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• Sinyaller günlük hayatımızda önemli bir rol oynar.

• Sinyal zaman, uzaklık, konum, sıcaklık ve basınç gibi bağımsız

değişkenlerin bir fonksiyonudur.

• Karşılaştığımız çoğu Sinyal doğal olarak üretilir.

• Ancak, bir Sinyal yapay olarak ya da bir bilgisayar aracılığıyla da

üretilebilir.

• Tipik Sinyallere bazı örnekler aşağıda verilmiştir.
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Tipik Sinyallere Örnekler

• Ses ve müzik Sinyalleri – hava basıncını uzayda bir konumda

zamanın bir fonksiyonu olarak temsil eder

• “I like digital signal processing” ses Sinyalinin dalgaşekli aşağıda

gösterilmiştir.



Tipik Sinyallere Örnekler

• Elektrokardiyografi (EKG) Sinyali – kalbin elektriksel

aktivitesini temsil eder.

• Tipik bir EKG Sinyali aşağıda gösterilmiştir.
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Tipik Sinyallere Örnekler

• EKG Sinyali periyodik bir dalgaşeklidir.

• Dalgaşeklinin aşağıda gösterilen bir periyodu, kalpten

atardamarlara kan transfer işleminin bir çevrimini temsil eder.
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Tipik Sinyallere Örnekler

• Elektroenselefogram (EEG) Sinyalleri – beyindeki milyarlarca

nöronun rastgele uyarılmasıyla oluşan elektriksel aktiviteyi

temsil eder.
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Tipik Sinyallere Örnekler

• Renksiz görüntü - ışık şiddetini iki uzamsal koordinatın bir

fonksiyonu olarak temsil eder.
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Tipik Sinyallere Örnekler

• Video Sinyalleri–çerçeve olarak adlandırılan görüntü dizilerinden

oluşur ve 3 değişkenin bir fonksiyonudur: 2 uzamsal koordinat ve

zaman.

Video
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Sinyal, bir ya da daha fazla değişkene bağımlı olan skaler değerli
fonksiyonlardır. x(t), y(x), H(f), x(n1, n2), …

• Bir boyutlu (1-D) bir Sinyal, tek bir bağımsız değişkenin bir

fonksiyonudur

• Çok boyutlu (M-D) bir Sinyal, birden fazla bağımsız değişkenin

bir fonksiyonudur.

• Ses Sinyali, bağımsız değişkenin zaman olduğu 1-D bir Sinyaldir

• Bir görüntü Sinyali, bağımsız değişkenlerin uzamsal koordinatlar

olduğu 2-D bir Sinyale örnektir.

• Renkli bir görüntü, birincil renkleri (kırmızı, yeşil, mavi) temsil

eden 3 adet 2-D Sinyalden oluşur.
10



• Renkli bir görüntü ve görüntünün üç renk bileşeni aşağıda

gösterilmiştir.
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• Renksiz bir sayısal video Sinyalinin her bir çerçevesi, her çerçeve

zamanın ayrık anlarında meydana gelmek üzere ayrık 2 uzamsal

değişkenin bir fonksiyonu olan 2-D bir görüntü Sinyalidir.

• Bu nedenle, renksiz bir video Sinyali 3 bağımsız değişken 2

uzamsal koordinat ve zaman olmak üzere, 3-D bir Sinyale bir

örnek olarak düşünülebilir.

• Renkli bir video Sinyali, 3 birincil rengi (kırmızı, yeşil, mavi)

RGB’yi temsil eden 3 adet 3-D Sinyalden oluşan 3-kanallı bir

Sinyaldir.

