarur, 
Bu nedenle, denklem (A.58) ve (A.59)'u kullanarak, kismi kesir acilnm elde ederiz: 

G ( ) -~ B12 ~ v - 1 + 2+ 1 
l-2v (1-1v) 1-2v 

(A.72) 

seklindedir. 
e - J<v icin v koymak 

(A.71) 

oldugunu varsaym. 
Ornek 5.20'den, ciktuun Fourier donusurm; 

Y(e1"')= 2 
2 

( 1-1e-J'" )( l -ie-J'°) 

(A.70) ( 1 )" x[n] = 4 u[n] 

OmekA.4 
Ornek A.3 'teki girdinin 

icin z-donusumleri yollanm anlatrmstik. 0 teknikleri bu ornege uygularsak, sistem fonksiyonunun 
yoklama ile belirlenebilecegini ve 

H(z)= 2 
(A.68) 

1-lz-1 +_!_z-2 
4 8 

oldugunu buluruz. Daha sonra, z-1 yerine v koyarak, denklem (A.62)'deki gibi G(v)elde ederiz. 

Bu nedenle, (A.63)-(A.65) denklemlerindeki kismi kesir acrhrm hesaplamalanm kullanarak, 
4 2 H(z)=----- (A.69) 

l-_!_z-1 1-_!_z-1 

2 4 
oldugunu buluruz; bu ters cevrildiginde, yine denklem (A.67)'deki birim itme tepkisini verir. 
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8.1. 1 Hesap, Analiz, ve ileri Matematik 

B.1 ALTYAPISAL ve TEMEL MATEMATiK 

Bu kaynaklann amaci, sinyal ve sistem analizindeki konularda, okuru daha gelismis ve ek 
kaynaklarla donatmaktir. Bu yorucu bir liste olmaktan daha cok ileri cahsmalann ve refe- 
ranslann yol gostericisidir, 

Kaynakcayi 16 degisik konu bashgma bolduk. Temel matematik konulannda iceren 
makalelerin bulundugu ilk kisrmda sistem ve sinyal analizlerindeki matematiksel teknikler 
ilzerinde durduk. Sonra, Fourier seriler teorisi ve Fourier, Laplace ve z-donusumlerini konu 
alan metinlere yer verildi. Aynca, sinyaller ve sistemler ilzerine oldugu gibi devre tercihleri 
uzerine de temel kitaplann listesini de sagladik, Ek olarak, bu gelismis teknikleri kullanarak, 
sistemler ve sinyallerin analizinde ya da uygulamasmda kendini gelistirmek ve ilerletmek is- 
teyenler icin cok onemli referanslar ve kitaplar onerdik. Ozellikle durgun uzay modelleri ve 
metotlan ilzerine, cok boyutlu sinyal ve gonmtu sureclemesi ilzerine, hiz islemlerine, rast ge- 
le sinyaller,vb ... dogrusal olmayan sistemler ilzerine bircok kaynak sunduk. Umanz bu kisrm 
okuyucuya temenni ettigimiz gibi faydah olacaknr. 

KAYNAK(;A 

(A.87) · h[n] = o[n] + 2o[n- l] +[ H )" -HJ]u[n] 
1 1 -jw +-e 

2 

(A.86) ( 
. ) . 1 H e'" = l + 2e - 1"' + . 

1 1 -JbJ +-e 
3 

B,.=[ i~ l = 1, 
l +-u 

2 U=-3 

B,,=[ i~ l = 1, 
l +-u 

3 U=-2 

5 1 2 l+-u+-u 6 6 
(A.85) 

l 
-u B B 6 =--1_1 -+--12_. 

l l l 1 (l +-u)(l +-u) (1 +-u) (l +-u) 3 2 3 2 

1 -u 
6 

(A.84) 
l -j(Q -e 

H ( ej"') = 1 + 2e- jeo + --6""----- 
1 5 -j(Q l -j20J +-e +-e 6 6 

(A.83) 

1 1 -c1 = - --)> c1 = 2, 
6 3 

1 5 11 -c0 + -c1 = - --)> c0 = 1, 
6 6 6 

5 1 -c0 + c1 + b, = 3--)> b, = -, 6 6 
c0 + b0 = 1 --)> b0 = 0 

buluruz ve 

O zaman 

Katsayilar, 

oldugunu goruruz, 
Bu nedenle, 

Katsayilan esitledigimizde, . 
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UNiTE 2 
2.1. a. y1 [ n] = 2o[ n +I]+ 4o[ n] + 2o[ n -1] + 2o[ n - 2)- 2o[ n -4] 

b. Y2 = Y1 [ n + 2] 
c. y3 [ n] = y2 [n] 

2.2. a. A=n-9, B=n+3 

c.N=2 b. Periyodik degil. 
e. Periyodik degil, 

1.9. a. T= ;rr 
d.N= 10 

I.IO. [n] 
1.11. 35 
1.12. M= -I, n0= -3 
1.13. 4 
1.14. A1= 3, t1= 0, A2= -3, t2= 1 
1.15. a.y[n] =2x[n-2]+5x[n-3]+2x[n-4] bHayrr. 
1.16. a. Haytr b. 0 c. Hayir 
1.17. a.Hayir; e.g.,y (-;rr) =x(O) b. Evet 
1.18. a. Evet b. Evet c. C~ (2n0+ I )B 
1.19. a. Dogrusal, zaman degisimsiz b. Dogrusal degil, zaman degisimli 

c.Dogrusal, zaman degisimli d. Dogrusal, zaman degisimsiz 
1.20. a. Cos(3t) b. Cos(3t- l) 

1[ 
d.A=l, a=2, w=IOO, ¢=- 

2 
Jr c.A=1, a=I, w=3, ¢=- 
5 

1.4. a. n<l ve n>7 b. n<-6 ve n>O c. n<-4 ve n>2 
d. n<-2 ve n>4 e. n<-6 ve n>O 

1.5. a. t>-2 b. t>-1 c. t>-2 d. t< I e. t<9 
1.6. a.Hayir b. Hayir c. Evet 
1.7. a. jnj>3 b.hepsit c.jnj<3,lnl->oo d. jtj->oo 
1.8. a. A=2, a=O, w=O, ¢ = 1r b. A=l, a=O, w=3, ¢ =O 

1 
f. Pee =-,Eoo = oo 

2 
e. Pee = 1,Eoo = oo 4 d, Poo = O,Eoo =- 

3 

UNiTE 1 
I.I. -0.5,-0.5,j, -j,j, 1 + j, 1 + j, 1 -i. 1 -j 
1 2 5 jo 2 {;:;2 j,r/4 3 -j,r/2 -j,r/3 {;:;2 j,r/4 2 -j,r/2 {;:;2 j,r/4 j,r/2 -j,r/12 • • e , v Le , e , e , v Le , e , v Le , e , e . 

