
Jelek és rendszerek II.

I. házi feladat villamosmérnök szakos hallgatók
részére

Név Szvoboda Márk
Neptun kód BFAXW5
Házi feladat kódja 1733100602
Beadási határidő: 7. oktatási hét

Megjegyzések: Le kell töltenie a feladatlapot (a hálózat és a gerjesztőjel adataival együtt),
továbbá a hálózat ábráját, és ezeket a megoldással együtt ı́rásban kell benyújtani. Ha jav́ıtás,
illetve részfeladat külön beadása miatt többször adja be a házi feladatot, minden alkalommal
az előző részeket is és a feladatlapot is be kell adni. Jav́ıtás esetén a hibás részt kicserélni
nem szabad még akkor sem, ha valamelyik feladat megoldását elölről kezdi. A jav́ıtást külön
lapon kell mellékelni, megjelölve, melyik pont korrekciójáról van szó. Ügyeljen az áttekinthető
és világos külalakra! A teljes megoldást minden esetben részletesen le kell ı́rni, nem elegendő
a végeredményeket közölni! A numerikus számı́tásokra és az ábrák elkésźıtésére természetesen
alkalmazhat számı́tógépi programokat (MATLAB, DERIVE stb.), de a megoldás elvi lépéseit
ekkor is részletesen ismertetni kell.

Gyakorlatvezető neve:

Jav́ıtó véleménye (elfogadás, jav́ıtások):
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Az ábrán megadott lineáris invariáns hálózat gerjesztése az áramforrás árama, válasza
a 02 kimeneti jel.
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1. feladat

A hálózat gerjesztése az alábbi periodikus jel:

A0 T/τ τ
(10 V)/R 1.05 τ = 1 · CR

1.1 Határozza meg ezen periodikus jel legalább négy (nem zérus) harmonikust tartalmazó
Fourier-polinomját! Írja fel a Fourier-polinomot komplex és valós együtthatós alakban!

1.2 Határozza meg a jel effekt́ıv értékét pontosan és a választott Fourier-polinom közeĺıtésben
is! Adja meg a közeĺıtés relat́ıv hibáját!
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1.3 Határozza meg a rendszer átviteli karakterisztikáját!

1.4 Határozza meg a válasz Fourier-polinomját az előző feladatban számı́tott közeĺıtésben!
Határozza meg közeĺıtőleg a válasz effekt́ıv értékét!

1.5 (Nem kötelező!) Rajzolja fel az átviteli karakterisztika Bode- és Nyquist-diagramját!

2. feladat

A gerjesztés az 1. feladatban megadott jel első periódusa; a (0, T ) intervallumon ḱıvül zérus a
jel értéke.

2.1 Határozza meg az aperiodikus gerjesztő jel komplex spektrumát!

2.2 Ábrázolja az amplitúdóspektrumot, és ennek alapján adja meg a jel sávszélességét!
(ε = 0.05)

2.3 Írja fel a válasz komplex spektrumát!

3. feladat

3.1 Határozza meg az átviteli függvényt! Számı́tsa ki az átviteli függvény pólusait és zérusait,
vázolja fel a pólus-zérus elrendezést!

3.2 Határozza meg az impulzusválaszt az átviteli függvény alapján, és vázolja az impulzusválasz
időfüggvényét!

3.3 Határozza meg a választ, ha a gerjesztőjel a 2. pont szerinti aperiodikus jel! Vázolja a
válaszjelet!

4. feladat

A feladat megoldása nem kötelező! Ellenőrizze a számı́tásokat a TINA hálózatanaĺızis program
seǵıtségével!
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