• RGB televizyon Sinyali, iletim amacıyla parlaklık ve 2 renk

bileşinenden oluşan 3-kanallı diğer bir tür Sinyale dönüştürülür.
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1-) Sinyalleri zamana göre değişimleri dikkate alınarak sürekli ve

ayrık zaman Sinyali (Continuous Time & Discrete Time) olarak iki

gruba sınıflandırmak mümkündür:

Sürekli – zaman Sinyali: Zamanın her anında tanımlı olan

Sinyallerdir. Bağımsız değişken sürekli demektir.
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Sürekli değerli sürekli zaman sinyali

Continuous Time-Continuous Value Signal

Ayrık değerli sürekli zaman sinyali

Continuous Time-Discrete Value Signal



Ayrık – zaman Sinyali: Zamanın belirli anlarında tanımlı olan

Sinyallerdir. Bir sayı dizisidir. Bağımsız değişken ayrık demektir.
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(a) Sürekli-zaman ve (b) ayrık
zaman işaretlerinin grafik
gösterilimi. 2.5 kişiden oluşan
bir aile için ortalama kazançtan
söz etmenin anlamsız olması
gibi bir ayrık-zaman işaretinin
3.5. örneği hakkında söz etmek
de anlamlı değildir. Bu yüzden,
kaynağı ne olursa olsun, ayrık-
zaman işaretlerinin n’nin
tamsayı değerleri için tanımlı
olduğuna dikkat ediniz.



2-) Sinyalleri Analog ve Sayısal Sinyal olarak iki gruba

sınıflandırmak mümkündür:

Analog Sinyal: Sürekli genlikli sürekli zaman Sinyaline denir.

Sayısal Sinyal: Sonlu sayıda rakamla temsil edilen, ayrık

genlikli ayrık zaman Sinyaline denir.

• Sayısal bir Sinyale örnek, bir DVD’ye kaydedilmiş

sayısallaştırılmış müzik Sinyalidir.

• Sürekli genlikli bir ayrık-zaman Sinyaline ÖRNEKLENMİŞ

Sinyal denir.

• O halde, sayısal bir Sinyal kuantalanmış örneklenmiş bir

Sinyaldir.
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3-) Sinyalleri Deterministik ve Rasgele (Olasılıksal) Sinyal olarak

iki gruba sınıflandırmak mümkündür:

• Matematiksel bir ifade ya da kural ile tam olarak belirlenebilen

bir Sinyale DETERMİNİSTİK bir Sinyal denir. Örneğin bir

sinüzoidal Sinyalin belli bir dönemi gözlendikten sonra genliği,

fazı, frekansı ve bu dönem sonrasındaki davranışı tümüyle

belirlenebilir.

• Rastgele bir şekilde üretilen ve önceden kestirilemeyen davranışı

belirli olmayan sonraki değeri tahmin edilemeyen bir Sinyale

RASTGELE bir Sinyal denir. Rasgele Sinyallerin büyük bir

çoğunluğu ortalama değer, karesel ortalama değer gibi

istatistiksel büyüklükleri ile tanımlanabilmektedir. 17



4-) Sinyalleri Periyodik ve Periyodik olmayan Sinyal olarak iki

gruba sınıflandırmak mümkündür:

• Değerleri sürekli olarak belirli aralıklarla tekrar eden Sinyaller

periyodik Sinyal olarak adlandırılırlar.

Periyodik sürekli zaman Sinyali:

Periyodik ayrık zaman Sinyali: Tüm n değerleri için

x[n]=x[n + No]

eşitliğini sağlayan en küçük No tam sayı değeri Sinyalin

periyodudur.
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Sürekli ve Ayrık Periyodik Zaman Sinyalleri
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Periyodik Olmayan Sürekli ve Ayrık Zaman Sinyalleri
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5-) Sinyalleri Enerji ve Güç Sinyali olarak iki gruba sınıflandırmak

mümkündür:

• Sonlu enerjisi olan bir Sinyal enerji Sinyali dir.

• Sonlu ve sıfırdan farklı güce sahip Sinyaller güç Sinyali olarak

adlandırılırlar.