1 1 3 a. !!.. b. Poo=l,Eoo=oo c. Poo=- Eoo=oo • • 2 2' 
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(c) 0 3.16 (a) O 

3.11. A=lO,B=;,C=O 

3.12. ck=6 tum k'lar icin 
3.13. y(t) = O 
3.14. H(eJ1t12) = H * (eJ31t12) = 2e.ittl4 ,H(eJo) = H(eJ!t) = 0 

3.15 lkl > 8 

3.8. 
3.9. 
3.10. 

3.7. 

3.5. 

3.6. 

3.4. 

3.3. 

3.2. 

( ) 4 1[ 37l 1[ x t = cos(-t)-8cos(-t+-) 
4 4 2 

[ ] 1 2 . (41l 37l 87l 57l x n = .+ sm -n+-)+4sin(-n+-) 
5 4 5 6 

1[ 1 
wo = 3,ao = 2,az = a_2 = 2'a5 = a *-s = -2} 

{

O,k = 0 

ak = 3sin(k,r) 
-j,r/2--2 

e ktt ,k-::f:. 0 

Wz = WI .b, = e-jkw, [a_k + ak] 

a. x2 (t),x3 (t) b. x2(t) 
2 
T,k=O 

ak = b 
k -i;;-,k * 0 
-k jT 

x1 (t) = Ji sin(m),x2(t) = -Ji sin(m) 
% =3,a1 =l-2j,a2 =-l,a3 =1+2j 
ao = O,a_1 = -J,a_2 = -2j,a_3 = -3) 

3.1. 

b. [ 2(f r -(±)'} (11] 
c. 0 

1 
2.19. a.a=-/J=l 4' 
2.20. a. 1 b. O 

UNiTE 3 

2.16. a. Dogru b. Yanlrs c. Dogru d. Dogru 
1- . 

2.17. 3, y(f) = _} [ (-1+3j)I -41 J ( 1 [ _1 • 

6 e -e u t) b. y(t)=6 e (cos3t+sm3t)-e-41]u(t) 

2.18. (1/ 4)"-1 u [ n - I] 

933 Cevaplar 
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1 
b. g [ n] = s [ n] - -s [ n - 1] 

5 

1 2.12. A= --3 
1-e-. 

1 
2.13. a. A=- 

5 
2.14. ~(t),h2(t) 

2.15. h2[n] 

c. g(t) = dy(t) 
dt 

b. g(t) = e-3<r-3>u(t - 3) - e3<1-5> 

0,-oo < t:::; 3 

1 _ e'--3(1-3) 
2.11. a. y(t)= ,3<t=s;5 

3 
(1- e-6)e-3<1-sJ 
__ __;.__ __ ' 5 < t:::; 00 

3 

0, digerturli: 
2.9. A= t= 5, B = t= 4 

t,O=s;t~a 
a.a s; t:::; 1 

2.10. a. y(t) = b. a= I 
l+a-t,l~t~l+a 
0, digertiirlii 

t+4,-1 «t s O 
y(t) = 

2-2t,O < t ~ 1 
2.8. 

2.4. H(e;ttiz) = H *(e.i31t12) = 2e.i1tl4 ,H(e.i0) = H(e.itt) = 0 
2.5. N= 4 

! 3" 
- n <t) 

2.6. y [ n] = ~ ' 

-,n:2:0 
2 

2.7. a. u[n-2]-u[n-6] b. u[n-4]-u[n-S] 
c.Hayir d. y[n]=2u[n]-6[n]-o[n-1] 

t+3,-2<t=s;-1 

[ 
111+1] 2.3. 2 1-2 u[n] 
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(b) 0, 75e-Jw 
1,25-cosw 

(b) X(jw) = {4,lwl ~ 1 

X(jw) = {0,1 <lwl ~ 4 
(b) Dogru 

(c) Evet 

(b) -j21rwe+l 

935 

5.3 

5.2 

5.1 

0NiTE 5 

4.20 

4.19 

4.17 (a) Yanhs 

1-,ltl <1 

-11+I,1 ~ 1,1 ~ s 
4.18 h(t) = 4 2 · 

_11 + 2 5 < 1,1 < 7 8 g' 
0, digertilrlii 

x(t) = e-4'u(t) 

h() 2 -1/2 . (JJJ t = J3 e sm 2 u(t) 

4.16 

(a) Hayir (b) Evet 

x(t) = Ju[ e-' - e-i, Ju(t) 

x(t) = 2te-lilu(t) 

so ( k,r) (a) g(t) = ,rk; 8 t-4 

4.13 

4.14 

4.15 

4.12 (a) 4Jw 

(1 + w2)2 

Cevaplar 

(a) 2cosw (b) 2jsin(2w) 

(a) ; { ~·"o( w-; )-e-1•"0( w+;)} 
(b) 4,rO( w) u{ el'" o( w-;) + «':" o( w +;)} 
(a) x, [nH +cot n) (b) -4 sin'iJn) 5.4 

4.11 

(b) A =-1-3 
2,r {

j I Zn; -2 ~ w < 0 
(a) X(jw) = - j /2,r,O ~ w < 2 

0, digertilrlii 

1 
A=- B=3 3' 

4.10 

(c) sin w _ cosw 
• 2 • 

JW JW 
(b) sin w 

w 
sin w «> 

(a)--- • 2 • 
JW JW 

4.9 

4.8 

4.7 

4.6 

4.5 

4.4 

4.3 
4.2 

(a) ~ (b) 4e-jw 
2+ jw 4+w2 

(a) 2cos w (b) -2Jsin 2w 

(a) ~[eJ1t'\5(w-21r)J-e-J1tl48(w+61r) 
J 

(b) 21r8( w) + 1r[ e1"18 8( w- 6,r) + e-J"18c5( w+ 6,r) J 
(a) 1 + cos4,rt (b) 4Jsin2 t 

nt 
2sin(3(t-3/2)) kst 3 

x(t) = ( ) , t = - + - sifir olmayan k tam sayilan icin 
tr t-3/2 3 2 

(a) X1(Jw)=2X(-jw)cosw (b) X2(jw)=_!..e-12wX(F13) 
3 

(c) XJjw) = -w2e-1"'X(jw) 
(a) Her ikisi de degil, her ikisi de degil 
(b) Hayali, tek 
(c) Hayali, ikisi degil 
(d) Reel, cift 

2sin(w/2) ( ) 2sin(w/2) 
(a) . 2 + 1r8 w (b) . 2 JW JW 

4.1 

0NiTE 4 

3.20 

S1 ve S2 L TI degildir 
S1 ve S2 L TI degildir 

(a) dy(t) + y(t) = x(t) (b) H(jw) = (-1-. ) (c) y(t) = ~ cos(t - ,r) 
dt 1 + JW v2 4 

d2 (t) d (t) . . ( 1 ) (a) _Y_+_Y_+ y(t)=x(t) (b) H(jw)= . (c) -cost 
dt' dt 1 + JW - W2 

