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94 مهر تصادفی فرآیندهاي
تصادفی) فرایندهاي اولیه (مفاهیم دوم سري تمرین

کالس شروع از قبل آبان، 10 یکشنبه تحویل: موعد جعفري مهدي مدرس:

می کنیم: تعریف زیر صورت به را Xn گسسته-زمان تصادفی فرایند یک 1 سؤال
.Xn = (−1)n+1 داریم: ها n همه ازاي به آمد، خط اگر .Xn = (−1)n داریم: ها n همه ازاي به آمد، شیر اگر می کنیم، پرتاب را سکه یک

کتید. رسم را فرایند sample paths از برخی الف)

بیابید. را Xn اول مرتبه توزیع تابع ب)

بیابید. را Xn+1 و Xn توام توزیع تابع ج)

بیابید. را Xn اتوکواریانس و ریاضی امید د)

فرایند هستند. λ = 4 ثابت چگالی داراي که باشند مستقل پوآسن تصادفی متغیرهاي از اي دنباله .... و X2 ، X1 کنید فرض 2 سؤال
است: شده تعریف زیر فرم به Y [n] گسسته

Y [n] = αnX1X2...Xn, n ≥ 1

E(Y [n] | Y [n− 1]....Y [1]) = Y [n− 1] باشیم: داشته تا باشد مقدار چه α

مستقل اند. تصادفی متغیرهاي B و A که باشد Z(t) = At3 +B کنید فرض 3 سؤال
بیابید. را Z(t) توزیع تابع الف)

بیابید. را (اتوکوواریانس) CZ(t1, t2) و ریاضی) (امید mZ(t) ب)

کنید. بررسی را زیر فرایندهاي بودن WSS باشد، صفر متوسط با (WSS) وسیع مفهوم به ایستا حقیقی فرایند یک X(t) اگر 4 سؤال

Y1(t) = ejtX(t) الف)

Y2(t) = |X(t)| ب)

است: شده داده زیر صورت به t2 و t1 از تابعی 5 سؤال

R(t1, t2) = 9 cos(w(2t1 − t2)) + 16 min(t1, t2)

نیست؟ (PD) معین مثبت دلیل چه به تابع این کنید بیان الف)

کنید. PD را تابع این کوچکی تغییر با ب)
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.Rxx(τ) = Rxy(τ) = Ryy(τ) آنگاه ، E(|x(0)−y(0)|2) = 0 و باشند WSS y(t) و x(t) فرایندهاي اگر دهید نشان 6 سؤال

است. Rx(t+ τ, t) = e−t2δ(τ) همبستگی تابع و mx(t) = 0 متوسط تابع با فرایند یک X(t) کنید فرض 7 سؤال

چرا؟ ؟ (ME) است ارگادیک ریاضی) (امید متوسط نظر از فرایند این آیا الف)

چرا؟ ؟ (CE) است ارگادیک همبستگی نظر از فرایند این آیا ب)

باشید موفق
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