• Güç tanım itibari ile enerjinin zamansal ortalaması olduğu için bu

ortalama hesabı sonsuz aralıkta yapıldığında sınırlı bir enerjiye

sahip Sinyalin gücü sıfır olmakta, sınırlı güce sahip bir Sinyalin

enerjisi ise sonsuz olmaktadır. Bu nedenle bir Sinyal hem enerji

hemde güç Sinyali olamaz.
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Enerji Sinyalleri

Sürekli Zaman Ayrık Zaman

Gauss Sinyali

Dikdörtgen vuruş
Sinyal

sinc Sinyali

𝐸𝑥 = න

−∞

+∞

|𝑥(𝑡)|2𝑑𝑡 < ∞ 𝐸𝑥 =

−∞

+∞

|𝑥 [𝑛]|2 < ∞
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Güç Sinyalleri

Sürekli Zaman Ayrık Zaman

𝑃𝑥 = lim
𝑇→∞

1

2𝑇
න

−𝑇

+𝑇

|𝑥(𝑡)|2𝑑𝑡 𝑃𝑥 = lim
𝑁→∞

1

2𝑁 + 1


𝑛=−𝑁

𝑛=𝑁

|𝑥 [𝑛]|2
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Ne Güç Sinyali Nede Enerji Sinyali

Bazı Sinyaller ne güç Sinyali ne de enerji Sinyali sınıfına girerler.

Bunların enerjileri ve ortalama güçleri sonsuz olabilir.

Sürekli Zaman Ayrık Zaman

𝑥[n]=𝑒−𝑛𝑇

n

𝑥(𝑡)=𝑒−𝑡

t
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6-) Sinyalleri Tek ve Çift (Odd and Even) Sinyal olarak iki gruba

sınıflandırmak mümkündür: Aşağıdaki koşulları sağlayan x(t) ve x[n]
sinyalleri çift sinyallerdir.
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x(-t) = x(t) 
x[-n] = x[n] 

Sürekli ve Ayrık Çift sinyallere (fonksiyonlara) örnekler



6-) Sinyalleri Tek ve Çift (Odd and Even) Sinyal olarak iki gruba

sınıflandırmak mümkündür: Aşağıdaki koşulları sağlayan x(t) ve x[n]
sinyalleri tek sinyallerdir.
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x(-t) = -x(t) 
x[-n] = -x[n] 

Sürekli ve Ayrık Tek sinyallere (fonksiyonlara) örnekler



6-) Herhangi bir x(t) ve ya x[n] sinyali bir çift ve bir tek sinyalin
toplamı olarak ifade edilebilir.
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• Çoğu uygulamada, bir ayrık-zaman Sinyal bir sürekli-zaman

Sinyalin zamanda düzgün aralıklarla örneklenmesiyle elde edilen

bir dizi sayıdan oluşur. Dizinin sayıları x[n] veya x(n) elde edilir.

• Ayrık-zaman Sinyalin tanımlandığı zamanlar düzgün aralıklıysa

bağımsız ayrık değişken n, tamsayı değerler alacak şekilde

normalleştirilebilir.

t = nT 29
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• İşaret ve sistem analizindeki önemli bir kavram bir işaretin
dönüştürülmesidir.

• Örneğin, bir uçak kontrol sisteminde pilotun eylemlerine karşılık
işaretler elektriksel ve mekanik sistemler aracılığıyla uçağın hız veya
konumundaki değişikliklere dönüştürülür.

• Diğer bir örnek olarak, bir ses siteminde kaset veya CD’ye kaydedilmiş
müziği temsil eden bir giriş işareti istenilen karakteristikleri iyileştirme,
kaydetme gürültüsünü gidermek amacıyla değiştirilebilir.

• Aşağıda, bağımsız değişkene yapılan basit değişikliklerden oluşan
dönüşümleri ele alacağız.