3.17 
3.18 

3.19 
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(b) yeterli sonmemis 
(d) yeterli sonmemis 

(Jw+50)(Jw+IO) 
-4 2 

6.14 H1 (Jw) = 0.2 x 10 (.i,v+o.z) 

6.15 (a) kritik olarak sonmus 
(c) asm sonmus 

1 3 
6.16 y [ n] + 2 y [ n -1] = 2 x [ n] 

(b) tek 6.13 (a) tek degil 

{

O, w« I 
(b) 20 log.; jH (Jw )j ~ -40 log., w, 1 « w « 50 

-20 Jog10 W- 34, W » 50 

(
. ) O.Ol(Jw+40) H JW = . 2 (Jw+ 1)(Jw+8) 

6.12 

6.11 

6.10 

6.5 

6.6 
6.7 
6.8 
6.9 

6.4 

«H ( e'» ) = -n0 ( w0) + 2n k ,· k bir tamsayt deg er 

(a)A=l (b) r(w)>O,w>Oi9in 

(a) 2cos(; n-,r) (b) 2sin(7; n- 3: J 
(a) g(t) = 2cos(2w/) (b) daha yogun 

(a) g[ n] = (-1)" (b) daha yogurt 

(a) l,OOOHz ve 3,000Hz (b) 800Hz ve 3,200Hz 
Jr-WP SWS'!r 

son deger = 2/5 t0=2/5 saniye 

{

-20, w« 0.1 

(a) 20logl0 IH(Jw)I ~ 20log10 ( w),0,1 « w« 40 

32, w» 50 

{

20, w« 0.2 

(b) 20logIO IH (Jw)I ~ -:-20log10 ( w) + 6,0.2 « w « 50 

-28, w» 50 

1
20, w« 0.5 

(a) 20 log., IH (Jw )I~ -20 Iog10 ( w) + 14, 0.5 « w « 50 

-40log10 ( w)+48, w» 50 

6.2 

6.3 

<r..H(1·w) 
(b) to= o 

Wo 

UNiTE 6 

6.1 (a) A= IH (Jw0 )I 

937 Cevaplar 

4 4 ] (b) y [ n] - - y [ n - 1] = - x [ n - 1 5 5 

(c) Hayrr 

4 -jw -e 
5.20 (a} H(e.iw)= 5 . 

1 4 -JW --e 
5 

5.18 

5.17 

(b) N=4 

5.14 

5.15 

5.16 

7r slwcls'n 
2 

( 1 )" h2[n]=-2 4 u[n] 

h[ n] = ~<5[ n ]-...!_<5[n -2] 
17 17 

we= 3n I 4 
1 

(a) a =4 
b = _!_(- l)k 

k 2 
a = !(!)\k\ 

k 3 2 

5.13 

. [Jr ( 3)] sm - n-- 

x[n] = ,,( n-%) , vex[ n] = 0,n = ±oo icin 

(a) X1(ei"')=(2cosw)X(e-.i"') (b) X2(eJw)=me{x(e.i"')} 

( c) X ( e1w) = _ .!£__ X (eJw) - 2 j s. X ( eJw ) + X ( e1"') 
3 dw' dw 

(a) Hayali, ikisi de degil (b) reel, tek (c) reel, ikisi de degil 

{

l n <-2 
x[n]= ~+;,-lsnsl 

4,n~2 

x [ n] = -<5 [ n + 2] + <5 [ n + 1] + '5 [ n] 
A=2 
a=n 

Cevaplar 

5.9 
5.10 
5.11 

5.12 

5.8 

5.7 

5.6 

5.5 
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(b) p ( n; ) = 0 

8.9 (a) lwl > 2wc (b) w0 = wc,A = 2 

8.10 (a) X (Jw) = 0, 1w12 l, 0001r icin 

(b) WC= l,0001r,A = 4 

w I I 3w · 8.11 (a) _c s w s-c .kazanc = 1 2 2 
(b) A=2la,l,¢=<r.a1 

8.12 ~ = 0.5 x 10-4 

8.13 (a) p(O)=_!_ 
T; 

( ) { ( ) 
. } 2 sin w t (b) Evet, x t = y t sm wJ * c 

1Z"t 
8.8 (a) Evet 

0NiTE 8 

8.1 m(t) = _!_e-Jw,/ 
2 

8.2 (a) Smirlama sart degildir. (b) lwcl > l,0001r 
8.3 y(t)=O 
8.4 y(t) = sin 200m 

3 8.5 m=- 
21r 

8.6 A=4 
8.7 wo=2wc, A=2 

(b) Hayir 7.20 (a) Evet 

7.15 N=2 

7.16 x[ n J-4('in(;;12) )' 

7 .17 1r I 2 kesme frekansi ve bant gecis kazanci birim olan ideal bir alcak gecisli suzgec 
7.18 1r I 4 kesme frekansi ve bant gecis kazanci 2 olan ideal bir alcak gecisli suzgec 

[ ] sin(5w1n/3) [ ] 1 [ ] 7 .19 (a) y n (b) y n = -8 n 
51rn 5 

sin[+-rn 
T,r(n-H 

h[ n] = 7.14 
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7.9 Wo = 501Z" 
7.10 (a) Yanhs (b) Dogru (c) Dogru 
7.11 (a) Xc(jw) reeldir 

(b) Max{Xc(Jw)}=O.Sxl0-3 

(c) Xc(Jw)=O, lwl21,5001r icin 

(d) Xe (Jw) = Xe (J( w- 2,0001r)), 0 s ws 2,0001r icin 

7.12 lwl 2 7501r 
7.13 h[n]=o[n-2] 

(a) Evet 7.8 

O,k=O 

7.7 

( 
I )k+1 -J 2 ,Isks4 

{H'" .-4., k '>-1 

1Z" 
i: w1 +w2 

(
. ) 2sin(wT/2) J(wr12) H ;w = xe 

wT 

7.6 

6.17 (a) salmirnh 
6.18 Hayir 

6.19 R<'.2# 
6.20 r( w) = 2 

0NiTE 7 
7.1 lwl > 5,0001Z" 
7.2 (a) ve (c) 
7.3 (a) 8,0001r (b) 8,0001r (c) 16,0001r 
7.4 (a) w0 (b) Wo (c) 2w0 (d) 3w0 

7.5 IH(jw)I = {r,H s. WC ' Wo <WC< 21Z" - Wo '<r.H (Jw) = 0 
0, digertiirli: 2 T 2 

(b) salmimsiz 

Cevaplar 
938 
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l0.14 (a) n0 = 2 

(c) bant gecisli (b) alcak gecisli 
1 -o 

(b) X(z)= 1=:-i ;jzj>O 

(b) G(z)=( \~~~;'J 

(b) x[0]=3,x[-I]=-6,x[-2]=18 

10.9 x[n]=%u[n]+f(-2)"u[n] 

