
 1398-99صفحه، نیمسال اول سال تحصیلی  DSP ،2 تالیجید گنالیپروژه پردازش س

 1398-99نیمسال اول سال تحصیلی    دانشگاه صنعتی قم         DSPپردازش سیگنال دیجیتال پروژه 

 مهلت  نهایی  ارائه:  حداکثر تا سهشنبه 08 بهمن 1398:  پس از این تاریخ نمره ای به پروژه ها تعلق نخواهد گرفت. 

 طراحی فیلتر  - 1

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

 شده طراحی کنید:های خواستهحالت 

 های:روشبا    IIR  الف(
• Impulse Invariance 
• Bilinear Transformation 
 ی:پیوستهفیلترهای زمانبرای  
• Butterworth 
• Chebyshev Type I 
• Chebyshev Type II 
• Elliptic 

 های زیر:با روش  FIRب(  

 Kaiserو    Bartlett  ،Hanning  ،Hamming  ،Blackmanهای مستطیلی،  پنجره: گذاریپنجره •

 Parks-McClellanالگوریتم   •

 طراحی:های مورد نظر برای هر  خروجی

 (Magnitude and Phase Responseپاسخ اندازه و فاز ) -1

 (Group Delay Responseپاسخ تأخیر گروهی ) -2

 (Impulse Responseپاسخ ضربه ) -3

 ( Pole-Zero Plotصفر )- نمودار قطب -4

 گزارش موردنظر:

ر طراحی  نمودارهای به دست آمده د  را از روی  (desired)  خواسته شده  (specifications)  مشخصاتدرستی   •

 تأیید کنید.

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

 بحث کنید.  دست آمده

کدهای  M-fileبه همراه  آن را PDF و Word فایلمرتب نموده و  Wordگزارش و نمودارها را در یک فایل  •

 .بفرستید  حل تمرین درسبه    مهلت تعیین شده تا  نوشته شده



 1398-99صفحه، نیمسال اول سال تحصیلی  DSP ،2 تالیجید گنالیپروژه پردازش س

 EMG  ومیوگرافیالکتر  سیگنال  فیلتر کردن  - 2

و اصالح  حذف نویز ی برایهایو فیلتر کنیدثبت شده را فراخوانی می EMGسیگنال  ، در این تکلیف کامپیوتری

 .کرد  دخواهی  طراحی  بناانحراف از خط م 

 :EMGمطالعه سیگنال  (1

 توضیح داده و معرفی کنید.در یک پاراگراف  را به اختصار  و مشخصات آن  ، نحوه ثبت  EMGسیگنال   •

 :EMGسیگنال    فراخوانی (2

 .فراخوانی کنید  MATLABدانلود و در    EMGDBه  از پایگاه دادرا   هافایل داده •

 /https://physionet.org/content/emgdb/1.0.0ها:  س پایگاه دادهآدر •

 برداری و ...( دقت کنید.به مشخصات سیگنال )نرخ نمونه •

 :حذف نویز (3

ل قبل و بعد از سیگناو  ذف کنیدرا ح موجود در سیگنال، نویز باند میانی مناسببا طراحی فیلتر  •

 کنید.مقایسه   را  اعمال فیلتر

 اصالح خط مبنا: (4

 Baselineی برای . روشراف از خط مبنا استای حیاتی ثبت شده انحهسیگنال کالتشاز م یکی  •

Correction را ل قبل و بعد از اصالح خط مبناسیگناو  ارائه و روی سیگنال داده شده اعمال کنید 

 کنید.مقایسه  

 گزارش موردنظر:

 سیگنال و طیف آن در هر مرحله  نمودار •

 نمودار پاسخ فرکانسی فیلترهای طراحی شده  •

کدهای  M-fileآن را به همراه  PDF و Word مرتب نموده و فایل Wordگزارش و نمودارها را در یک فایل  •

 بفرستید.حل تمرین درس  نوشته شده تا مهلت تعیین شده به  

 

 شاد و تندرست باشید

 روزبه رجبی 

https://physionet.org/content/emgdb/1.0.0/