• Bu basit dönüşümler, işaretler ve sistemlerin temel özelliklerini
tanımlamamıza imkan verecektir.
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Bağımsız değişkene yapılabilecek dönüşümlerden birisine ZAMANDA ÖTELEME
denir ve sürekli durum için x(t-t0) şeklinde ifade edilir (ayrık-durumda ifade x[n-
n0]’dir). Orijinal ve ötelenmiş işaretlerin şekli aynıdır ancak işaretler birbirlerine
göre kaymıştır.

t0 veya n0 > 0 yani pozitif ise sinyal sağa ötelenmiştir. Tersi Sola ötelenmiştir.
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Bağımsız değişkene yapılabilecek ikinci bir dönüşüme ZAMANI TERSİNE
ÇEVİRME denir ve sürekli durumda matematiksel olarak x(-t) şeklinde ifade
edilir. Orijinal işaretin dikey eksen (t = 0) etrafında döndürülmesiyle zaman
tersine çevrilmiş işaret elde edilir.
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Bağımsız değişkene yapılabilecek üçüncü dönüşüme ÖLÇEKLEME denir ve
sürekli durumda x(αt) biçiminde temsil edilir. α’ya ölçekleme katsayısı denir.
α’nın 1’den büyük olması durumunda orijinal işaretin şeklini bozmadan işareti
α kadar daraltarak öçeklenmiş işareti elde ederiz. Aksi durumda, orijinal işaret
α’nın tersi kadar genişletilir.

𝑥[2𝑛]

𝑥[𝑛]

𝑥[𝑛/2]



Ayrık-Zamanlı Sinyalin Zamanda Ölçeklenmesi:

Ayrık zamanlı Sinyaller,

𝑦 𝑛 = 𝑥[𝐾𝑛] veya         𝑦 𝑛 = ൝
𝑥[

𝑛

𝑀
] 𝑛 = 0,±𝑀,±2𝑀,±3𝑀,…

0 𝑑𝑖ğ𝑒𝑟

şeklinde K ve M birer pozitif tam sayı olmak şartıyla zamanda ölçeklenirler.

𝑦 𝑛 = 𝑥[𝐾𝑛] şeklindeki dönüşüm alt-örnekleme olarak adlandırılır.

𝑦 𝑛 = 𝑥[
𝑛

𝑀
] şeklindeki dönüşüm üst-örnekleme olarak adlandırılır.
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Ayrık-Zamanlı Sinyalin Zamanda Ölçeklenmesi:

𝑦[𝑛]=𝑥[𝐾𝑛] alt-örnekleme:
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𝑥[2𝑛]

𝑥[𝑛]



Ayrık-Zamanlı Sinyalin Zamanda Ölçeklenmesi:

𝑦 𝑛 = 𝑥[
𝑛

𝑀
] üst-örnekleme:
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𝑥[𝑛]

𝑥[𝑛/2]
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𝑥[𝑛/2]
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Şimdi orijinal işarete bu üç temel dönüşümün birlikte uygulanmasını ele
alacağız. Genel dönüşüm x(αt+β) şeklinde ifade edilebilir. Orijinal işaretten
dönüştürülmüş işareti bulmak için , işaret ilk önce β kadar ötelenir, daha sonra
ötelenmiş işaret α ile ölçeklenir. α’nın negatif olması durumunda ayrıca zaman
tersine çevrilir. Aşağıda, bir sürekli-zaman işareti x(t) için, x(t+1), x(-t+1), x(3/2t)
ve x(3/2t+1) işaretleri çizilmiştir.
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Sinüs fonksiyonu argümanı 2π’nin tam katı arttığı veya azaldığı zaman kendisini
tekrarlar.

Örnek: 7sin(400πt) sinyali periyodik bir sinyal midir? Öyle ise temel periyodu
nedir?