10.lO (a) x[0]=1,x[1J=fx[2]=-% 

10.11 x[n]={Gf osn,;9 
0, digerturli; 

l0.12 (a) yuksek gecisli 

(c) Evet 
(c) 1,2 

(d) Evet 
10.5 (a) 1,1 
10.6 (a) Hayir 
10.7 3 
10.8 iki tarafh 

10.4 kutuplar z = f e±J,r/4 noktasmdadrr. ROC: lzl < _!. 
L 3 

(b) 2,0 
(b) Hayir 

10.3 

I 
(d) -<lzl <2 

2 
(c) lzl > 1 

10.2 

ONiTE 10 
] 

10.J (a) lzl > - 
2 

9.20 

9.19 

9.18 

9 .16 (a) 2 (b) a > O 
d2y(t) dy(t) dx(t) 

9.17 d 2 +10--+16y(t)=l2x(t)+3--. 
t ~ ~ 

Cevaplar 

(a) H ( s) = 2 

1 
, me{ s} > _ _!_ (b) alcak gecisli s+s+l 2 'Y 'YY 

I 
(c) H ( s) s2 + 10_3 

s + 
1, 

91e{ s} > -0.0005 (d) Bant gecisli 
I ~ 

(a) s+2'91e{s}>-2 (b) 1+-e-,91e{s}>-2 (c)-I-+_I_,me{s}>-2 
s+2 s+4 s+2 

(a) e-1u(t)-e-21u(t) (b) e-1u(t) (c) 2e-1u(t)-e-2u(t) 

2 Y(s)=-2-;me{s} >0 
s +4 9.15 X(s)=+;me{s} >0 

s +4 

9.14 

(a) tutarli degil (b) tutarh (c) tutarh 

a=-1 n=_!_ 
,JJ 2 

X(s)=+(s'- Jz +Ws' + Jz +±)l- ~ <9le{s} < ~ 

9.12 

9.13 

( c )ytiksek gecisl i (b) bant gecisli 9.10 (a) alcak gecisli 
9.ll jx (Jw )I= I 

UNiTE 9 
9 .1 (a) a > -5 (b) a < -5 ( c) -oo 5' a s o: 

(d) a 'nm degeri yoktur. (e) jaj < 5 (I) a «: 5 
-(s+5) 

9.2 (a)-e-,me{s}>-5 (b) A=-l,t0=-l,91e{s}<-5 
s+5 

9.3 me{P} = 3,f.Jm {P} keyfi 
9.4 1+2},1-2},me{s}<l 
9 .5 (a) 1, 1 (b) 0, 1 ( c) 1 , 0 
9.6 (a) Hayrr (b) Evet (c) Hayir (d) Evet 
9.7 4 
9.8 iki tarafli 
9.9 x(t) = 4e-41u (t )- 2e-31u(t) 

00 

p[n]= L8[n-2k] 
k=-oo 

8.19 

8.20 

8.18 

8.17 

8.16 

Wo = 0, Wo = TC 
3TC 5TC Osws-,-swsTC 
8 8 

Osjwjs TC 
2 

l . TC 1,0<ws- 
H(e1w) = 4 

-},-: s w-c O 

N=20 

8.15 

814 Y(1'w)=m5(w-w)-mTC8(w-w -w )-mTC8(w-w +w) 
• c 2} c 111 2} c 111 
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11.14 (a) 0 (b) I 
11.15 K>-1 
11.16 K>-1 
11.17 -1<K<4 
11.18 -l<K<l 
11.19 kararsiz. 
11.20 kazanc payi sonsuz, evre payi 2 tan " Ji. 

943 Cevaplar 

11.12 kutup ve sifir konumlan gercek aks tlzerinde degisir. 
11.13 tum K icin kararsiz. 

HayIT, kok yer egrisi gercek aks uzerinde. 
s=-1 'de cift kutup, s=l 'decift sifrr. 

5 
O<k<- 

4 

-3 <k < 0 

11.5 

11.6 
11.7 
11.8 
11.9 
11.10 

11.11 

11.3 

11.4 

1 + H,(s)G,(s) + H1(s)H 2(s)G2(s) 

b<~l 
1 

G(s) =- 
s 

5 3 --<b<- 
2 2 

FIR 
K>-6 

11.2 

ho(z)+ H1(z) 
1 + G(z)H1(z) 

H1(s)H2<s) 

11.1 

0NiTE 11 

2( 1 )II 1 ( 1 )II (c) -3 -2 u[n]+6 4 u[n] 

10.15 (t)" u[n] ve (-tr u[n] 
10.16 (a) nedensel degil (b) nedensel (c) nedensel degil 
10.17 (a) evet (b) evet 
10.18 (a) y[n]-f y[n -1] +t y[n -2] == x[n]-6x[n -1] + 8x[n - 2] 

(b) evet 
1 . 1 

10.19 (a) x1(z) 1 -1 ,lzl >- l-4z 4 
(b) xi(z) = 2,her z icin 

1 l 
(c) v(z) = , -1 ,lzl >- 

1-2 z 2 

( 
1 )II 10.20 (a) - -2 u[n] 

1 ( 1 )" 1 ( 1 )" (b) 3 -2 u[n]+6 4 u[n] 

Cevaplar 942 
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aynk zamanh Fourier donusumu icin, 
359-62 

Ara baglanti, 
evrisim ozelligi ve analizi, 385, 386 
evrisimin dagitma ozelligi, I 05 
geri besleme, 42 
L Tl sistemler, 
Laplace donusumu, 687 
sistem fonksiyonlan, 687 
z donusumu, 770 
paralel, 41-42 

Ara degerleme, 548-549 
bant smirh, 522-523 
dogrusal, 521-522-525 
geri catilrna kullamrru, 521-526 

Ara frekans, 449 
Ara sembol paraziti (ISI), 607-610 

. Artan dogrusal sistemler, 56 
Asagi ornekleme, 551 
Asm orneklerne, 552-553 
Asin sonumlu sistem, 452 
Asma, 451 
Ayarlama (Modulasyon). Bkz aynca sinus bi- 

cimli genlik modi.ilasyonu 
a91, 611-13 
tarumh, 582 
aynk zamanh, 619-623 
cift kenar banth (DSB), 598 
yi.izde, 591 
evre, 611-13 
darbe-genlik, 604-10 
dijital, 610 
ara sembol paraziti, 607-10 
darbe kodu, 610 
sinus bicirnli frekans, 583, 611-19 
dar bant, 613-15 

Alcak gecirenden yuksek gecirene donusumler, 
498 

AM. Bkz Genlik modulasyonu (AM) yukselteci 
kiyici, 652 
operasyonel, 821, 896-97 

Analiz denklemi 
surekli zamanli Fourier dizileri, 191 
surekli.zamanh Fourier donusurnu, 288 
aynk zamanh Fourier dizileri, 213 
aynk zamanli Fourier donusumu, 361, 
390 

