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 )جزوه باز(

بایست در سامانه آپلود شود و در صورت عدم امکان آپلود پاسخ سواالت، فقط به پاسخ سواالت مینکته مهم: 
 ارسال کنید.  دقیقه 10 حداکثردر بازه زمانی ایمیل استاد درس 

to: vc.ghofrani@gmail.com   

  ..نمره دارند 5بارم يكسان و برابر  4 -1 سواالت كليه مراحل انجام حل مسئله نوشته شود.
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و زمان پیوسته داده شده است،  LTIمعادله دیفرانسیل توصیف کننده سیستم  -2
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)(ج( پاسخ فرکانسی سیستم معکوس  ωjHI  و پاسخ ضربه سیستم معکوس)(thI  را

 تعیین کنید.
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