Çözüm:
sin(400πt ± 2πn) = sin[400π(t ± nT0)]

± 2πn = ±400πnT0

T0 = 1/200
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Diğer Örnekler:
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0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
-10

0

10
x1(t)=10.*sin(12.*pi.*t)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
-5

0

5
x2(t)=4.*cos(18.*pi.*t)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
-20

0

20
x1(t)+x2(t)

Frekansları 6Hz ve 9Hz olan sinyaller ve toplamı
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0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
-10

-5

0

5

10
x1(t)=10.*sin(12.*pi.*t)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
-4

-2

0

2

4
x2(t)=4.*cos(18.*t)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
-20

-10

0

10

20
x1(t)+x2(t)

Frekansları 6Hz ve 9/π Hz olan sinyaller ve periyodik 
olmayan toplamı
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Aşağıdaki sinyallerin enerjilerini ve güçlerini hesaplayarak enerji işareti veya güç işareti 
olup olmadıklarını bulunuz? 
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Çözümler:
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Çözümler:

𝑓2 𝑡 işareti, enerjisi sonlu bir değer ve ortalama gücü sıfır

olduğundan dolayı enerji işaretidir.
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Çözümler:
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Çözümler:

𝑓4 𝑡 işareti, enerjisi ve ortalama gücü 
sonsuz olduğu için ne enerji işareti ne 
de güç işaretidir. 
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• Sürekli-zaman karmaşık üstel işaretin genel ifadesi, C ve a karmaşık sayılar olmak üzere
𝑥 𝑡 = 𝐶𝑒𝑎𝑡’dir. Bu iki parametrenin değerine bağlı olarak karmaşık üstel işaret farklı
davranış gösterir.

• Aşağıda gösterildiği gibi C ve a gerçel ise, iki durum vardır. a pozitif ise x(t) artar, aksi
halde azalır. Ayrıca, a = 0 olduğunda, x(t) sabit olmaktadır.

• a gerçel kısmı sıfır olan karmaşık bir sayı (a = jw0t), yani 𝑥 𝑡 = 𝑒𝑗𝑤0𝑡olsun. Bu durumda
x(t) periyodiktir.

(a) a > 0 (b) a < 0 
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Sinüzoidal Sinyaller:

Sürekli zamanda, x t = Acos(𝜔𝑡 + 𝜙) olan Sinyalde

t: saniye , 𝜔 = 2𝜋𝑓 [
radyan

saniye
] , 𝜙: radyan

Ayrık zamanda, 𝑥[𝑛] = 𝐴𝑐𝑜𝑠(Ω𝑛 + 𝜙) olan Sinyalde

t = n𝑇𝑠 , Ω =
2𝜋𝑓

𝑓𝑠
[𝑟𝑎𝑑𝑦𝑎𝑛] , 𝜙: radyan

𝑓𝑠:örnekleme frekansı,
𝑓

𝑓𝑠
: normalize edilmiş frekans
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Sinüzoidal Sinyaller:

Örnek bir ayrık zaman cosinüs Sinyali

60



Karmaşık Üstel Sinyal: x n = 𝑒𝑗Ω𝑛

x n + 1 = 𝑒𝑗Ω(𝑛+1) = 𝑒𝑗Ω𝑛. 𝑒𝑗Ω= x n ∗ 𝑒𝑗Ω

Demek ki n değerindeki her artış x[n] Sinyalini karmaşık sayı

düzleminde birim çember üzerinde saat yönünün tersine Ω açısı kadar

hareket ettirmektedir. 61



Karmaşık Üstel Sinyal:

Euler Denklemi kullanılarak karmaşık üstel Sinyallerin kosinüs ve sinüs

Sinyaller cinsinden ifadesi mümkündür.

