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Ajánlott feladatok imsc pontok megszerzéséhez

Az imsc-pontok (összesen 6·5 = 30) megszerzéséhez szükséges feladatokat tartalmaz-
za az alábbi dokumentum. Itt több különböző témakör látható. Minden témakörön
belül a feladatok címszó alatt vannak a megoldható feladatok.

• Ezen feladatok mindegyike 10 pontot ér. (Pl. a nemlineáris oszcillátor esetében
lévő két feladat 10-10 pont). Különlegesen tartalmas megoldás esetében ennél
több is adható. Hiányos esetben kevesebb pont is adható.

• A feladatok tetszőleges sorrendben oldhatóak meg.

• Egy témakörből csak egy feladat választható.

• A beadás elektronikusan, PDF formában történik. Itt nem kell "gépelt" formá-
ba önteni, elegendő a kézzel készült megoldás szkennelt verziója. A matlab-os
megoldásnál legyen mellékelve kód.

Ha valakinek kérdése van, kérem keressen.
Jó munkát kívánok!

Reichardt András
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1. Lineáris távvezeték modellezése

Motiváció és háttér

Az 1.ábra egy általános feszültséggenerátort (ideális feszültségforrás és a vesztesé-
geket szimbolizáló belső ellenállás) és a terhelő ellenállást összekötő vezetékpár egy
(legegyszerűbb) modelljét mutatja.
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1. ábra. Feszültséggenerátorra kötött ellenállás egyszerű modellje.

A fenti modell (egy koncentrált paraméterű modell) nem veszi figyelembe a ve-
zetékpárban és környezetében, a tetszőleges gerjesztés hatására felépülő (illetve ese-
tenként leépülő) összetett elektromágneses teret. Ennek figyelembe vételére alkal-
masabb modell, ha a vezetékpárt egy elosztott paraméterű hálózattal (ún. távveze-
tékkel) helyettesítjük.

Az elosztott paraméterű modell esetében a jelterjedés nem pillanatszerű, ezáltal
a véges jelterjedési sebesség hatása is figyelembe vehető. Ekkor már nem szükségsze-
rűen lesz független a fizikai mérettől a modellező hálózat nagysága (összetettsége). A
valós vezetékpár és a távvezeték modell paramétereit az elektromágneses tér kiszámí-
tása alapján lehetséges meghatározni. Az elosztott paraméterű modellek vizsgálata
későbbi tárgy témakörébe tartozik (Elektromágneses terek alapjai).

Egyszerű meggondolással az elosztott paraméterű hálózatot modellezhetjük a vé-
ges hosszúságú szakaszára (hosszegységre) vonatkozó koncentrált paraméterű helyet-
tesítő képével (2.ábra). A hosszegységre eső hálózati paramétereket jelöljeR′, L′, C ′, G′.
A helyettesítő kapcsolás látható a 3.ábrán. Az ℓ0 hosszú vezetékpár hálózati para-
méterei a vezetékdarab hosszától függenek, és a hosszegységre eső érték ℓ0-szorosa
lesz.
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2. ábra. Az ℓ0 hosszúságú vezetékdarab (veszteséges) helyettesítő kapcsolása. Az
elemek értékei R = R′

· ℓ0, G = G′
· ℓ0, C = C ′

· ℓ0 és L = L′
· ℓ0.

Egy jó modell, ha a veszteségeket elhanyagoljuk (R′ = 0 és G′ = 0), ezzel a
veszteségmentes modellhez jutunk. Ezt fogjuk alkalmazni ebben a feladatban. Most
a vezetékpárt 3 részre osztottuk. A leíró paraméterek, amelyeket használunk, az
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L induktivitás és a C kapacitás. Ezeket a vezetékpár geometriája és az anyagi
paraméterek határozzák meg. (Egy valós esetet figyelembe véve L′ = 650nH és
C ′ = 65pF paramétereket használjuk. ) Jelölje a távvezeték-modellben alkalmazott
hullámellenállást Z0.
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3. ábra. A vezetékpárt elosztott paraméterű hálózatnak tekintjük, amelyet koncent-
rált paraméterű hálózattal helyettesítünk.

