
Matlab-os megoldás 

Ábrák amelyeket generált (néhány): 
1. Pólus-zérus elrendezéssel adott (z=2, p=-3) rendszer amplitúdó karakterisztika



2. Fázis karakterisztikák két, azonos amplitúdó karakterisztikájú rendszerre (z=-2,p=-3) és (z=2,p=-3)



3. A rendszer lengő jellegéhez szükséges R érték meghatározása (L,C adott) a determináns negatív értékét kívánja



4. Adott rendszer átviteli karakterisztikája alapján az amplitúdó karakterisztika 



5. Komplex zérus esetében (csak a számláló) amplitúdókarakterisztikája különböző csillapítások (xi) esetében

kis csillapitas (0.1) és nagyon kicsi csillapítás (0.01)



nagy csillapitas (0.8)



Közös ábrában a három különböző (kék – nagyon kicsi csillapítás, piros – kis csillapítás, fekete – nagy csillapítás)



6. Közös Bode-diagram ábrázolás

figure;
  subplot(211); 
    semilogx(om, 20*log10(K),'b-','LineWidth',2)
    xlabel('om'); ylabel('K [dB]'); 
    title('Amplitudo karakterisztika');
    set(gca, 'XGrid', 'on');  % racsozas (fuggoleges)
    set(gca, 'YGrid', 'on');  % racsozas (vizszintes)
  subplot(212);
    semilogx(om, angle(H)*180/pi, 'k-', 'LineWidth', 2);
    xlabel('om'); ylabel('fi [fok]'); 
    title('Faziskarakterisztika');
    set(gca, 'XGrid', 'on');  % racsozas (fuggoleges)
    set(gca, 'YGrid', 'on');  % racsozas (vizszintes)

Megjegyzés : 
‘b’ – blue, ‘k’ – black , ‘-’ folytonos vonal



7. Impulzusválasz és ugrásválasz számítása

impulzusválasz ugrásválasz – egységugrás gerjesztésre adott válasz



Matlab kód : 

%% X.8. csutortok
% atviteli karakterisztikak abrazolas
clear all
% polusok - zerus adva 
% z = 2; p =-3
num = [1 -2];den = [1 3];
om = logspace(-2,2,1e4);
H = polyval( num, j*om) ./ polyval(den, j*om);
K = abs(H);
semilogx(om, 20*log10(K), 'r-');
% z = -2; p=-3 
% nevezo ugyanaz maradt
num2 = [1 2];
H2 = polyval( num2, j*om) ./ polyval(den, j*om);
K2 = abs(H2);
figure; semilogx(om, 20*log10(K2), 'r-'); hold on; semilogx(om, 20*log10(K),'k-');
 
% fazis karakterisztikak
figure; 
  semilogx(om, angle(K2), 'r-'); hold on; semilogx(om, angle(K),'k-');
  semilogx(om,angle(K),'r-')
 
clear all
num = [1 -3];den = [1 3];
om = logspace(-2,2,1e4);
H = polyval( num, j*om) ./ polyval(den, j*om);
K = abs(H);
semilogx(om, 20*log10(K), 'r-');
semilogx(om, K, 'r-');
clc
%% Az adott halozat lengo jellegehez milyen R szukseges?
L = 2; C =0.2;
% determinans<0 alapjan adodo masodfoku egyenlet R-re
roots([(2*C)^2 0 -20*L*C 0 L*L])



% abrazoljuk, hogy latszodjon a feltetelt ado egyenlet
x = -10:0.01:10;
y = polyval( [2*C*2*C 0 -20*L*C 0 L*L],x);
figure; plot(x,y,'r-o')
% Nezzuk meg a leolvasott ertek alapjan milyenek lesznek a polusok
R=0.1;roots([1 R/L+1/(2*R*C) 3/(2*L*C)])
R=1;roots([1 R/L+1/(2*R*C) 3/(2*L*C)])
R=10;roots([1 R/L+1/(2*R*C) 3/(2*L*C)])
 
%% Atviteli karekterisztika abrazolasa
num = (1/(2*R*C))*[1 R/L]
den = [1 R/L+1/(2*R*C) 3/(2*L*C)];
om = logspace(-2,2,1e3);
H = polyval( num, j*om) ./ polyval(den, j*om);
K = abs(H);
figure; semilogx(om, 20*log10(K))
figure; semilogx(om, 20*log10(K),'r-','LineWidth',3)
 
%% Hogyan valtozik a komplex zerus eseten csak annak az amplitudo karakterisztikaja
% num(s) = s^2+2*xi*OM*s + OM^2, alakban
 
% kis csillapitas (xi=0.1)
num = [1 2*0.1*2 2^2]
roots(num)
Knum1 = abs(polyval(num, j*om));
% figure; semilogx( om, Knum, 'r--')% linearis y skala, (nagyon elszall)
figure; semilogx( om, 20*log10(Knum1), 'r--')
% nagyon kicsi csillapitas (xi=0.01)
num = [1 2*0.01*2 2^2]
roots(num)
Knum2 = abs(polyval(num, j*om));
figure; semilogx( om, 20*log10(Knum2), 'r--')
 
% nagy csillapitas (xi=10)
num = [1 2*0.8*2 2^2]
roots(num)



Knum3 = abs(polyval(num, j*om));
figure; semilogx( om, 20*log10(Knum3), 'r--')
 
% egyetlen abraban 
figure;
  semilogx( om, 20*log10(Knum1), 'r-','LineWidth',2); hold on;
  semilogx( om, 20*log10(Knum2), 'b-','LineWidth',2);
  semilogx( om, 20*log10(Knum3), 'k-','LineWidth',2);
  xlabel('om'); ylabel('K [dB]'); title('Masodfoku (komplex) zerusok, amplitudo karakterisztika');
%% halozat valasza (imh2.eps)
% halozat alapjan felirt atviteli fuggveny
R=10;L=2;C=0.2;
num = (1/(2*R*C))*[1 R/L]
den = [1 R/L+1/(2*R*C) 3/(2*L*C)]
roots(den)
% impulzusvalaszhoz az egyutthatok 
[rh,ph,kh] = residue(num,den)
t = -0.1:0.001:5;
ht = stepfun(t,0) .* (rh(1)*exp(ph(1)*t) + rh(2)*exp(ph(2)*t));
 
figure;
  plot(t,ht,'r-', 'LineWidth', 2);
  xlabel('t'); ylabel('h(t)'); title('Impulzusvalasz');
  
% ugrasvalaszhoz Y(s) = H(s)*(1/s) 
% egyutthatok
[rg,pg,kg] = residue(num,conv([1 0],den))
gt = stepfun(t,0).* (rg(3) + rg(1)*exp(pg(1)*t) + rg(2)*exp(pg(2)*t));
 
figure;
  plot(t,gt,'r-', 'LineWidth', 2);
  xlabel('t'); ylabel('g(t)'); title('Ugrasvalasz');
 