𝑒𝑗Ω𝑛 = cos(Ω𝑛) + 𝑗𝑠𝑖𝑛(Ω𝑛) cos Ω𝑛 =
𝑒𝑗Ω𝑛+𝑒−𝑗Ω𝑛

2

𝑒−𝑗Ω𝑛 = cos(Ω𝑛) − 𝑗𝑠𝑖𝑛(Ω𝑛) sin Ω𝑛 =
𝑒𝑗Ω𝑛−𝑒−𝑗Ω𝑛

2𝑗

Bu sebeple ayrık zamanlı sinüs/cosinüs Sinyalleri ve karmaşık üstel Sinyaller
benzerlik göstermektedir.

Karmaşık üstel Sinyale genlik ve faz bileşeni eklendiğinde:

x n = A. 𝑒𝑗(Ω𝑛+𝜙)
62
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Gerçek Üstel Sinyaller:

𝑥[𝑛] = 𝑎𝑛
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Birim İmplus (dürtü) Sinyali:

𝛿[𝑛] = ቊ
1 𝑛 = 0
0 𝑛 ≠ 0

Birim Basamak Sinyali:

𝑢[𝑛] = ቊ
1 𝑛 ≥ 0
0 𝑛 < 0
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1) Aşağıdaki Sinyallerin periyodik olup olmadıklarını bulunuz?

a) 𝑥[𝑛] = 𝑎𝑛 b) 𝑥[𝑛] = cos(0.6𝑛) c) 𝑥[𝑛] = 5𝑒𝑗4𝜋𝑛/7 d) 𝑥[𝑛] = 5𝑒𝑗𝑛/10
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2) 𝑥[𝑛] = 𝑎𝑛𝑢[𝑛]Sinyalinin

a) 𝑎 < 1 b) 𝑎 = 1 c) 𝑎 > 1

için enerji/güç Sinyali olup olmadığını bulunuz?
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3) Şekildeki 𝑥[𝑛] Sinyali için aşağıdaki Sinyalleri çiziniz?

a) y[n] = 𝑥[𝑛 − 3] b) 𝑦 𝑛 = 𝑥 −𝑛 − 𝑥 𝑛 + 2 c) y 𝑛 = 𝑥[−𝑛 + 3]
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4) Aşağıdaki verilen Sinyalleri çiziniz?

a) x[n] = 0.5𝑛(𝑢 𝑛 − 𝑢 𝑛 − 5 )

b) x 𝑛 = 0.4𝑛(𝛿 𝑛 + 3 + 𝛿 𝑛 − 𝛿 𝑛 − 2 + 𝛿 𝑛 − 5 )

c) 𝑥 𝑛 = 2(𝑢 −𝑛 − 𝑢 −𝑛 − 5 )
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5) 𝑥1 𝑛 = 0.3𝑛𝑢[𝑛], 𝑥2 𝑛 = cos 0.1𝜋𝑛 + 2 𝑢[𝑛] − 2𝑢[𝑛 − 2],

𝑥3 𝑛 = 𝑒𝑗0.2𝜋𝑛+0.1𝜋 olarak verildiğine göre aşağıda verilen Sinyallerin

ifadelerini bulunuz?

a) y[n] = 2𝑥1 𝑛 − 3 b) y[n] = 2𝑥1 3 c) y[n] = 𝑥1 4 𝑥2 𝑛 − 2
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1) Herhangi bir sürekli zaman Sinyalini sürekli ve ayrık zaman Sinyali

olarak MATLAB ortamında çizdiriniz?
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2) Aşağıda 𝑥 𝑡 = 𝑒−𝑡sürekli zaman Sinyali ve bu Sinyalin örneklenmiş

ayrık durumları görülmektedir. MATLAB kullanarak aşağıdaki şekilleri elde

ediniz?
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3) MATLAB kullanarak aşağıdaki Sinyallerin şekillerini çizdiriniz?

a) Birim impuls Sinyali, 𝛿 𝑛 b) Birim basamak Sinyali, 𝑢 𝑛

c) Üstel dizi, x[𝑛] = 0.8𝑛

d) Üstel Sönümlenen sinüs dizisi x[𝑛] = 0.9𝑛sin(
2𝜋𝑛

10
)