Analog-dijital donusturucu, 553 
Anhk frekans, 611 
Anti-nedensellik, 695 
Aperiyodik evrisim, 222 
Aperiyodik sinyal, 12, 180 

surekli zamanh Fourier donusumu icin, 
285-89 

A91 kriteri, 836-40 
A91 modulasyonu, 611-13 
A91k dongu frekans tepkisi, 820 
A91k dongu sistemi, 807 
Ag orguleri, gecikme ve uc, 865 
Agirhkh ortalama, 245 
Aktanm fonksiyonu. Bkz. sistem fonksiyonlan 
Akustik geri besleme, 830-32, 855 
Akumulator, 44 
Alcak geciren filtreler, 237 

frekans tepkisi, 374-375 
ideal, silrekli zamanh, 440, 442, 443 
aynk zamanli, 384, 442, 443 
frekans tepkisi, 318 
durtu tepkileri, 321-322, 384, 442 
basamak tepkisi, 443 
RC ·139-41 ' 

INDEX 



aynk zamanli Fourier donusumu, 
390,392 

Cnpici, konusma, 632-633 
<;ift dogrusal donusum, 811-812 
Cift kenar banth modiilasyon (DSB),598 
<;ift sinyaller, 13-16 

surekli zamanh Fourier dizisi 206 
' aynk zamanh Fourier dizisi,221 

Cogullama 
tamrnli, 582 
frekans bolrne (FDM), 593-596 
dortlu, 645 
zaman bolrne (TDM), 603-606 

<;okluklar, 156 
Cozulrnus evre,432-433 
Dagihm,432 
Dagttma teorisi,36, 138 
Daire, birim, 742 
Dalga uzunluklan, 181 
Dalga, kare. Bkz. periyodik kare dalga, 
Dar bant frekans modi.ilasyomi, 613-615 
Darbe-genlik rnodiilasyonu, 604-61 O 

dijitaJ,610 
ara sembol paraziti,607-610 

Darbe-katar ta~1y1c1s1,601-605 
Darbe-kod rnodi.ilasyonu,61 O 
de dizisi, 224 
de kaymasi, 208 
Degi$ken, bagimsiz.e-S 

donusurn, 7-14 
Demodiilasyon, 583 

tammh, 583 
sinus bicimli genlik modulasyonu, 597- 
94 
eszamansiz, 590-94 
aynk zamanh,622 
eszamanh, 587-90 

Dengeleme,650 
kanal,609-610 
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Birirn sistem, 44 
Birinci dereceden aynk zamanh sistemler,459-. 

464 
Birinci dereceden ozyineli aynk zarnanli filtre- 

ler, 466 
Birinci dereceden surekli zamanli sistemler, 

446-449 
Birinci harmonik bilesenler, 187 
Bit, 610 
Bitik geri besleme, 908 
Blok semalarda toplay1cllar, 126-127 
Blok semalan, 42 

basamakh form, 712- 713- 787- 789 
nedensel L TI sistemler, 708-13, 784-89 
dogru form, 712-713,789-89 
diferansiyel ve fark denklernleri ile ta- 
rnmh birinci dereceden denklemler, 128- 
31 
paralel form, 712,713-787-789 · 

Bode cizirnleri, 436-39 
otomobil siispansiyon sistemi, 475 
rasyonel frekans tepkileri, 456-60 

Bozulma, 
buyukluk ve evre,445 
karele~tirme,661 

Butterworth filtreleri, 446-47,505,708-6 
Biiyiikliik-evre gosterirni, 

Fourier donusumu, 420-424 
L TI sistemlerin frekans tepkisi, 424-436 
grup geeikmesi,426-432 
lineer ve lineer olmayan evre, 424-426 
log-biiyiikliik ve Bode cizirnleri, 432-435 

Capraz korelasyon fonksiyonlan,65,167,169 
Carpma ozelligi, 

surekli zamanh Fourier dizisi, 204-206 
surekli zamanh Fourier donusumu, 
322,327 
aynk zamanh Fourier dizisi, 221,222 

Index 

si.irekli zamanh ideal alcak geciren filtre, 
441 
aynk zamanh ideal alcak geciren filtre, 
442 
birinci dereceden aynk zamanh sistemler, 
452-465 
ikinci dereceden aynk zamanh sistem- 
Jer,462-465 

Basamakla degisrneyen donustim, 829-909 
Baskm zaman sabiti,498-499 
Baslangic degeri teoremi, 

Laplace donusumu, 690-691 
z-donusurnu, 772- 773 

Sellek, L TI sistemler bellekli ve belleksiz, 108- 
109 

Belleksiz sisternler, 45 
Bernoulli, D., 178 
Bindirme ozelligi, 53 
Bindirme toplami. Bkz. evrisirn toplarm 
Bir L Tl sistemin bant genisligi, 65 
Birim basamak fonksiyonu,30-38 

surekli zamanh,32-34 
aynk zarnanh,30-32 

Birim boylu dik fonksiyonlar, 271-273 
Birim boylu dik siny-aller,279-280 
Birim cernber.Zd l 
Birim <;iftler,133-137-172 
Birim durtu tepkisi, aynk zarnanh,77-90 

Bkz. aynca durtu tepkisi 
Birirn di.irti.i,30-38 

iki L 'P sistemin seri baglannsi, I 07 
surekli zamanh,32-38 
evrisim yoluyla tamrnlama, 132-138 
ideallestirilmis kisa darbe gibi, 129-132 
elerne ozelligi,90-94 
aynk zamanh L Tl sisternlerin gosteri- 
rni, 75- 72 

Birim gecikrne, 126 
Birirn rampa fonksiyonu, 136 

Index 

periyodik kare dalga modillasyon sinyali · 
617-19 
genis bant, 615-17 

Ayarlama sinyali, 583 
Aynk zamanh Fourier dizisi <;ifti,213 
Aynk zamanh Fourier dizisinin hareketli top- 

larru, 221 
Aynk zamanh Fourier donusumu, 391-398 

aynk zamanh Fourier donusumu ve su- 
rekli zamanh Fourier dizisi arasmda,397- 
398 

Aynk zamanh Fourier dontlsumunun periyodi- 
site ozelligi, 373 

Aynk zamanh L TI filtreleri, 234-236 
Aynk zamanh modi.ilasyon, 619-23 
Aynk zamanh oz yinesiz filtreler, 476-82 
Aynk zamanlt sinyaller, 211 

enerji ve guc, 5- 7 
ornekler ve maternatiksel gosterimler, 1-5 
ornekleme, 545-55 
ondaliklama ve enterpolasyon, 549.:55 
durtu katan,545-49 

Aynk zamanh sistemler,461- 72 
birinci dereceden,461-65 
ikinci dereceden,465- 72 

