
1. Z
2. Manakah diantara jawaban dibawah yang termasuk sinyal:

a. Y=x2

b. Y=t2

c.

d. Jawaban a,b,c benar
e. Jawaban a,b,c salah

3. Manakah diantara pernyataan berikut yang benar tentang sinyal, kecuali
a. Besaran fisis/non fisis yang tergantung pada waktu
b. Besaran fisis/non fisis yang tergantung pada ruang
c. Besaran fisis/non fisis yang tergantung pada variabel-

variabel bebas lainnya

d. Sinyal adalah nformasi
e. S(t)=A cos 3t termasuksinyal multi channel

4. Apa salah satu tujuan dari komputasi sinyal digital, kecuali
a. Menghilangkan gangguan
b. Supaya berjalan di perangkat digital
c. Untuk mendapatkan bagianinformasi sesuai dengan

keinginan kita

d. Untuk menjernihkan suara
e. Untuk memperjelas gambar

5. ( ) = 20 cos 2 , besarnya amplitudo, frekuensi, kecepatan sudut dan periode berturut-turut adalah
a. 20, 1 Hz,  rad/s, 1 s
b. 20, 2Hz, 2 rad/sample, ½ s
c. 20, 1Hz, 2 rad/sample, 1s

d. 20, 1Hz, 2 rad/s, 1s
e. 20, 1Hz, 1 rad/s, ½ s

6. Pernyataan berikut yang benar adalah
a. Untuk mengolah sinyal digital dibutuhkan ADC jika inputnya adalah sinyal digital
b. Mikrokontroler bisa digunakan untuk mengolah sinyal analog secara langsung
c. Sinyal diskrit adalah sama dengan sinyal digital
d. Sampling adalah proses yang harus dilaluiu ntuk mengubah sinyal analog menjadi digital
e. Quantizer digunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi analog

7. Pernyataan berikut yang salah, tentang sistem adalah
a. Sistem adalah alat fisik yang melakukan operasi pada suatu sinyal
b. Sistem adalah alat non fisik yang melakukan operasi pada suatu sinyal
c. Contoh sistem pada alat non fisik adalah software
d. Contoh sistem pada alat fisik adalah rangkaian elektronika
e. Pada komputasi sinyal digital selalu dibutuhkan input yang berupa sinyal analog

8. Diketahui sebuah sinyal analog

xa(t) = 3 cos 100t, Besarnya Fs minimum adalah

a. 50Hz
b. 100 Hz
c. 150 Hz

d. 200 Hz
e. 300 Hz

9. Dari soal no 7. Untuk sinyal analog, jika Fs = 200 Hz, sinyal diskrit x(n) adalah
a. 3 cos
b. 3 cos
c. 3 cos 2

d. 3 cos 400
e. 3 cos 200

10. Diketahui sinyal waktu diskrit : nnx )
10

cos(35,6)(


 ; Berapajumlah bit yang diperlukanoleh A/D converter agar resolusinya  = 0,1:

a. 4 bit
b. 5 bit
c. 6 bit

d. 7 bit
e. 8 bit

11. X(n) = ur(n)-ur(n-2), Gambarkan sinyal diskritnya
12. Tentukan respon sistem untuk y(n)=1/2[x(n-1)+x(n)+x(n+1)], dari x(n) utk jawaban no 10.
13. Gambarkan diagram blok dari jawaban no 11.


