
iMSC házi feladat

Az imsc pontok megszerzésére megoldható házi feladatok.

• Az alábbi feladatok közül lehet választani. Tetszőleges számú feladat oldható
meg.

Az egyes feladatok összpontszáma az 1. táblázatban látható. Az egyes fel-
adatok lényegében helyes megoldása esetén adható a maximális pontszám.
Részpontszám is elérhető bármely feladat esetében.

1. táblázat. Feladatok pontértéke

feladat pont

1 10
2 10
3 10
4 15
5 15
6 15

• Összesen 30 pont szerezhető.

• Beadás módja : elektronikusan, PDF formátumban. Ez lehet beszerkesztett
módon, vagy papíron megoldva és azt szkennelve vagy fényképezve is megva-
lósítható.

• Ahol számítógépes program segítsége történt a megoldás során, ott a felhasz-
nált kódot is tartalmazza a megoldás.

1



Feladatok

1. Tekintsük az alábbi ábrán látható lineáris oszcillátort! A rendszer gerjesztése a
feszültségforrás feszültsége, válasza a bejelölt áram! Írjuk fel az R,L,C paramé-
terek segítségével a tetszőleges időbeli gerjesztésre adott válasz kiszámítására
szolgáló egyenletrendszert, ha visszalépő Euler-séma alkalmazásával!
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1. ábra. Lineáris oszcillátor

2. A DI rendszernek 2·N+1 darab pólusa van, amelyek az origótól 0,9 távolságra,
egymástól π

2(N+1)
szög különbséggel helyezkednek el. Ugyanezen rendszer 2 ·M

darab zérusának valós része pozitív, távolsága az origótól 0,85, a képzeletbeli
félkörív mentén egyenletesen elosztva.

Adja meg az egységugrásra adott válasz kifejezését az M-nek, mint paraméter-
nek a függvényében! Határozza meg az egységugrásra adott válasz esetében a
maximális abszolútértéket!

3. Az alábbi 8 darab késleltetőt tartalmazó DI hálózat (2.ábra), amelynek egyik
visszacsatoló ágában egy q erősítő található. Adja meg a hálózat által repre-
zentált rendszert leíró rendszeregyenletet illetve átviteli függvényt! Adja meg
a q valós paraméter azon tartományait, amelynél a rendszer stabil lesz! Milyen
q értékek esetében lesz a rendszer impulzusválasza lengő jellegű?

u y
q p

2. ábra. 8 késleltetőt tartalmazó hálózat

4. A fenti lineáris oszcillátor (lásd az 1. ábra) esetében R és C lineáris elemekhez
tartozó paraméterek. A tekercset egy nemlineáris ellenállással helyettesítjük,
amelynek karakterisztikáját a 3. ábra mutatja, ahol ψ = K · i2. A keresett
válasz a bejelölt i áram.

Határozza meg a válasz meghatározásához szükséges, kanonikus változókat
tartalmazó differenciálegyenlet rendszert! Írja fel BSE (Backward Step Euler)
módszer esetében a megoldandó egyenletrendszert!
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3. ábra. Nemlineáris tekercs karakterisztikája.

5. A lineáris oszcillátor(lásd az 1. ábra) paraméterei R,L,C. Határozza meg a
folytonos idejű rendszert szimuláló DI rendszer impulzusválaszát a bilineáris
transzformáció alkalmazásával! (Td paraméter, p = 2) A DI hálózat és az FI
hálózat átviteli karakterisztikáját hasonlítsa össze! Hogyan kell megválasztani
a Td időt, hogy az áteresztő sávban a két átviteli karakterisztika megegyezzen?

6. Az alábbi hálózat egy aluláteresztő szűrőt mutat, amelynél a válasz a beje-
lölt u feszültség, a gerjesztés pedig a feszültségforrás feszültsége. Az ellenállás
frekvenciafüggése a 4. ábra jobb szélén látható alakú. Számítsa ki a válasz idő-
függvényét! Az ω1 frekvenciát hogyan kell "megválasztani", hogy a működés
lényegében ne különbözzön a frekvenciafüggetlen ellenállás esetében tapasztal-
hatótól?
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4. ábra. A vizsgált (aluláteresztő jellegű) hálózat, gerjesztés időfüggvénye, az ellen-
állás frekvenciafüggése
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