Aynk zamanhdan surekli zamanhya donu- 
~iim,535 

Bagimsiz degisken, 3-4 
donusumu, 7-14 

Bant gecirici filtreler, 238-239-339 
Bant gecirici ornekleme teknikleri, 564-565 
Bant gecirici sinyal, 564-565 
Bant suurli ara degerlendirme, 533-534 
Bant smirh giris sinyalleri, 540 
Bartlett (ucgensel) penceresi, 421 
Basamak formlu blok semalan, 712- 713 
Basamak tepkisi, 115-118 

otomobil suspansiyon sistemi, 479 

l r 
t 
l 
1· 

I 
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Enerji-yogunluk spektrumu,311,349 
E$1eme ozelligi, 

surekli zarnanh Fourier dizisi,204- 
205,207 
siirekli zamanh Fourier donil$iimti, 302- 
305 
aynk zamanh Fourier dizisi, 221 
aynk zamanli Fourier donusumu, 3 77 
Laplace donii~iimil, 687 
tek tarafli, 718 
z-d6nii$iimii, 770 
tek tarafli, 795 

Eslenik simetri, 204-205,206,303-307 
E~lik denetimi,610 
Euler bagmnsi, 177 
Euler, L.,177 
Evre gecikmesi,490-491 
Evre kaydirma,429,637 
Evre modtilasyonu,611-613 
Evre ters donmesi,531 
Evre uc noktasi,490-491 
Evrisim entegral, 89-104 

hesaplama, 196-101 
Evrisim ozelligi, 

surekli zamanh Fourier dizisi, 206 
surekli zamanh Fourier donil~ilmti,313- 
321 
aynk zamanh Fourier dizisi,221,22 
aynk zamanh Fourier donil$iimil,384-390 
Laplace donii$ilmii,687-689 
tek tarafli, 715- 716 
z donii$ilmti, 768-701 
tek tarafli, 792- 793 

Evrisim toplam1,75-91,386-388 
hesaplama,81-85 

Evri~im, 
aperiyodik, 222 
birlesrne ozellig], 107-109 
degisme ozelligi, 101 
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Laplace donii~iimii,683-684 tek taraf- 
h, 718 
z-donusumu, 765 
tek tarafli, 790 

Dogrusalhk,55-56 
Donii$tiiriilebilir sistemler, 45 ,46 
Donii$iim 

cift dogrusal,814-815 
yuksek gecirenden alcak gec;irene,498 
bagimsiz degiskenm, 7-14 
alcak gecirenden yuksek gec;irene,498 
basamakta degi$me~lik,829 ,908 

Dortliik bozulmasi.oj'z 
Dortluk cogullama, 64 7 
Durtu katan omeklemesi, 514-518,544-548 
Durtu katan, 

stirekli zamanh Fourier dizisi, 208-210 
surekli zamanh Fourier dcnusumu, 298- 
299 

aynk zamanh Fourier donti~ilmii, 370..: 
371,374 

Durtu tepkisi, 
tamamen integrallenebilir, 114 
tamamen toplanabilir, 113 
grup gecikmesi ile iliskili, 436-437 
nedensel LTI sistemler, 112 
surekli zamanli ideal alcak geciren filtre, 
440 

aynk zamanh alcak geciren filtre, 440 
birinci dereceden aynk zamanh sistem, 
459-460 
ideal alcak geciren filtre, 320-321,383 
ikinci dereceden sistemler, 677-678 

Eksik omeklerne,526-533 
Eksik sontimhl sisternler,467 
Elerne ozelligi, 

stirekli zamanh durtu, 90-92 
aynk zamanh birim durtu, 77 

Eliptik filtreler,444-447 

Index 

lineer sabit katsayih diferansiyel denk- 
lemlerle tammh, 330-33 
durtuler bakimmdan gosterim, 75-77 
geri besleme. Bkz. lineer geri besleme 
sisternleri, 
filtreleme, 231,234-36 
Fourier dizileri ve, 226-31 
frekans tepkisi, 316 
buyukluk-evre gosterimi, 427-39 
ara baglanti, 
Laplace donusumu, 707-8 
z-donusumu, 784 
ters, 109-1 l, 734 
analiz etmek ve tarumlamak icin Laplace 
donii$timil,693- 706 
nedensellik,693-95,97 
dogrusalhk sabit katsayih diferansiyel 
denklemler, 698- 700 
kararhhk,695-98 
bellekli ve belleksiz, 108-9 
ozellikleri, 103-8 
birlesme, 107-8 
degisme, 104 
dagi Ima, 104-6 
karmasik ustellere tepki, 182-86,226-31 
kararhlik, 113-15 . 
ara baglantilar icin sistem fonksiyonlan, 
707-8 
iki seri bagh icin birim durtu tepkisi, 107 
birim basamak tepkisi, 115-16 
pencereleme, 420-21 
analiz ve tarum icin z-donusumu, 774-83 
nedensellik, 776- 77 
kararhhk,777-79 

Dogrusalhk ozelligi, ... 
surekli zamanh Fourier d1Z1s1, 202-206 
surekli zamanh Fourier donusumu, 300 
aynk zamanh Fourier dizisi,221 
aynk zamanh Fourier donusumu, 3 73 

Index 

Denklestirici devreler,232-233 
Denklestirici, sifir-kuvvet.o-l S 
Desibel (dB), 232,234,437 
Devre kalitesi,456 
Diferansiyel denklemler, 

surekli zamanh filtreler,239-244 
RC yuksek geciren filtre,241-44 
RC alcak geciren filtre,239-41 
lineer sabit katsayih. Bkz. Lineer sabit 
katsayih diferansiyel denklemler 

Dijital-analog c;evirici,535 
Dikdortgensel darbe, 

surekli zamanh,291-292 
aynk zamanh,365-366 

Dikdortgensel pencere,417 
Dikey fonksiyonlar,273-276 
Dikey sinyaller,280-281 
Dirichlet kosullan, l 97-200,290,316 
Dirichlet, P.L., 180 
Dogal frekans, sonumsuz, 452-453 
Dogal tepkiler, 119,120,121 
Dogrudan form blok semalan, 712,713,787,89 
Dogrudan Form I gerceklestirme.Ifil-ti'l 
Dogrudan Form II gerceklestirme, 161-1.63 
Dogrusal, zamanda degisrneyen (L TI) sistemler, 

41,56,74-176 
Bkz. aynca dogrusal sabit katsayih far~ 
denklemleri, Jineer sabit katsayih di- 
feransiyel denklemler 
bant geni$1igi,352-353 
nedensel, 46-48 
blok semasi gosterirnleri, 124-27,708-.1~ 
lineer sabit katsayih fark denklemlen ile 
tammhlar icin, 116, 121-24,396-99 
lineer sabit katsayih diferansiyel denk- 
lemlerle tarumh, 116,117-21 
gercek kisim yeterlilik ozelligi, 417 
surekli zamanh, 90-102 
evrisirn _ entegral gosterimi, 94-102 
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tek sinyaller, 304 
periyodik sinyaller, 295-300 
ozellikleri, 300-322 
esleme ve eslenik simetri, 303-306 
evrisim, 314-322 
ti.irev ve entegral alma, 306-308 
ikilik, 294,309-311,322 
dogrusalhk, 301 
carpma, 322-328 
Parseval bagmtisr, 312-314 
tablolar, 329-331 
zaman ve frekans olc;ekleme, 308-31 O 
zaman kaydirma, 301-304 
gercek kisnu, 304 
kare darbe sinyali, 292-294 
sine fonksiyonlan, 294 
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lineer sabit katsayih fark denklemle- 
ri, 778- 780 
kararhhk,776-778 
kutup-sifir cizimi, 763- 767 
ozellikleri,767-774 

L TI sistemlerin birim basamak tepkisi, 116-117 
L TI sistemlerin birlesme ozelligi, 107-108 
L TI sistemlerin dagitma ozelligi 104-107 
L TI sistemlerin degisme ozelligi, 104 
L TI sistemlerin geri donusturtilebilirligi, 109- 

111 
LTI.bkz lineer, zamanda degismeyen (LTI) 

sistemler, 
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rasyonel frekans tepkileri . . B 19m ode ci- 
zimleri ve, 458-463 
omekleri, 39-42, 
birinci dereceden, 446-450 
ara baglantilan, 41-44 
ikinci dereceden, 450-456 

Stirekli zamanJ d k I an ayn zamanhya donu .. 532 U§Um, 

Stireksiz1ikler, 197-199 
Stispansiyon sistemi, analizi, 472-476 
Tabanh kosiniis frekans tepkisi 628 
Tamamen integrallenebilir diirt~ tepkisi 114 
Tamamen toplanabilir durru tepkisi, 1 13 
Ta$iy1c1 frekans, 583 
Ta§1y1c1 sinyal, 582 
Taylor dizisi, sonsuz,277 
Tek harmonik surckli zamanh periyodik sin- 

yal,261 
Tek sinyaller, 13-15 

silrekli zamanh Fourier-dizisi, 206 
aynk zamanh Fourier dizisi,221 

Tek tarafh Laplace donii§iimii, 715- 721 
omeklen, 715-7 I 7 
ozellikleri, 717- 720 
fark denklemleri cozumu, 720- 72 l 

Tek tarafli z donii§ilmii, 742, 788- 795 
6mek1eri, 778- 791 
ozellikleri, 790- 793 
fark denklemleri c;oziimii, 793- 794 

Tek tarafh z-donii"iimiin.. .1 . 
v. v . un I en zaman ozelli- 
g1,791-792 

Tek yan banth sinus bicimli genlik modiilas - 
nu,596-600 yo 

Tekillik fonksiyonlan, 36,67, 130,139 
Bkz. aynca birim diirtii 

Teleskop, acih yerle§imi,816-819 
Temel bile§enler, I 87 
Teruel evre fonksiyonu,434-435 
Temel frekans, 17-I 8 
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Sistemler, 38-57 

~urekli z_amanh ve aynk zamanh, 39-44 
omeklen, 39-42 
birinci dereceden,44 7 _449 
ara baglantilan,42-45 
ikinci dereceden, 450_455 
ozellikleri, 44-57 
nedensellik, 46-49 
geri donii§turillebilir ve ters 45-47 
dogrusalhk,54-57 ' 
beIIekli ve beIIeksiz,44_46 
kararhhk,48-51 
zamanda degi§mezlik,51-54 

Sol tarafli sinyal, 666 
Sol yanm evre, 666 
Son deger teoremi,690-69 l 
Sonsuz durtu tepkisi (IIR) filtreleri, l 24 476 
Sonsuz Taylor dizisi, 277 ' 
Sonsuz toplam formulu, 73-89 
Sonum band, dalgac,g,, 445-446 
Sonum bandi frekansr, 238 
Soniim band, kenan, 445-454 
Soniimleme oram,453-454 
Soniimlii sinusoidler,21 
Soniimsiiz dogal frekans,453-454 
Soniimsiiz sistem,455 

S
Spektral katsayr. Bkz. Fourier dizisi katsayilan 
pektrum,287,360 ' 

Bkz. _aynca Fourier donu§ilmii 
Stroboskop,k etki, 523-535 
Surekli zamanh diirtiiniin .. kl 

35 orne eme ozelligi, 

Stirekli zamanh Fourier d.: .. .. . ... .. onu§umunun frekans 
olc;eklemesi, 307-309 

Stirekli zamanh sinyaller 
enerji ve gucu, 5-9 
orneklen ve matematiksel gost . . l .. kl enrni, -7 orne erne, 5 

Surekli zamanh sistemler, 446-459 

Index 

sinus bicimli -tasiyrcr ile, 584-587 
Sinus bicimli sinyaller, 14-30, 186 

surekli zamanh karmasik, 15,22 
aynk zamanli, 25 
aynk zarnanli karrnasik, 22-31 
gercek, 23-24 

Sinus bicimliler, sonumlu, 22 
Sinyal gucu,5- 7 ,311 
Sinyal(ler), I- 43 

Bkz. aynca surekli ve aynk zamanh peri- 
yodik sinyaller, 1 ~8 
enerji ve guc, 6-9 
ornekler ve matematiksel gosterim, 1-5 
ornekleme, 4,544-546 
ustel ve sinus bicimli, 14,299 
surekli zamanh karmasik, 15-21 
gercek, 23,24 
bagimsiz degiskenin donusumu, 7-15 
omekleri, 8-12 
birim durtu ve birim basamak fonksiyon- 
lan, 30-38 
surekli zamanh, 32-38 
aynk zamanh, 30-32 

Sinyallerin enerjisi,5-8 
Sistem fonksiyonlan,228 

kapah dongu, 81 7 
geri besleme yolu, 818 
ileri yol, 818 
L TI sistemlerin ara baglantilan, 708- 709 
Laplace donusumu, 694,702-714 
blok semasi gosterimi olarak, 709- 714 
Butterworth filtreleri olarak, 704- 708 
L TI sistemlerin ara baglantilan olarak, 
708-709 
z-donusumu, 780- 788 
blok semasi gosterimi olarak, 783- 789 
LTI sistemlerin ara baglantilan olarak, 
783 

Sistem,826 

Index 

surekli zamanh Fourier dizisi, 191 
surekli zamanh Fourier donusumu, 
286,299,313 
aynk zamanh Fourier dizisi, 213 
aynk zamanh Fourier donu§umu,361,389 

Seri (basamakh) ara baglanti, 43 
Ses sistemleri 

geri besleme, 828-830,854 
frekans sekillendirici filtreler, 233 

Sifrr durum tepkisi, 720 
Siftr giris tepkisi,55-56,720 
Sifir-guc e§itleyici,648 
Sifmnci dereceden tutma,520-522 
Srgac, 44 
Smirh durtu tepkisi (FIR) filtreleri, 122 

aynk zamanh,246-250,475 
dogrusal evre, nedensel, simetrik,577- 
578 

Simrh stireli sinyaller icin aynk Fourier donu- 
§Umu (DFT),417-419 

Smtrh stireli sinyaller, aynk zamanh Fourier 
donu§umu,417-419 

Smirh top lam formulu, 73 
Simetri, eslenik, 204-206,222 
Sine fonksiyonlan, 293-294 
Sinus bicimli frekans modulasyonu,582 

dar bant, 592-595 
periyodik kare dalga modiilasyon sinya- 
li,615-618 
genis bant, 613-615 

Sinus bicimli genlik modiilasyonu, 582-586 
karmasik ustel tasiyrci, 582-584 
demodulasyon, 586-593 
es zamansiz, 589-594 
es zamanh, 586-589 
aynk zamanh, 617-622 
frekans bolucu cogullama (FDM), 594- 
598 
tek yan banth, 598-603 
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aynk zamanh Fourier dizisi,22 I 
aynk zamanh Fourier donii~limii,373-376 
Laplace donii~limii,684 
z-donO~iimii, 767-769 

Zaman ol9ekleme ozelligi,8,9, I 0, I I 
surekli zamanh Fourier dizisi,204,206 
siirekli zamanh Fourier donii~limii,307- 
308 

aynk zamanh Fourier dizisi,22 I 
aynk zamanh Fourier donii~ilmii,376-379 
Laplace donii~ilmii,684-685 
tek tarafli, 7 I 5 
z-donii~ilmi.i, 769- 770 
tek tarafli, 796 

Zaman penceresi,410 
Zaman tersinmesi ozelligi,8 

silrekli zamanh Fourier dizisi,203,206 
surekli zamanh Fourier donii~ilmii,305 
aynk zamanh Fourier dizisi,22 I 
aynk zamanh Fourier donil~ilmi.i,375-376 
Laplace donil~ilm0,685 
z-donil~uma, 713 

Zaman,3-5 
Zamanda degi~mezlik,51-54 
Zarf detektoril,591,592 
Zarf fonksiyonu,286 
Zil,442,443 
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Yuksek ge9irenden alcak gecirene donil~ilmler, 
498 

Yuksek hizda omekleme,529 
Yi.ikselme silresi,353-354,438 
Yuzde modillasyonu,591 
z bolgesinde ol9ekleme, 768- 770, 793 
z- donusumu, 7 40,8 I 5 

iki tarafli,741,789 
tarnrnh, 7 41 

aynk zarnanh Fourier donil~iimu, 742 
geometrik degerlendirme, 763-767 
birinci dereceden sistemler, 765- 767 
ikinci dereceden sistemler, 765- 767 
ters,757-763 
omekler,81-84 

Zaman bolgesi ve frekans bolgesi tammlama, 
420,510 
siirekli zamanh sistemler,449 
rasyonel frekans tepkileri icin Bode ci- 
zimleri,458-462 
birinci dereceden, 449-453 
ikinci dereceden, 453-458 
omekleri, 473-484 
otomobil silspansiyon sistemi,474-478 
aynk zamanh oz yinesiz filtre,4 78-484 
biiyiikli.ik ve evre gosterimi,421-426 
L TI sistemlerin frekans tepkisi,426-438 
ideal olmayan filtreler,443-446 

Zaman bolucu <;ogullama (TDM),605-607 
Zaman genle~mesi ozelligi, 

aynk zamanh Fourier dizisi,22 I 
aynk zamanh Fourier donil~iimii,378-381 
z-donii~limii, 769- 770 
tek tarafh, 792 

Zaman kaydrrma ozelligi,8-9, IO 
siirekli zamanh Fourier dizisi,202- 
203,206 

siirekli zamanh Fourier donii~limii,300- 
302 

Index 

I 

I 

I 

Uyumlu filtre, 163-165-264 . 
Ucgensel (Bartlett) penceresi.auo . 
Ustel entegral. Bkz. evrisim entegrali 
Ostel sinyaller, 14-30 

. surekli zamanh karmasik, 15-22 
aynk zamanh karrnasrk.z l-J! 
ger<;ek,22-23 

Usteller. Bkz. Karmasik ilstel(ler) 
Walsh fonksiyonlan, 163,287 .. . 

k Bkz Aynca yakmsama bolgesi, ya msama,. . . . . 186 194 
.. ekli zamanh Fourier dizisi, - 

Sur ·· .. 279 surekli zamanh Fourier donusumu, - 
281 
aynk zarnanh Fourier dizisi, 211-~_14 
aynk zamanli Fourier donusumu, 351- 
353 

y aklasma bolgesi, 
Laplace donusumu, 633-634,638,646 
sol tarafh sinyal,642-645 
rasyonel donil~ilm,642 
sag tarafh sinyal,641-642,645 
iki tarafli sinyal,642-644 
z-donil~ilrnil,713- 714, 718- 727 
kutuplar veya sonsuzluk ile smith, 726 
orijin rnerkezli,717-718 
smirh sureli dizi, 718- 719 
sol tarafh dizi, 720- 721 
sag tarafh dizi, 719- 721 
iki tarafh dizi, 750-753 

Yanki,736 
Yanrn ornek gecikme, 543-545 

. y enileyici (pozitif) geri beslerne,832-833 
Yeterlilik, gercek kisim, 351,418 
Yok etme,549-555 . - 34 
Yozlastmci (negatif) gen beslerne,822,832 8 
Yuksek dereceli tutmalar, 526-527 
Yuksek geciren filtre, 237-238 

frekans tepkisi, 375-376 
ideal sonum bandt ozellikleri, 3 79 

Index 

Temel periyot, 12 . . 
surekli zamanh periyodik smyal, 199 
aynk zamanh periyodik sinyal, 202 

Ters Fourier donusumu, 272-276 
Ters Laplace donusumu, 646-649 
Ters L TI sistem, 705 
Ters sarkac, 787- 788 
Ters sistem tasanrru, 789-790 
Ters sistemler, 44-45 
Ters z-donusumu, 727- 733 

ornekler, 728- 733 
Tip/geri besleme sistemi, 931 
Toplama ozelligi . . . 

aynk zamanh Fourier dizileri, 213 __ 
aynk zamanh Fourier donusumu, 361- 
362 
tek yanli z donil~ilmii,762 

Toplamrhk ozelligi, 53 
Toplayici, 43 
Transmodiilasyon, 

aynk zamanh,600-601 
Trigonometrik dizi, 711-172 
Tutunma(lar ), 

yuksek dereceli, 504-505 
sifir dereceli, 498-502 

Tum geciren sistemler, 420,489,657,618 
Turev alter, 

blok sema gosterirni, 122 
dijital,520-522 

Turevleme ozelligi, ... 
surekli zamanh Fourier dizisi, 198 .. 
surekli zamanh Fourier donil~ilmu,293- 
295 
aynk zamanh Fourier donil~ilmii,366 

Turevleme, 
s bolgesi,633-665,690 
zaman bolgesi,663,690 
z bolgesi,742,763 

U<;, evre, 474-475 
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