Feladatok

1. Tekintsük a 3.ábrán látható hálózat állapotváltozós leírását! A terhelő ellenállás
feszültsége a válasz, a feszültségforrás feszültsége a gerjesztés. Írjuk fel a visszalépő
Euler-sémával adódó numerikus megoldót és oldjuk meg segítségével az us(t) =

10V · (ε(t)− ε(t− T )) gerjesztés esetén! (R0 = Z0/10, Rt = Z0, ahol Z0 =
√

L
C

,

T = 20 ns, L = 4 · L′, C = 4 · C ′)
2. Igazoljuk, hogy a 3.ábra modellje megegyezik az 1.ábra modelljével! Ehhez vizs-
gáljuk meg az előző pontbeli gerjesztésre adott válasz megfelelő pillanatbeli értékeit!
Milyen különbség tapasztalható a két modell által adódó válasz esetében? 3. Szá-
mítsuk ki az 1.-ben vizsgált feladatot a komplex frekvenciatartomány segítségével,
"zárt" alakban!
4. Rajzoljuk fel a pólus-zérus elrendezést az átviteli függvényre! A terhelő ellen-
állás feszültsége a válasz, a feszültségforrás feszültsége a gerjesztés. Adjuk meg az
impulzusválasz kifejezését!
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2. Lineáris távvezeték 2.

A feladat háttere

Tekintsük az előző feladatban tárgyalt esetet! A 4.ábra egy általános feszültségge-
nerátort (ideális feszültségforrás és a veszteségeket szimbolizáló belső ellenállás) és
a terhelő ellenállást összekötő vezetékpár egy (legegyszerűbb) modelljét mutatja.
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4. ábra. Feszültséggenerátorra kötött ellenállás egyszerű modellje.

A fenti modell (egy koncentrált paraméterű modell) nem veszi figyelembe a ve-
zetékpárban és környezetében, a tetszőleges gerjesztés hatására felépülő (illetve ese-
tenként leépülő) összetett elektromágneses teret. Ennek figyelembe vételére alkal-
masabb modell, ha a vezetékpárt egy elosztott paraméterű hálózattal (ún. távveze-
tékkel) helyettesítjük.

Az elosztott paraméterű modell esetében a jelterjedés nem pillanatszerű, ezáltal
a véges jelterjedési sebesség hatása is figyelembe vehető. Ekkor már nem szükségsze-
rűen lesz független a fizikai mérettől a modellező hálózat nagysága (összetettsége). A
valós vezetékpár és a távvezeték modell paramétereit az elektromágneses tér kiszámí-
tása alapján lehetséges meghatározni. Az elosztott paraméterű modellek vizsgálata
későbbi tárgy témakörébe tartozik (Elektromágneses terek alapjai).

Egyszerű meggondolással az elosztott paraméterű hálózatot modellezhetjük a vé-
ges hosszúságú szakaszára (hosszegységre) vonatkozó koncentrált paraméterű helyet-
tesítő képével (5.ábra). A hosszegységre eső hálózati paramétereket jelöljeR′, L′, C ′, G′.
A helyettesítő kapcsolás látható a 3.ábrán. Az ℓ0 hosszú vezetékpár hálózati para-
méterei a vezetékdarab hosszától függenek, és a hosszegységre eső érték ℓ0-szorosa
lesz.
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5. ábra. Az ℓ0 hosszúságú vezetékdarab (veszteséges) helyettesítő kapcsolása. Az
elemek értékei R = R′

· ℓ0, G = G′
· ℓ0, C = C ′

· ℓ0 és L = L′
· ℓ0.

Egy jó modell, ha a veszteségeket elhanyagoljuk (R′ = 0 és G′ = 0), ezzel a
veszteségmentes modellhez jutunk. Ezt fogjuk alkalmazni ebben a feladatban. Most
a vezetékpárt 5 részre osztottuk. A leíró paraméterek, amelyeket használunk, az
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L induktivitás és a C kapacitás. Ezeket a vezetékpár geometriája és az anyagi
paraméterek határozzák meg. (Egy valós esetet figyelembe véve L′ = 650nH és
C ′ = 65pF paramétereket használjuk. ) Jelölje a távvezeték-modellben alkalmazott
hullámellenállást Z0.

Az előző modellt általánosíthatjuk az alábbi módon. Az induktivitást egy soros
impedanciával (Zs) helyettesítjük, a kondenzátort egy párhuzamos (Yp) admittanci-
ával (lásd 6. ábra, ahol egy 5 részből álló távvezeték helyettesítést láthatunk). Ezen
az általánosítással a lineáris modellt kiterjesztettük egy általánosabb alakra.
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6. ábra. Helyettesítő kapcsolás frekvenciatartománybeli vizsgálathoz.

Alkalmazzuk az előző feladatban is használt hálózati paramétereket (R0 = Z0/10,

Rt = Z0, ahol Z0 =
√

L
C

, T = 20 ns, L = 4 ·L′, C = 4 ·C ′) és Zs = jω ·L, Yp = jω ·C.
A feladat nehézségét a gerjesztés frekvencia tartománybeli leírásának meghatá-

rozása jelenti. Ennek bizonyítására vizsgáljuk meg az alábbi hullámcsomagot

us(t) = Û · (ε(t+ T1/4)− ε(t− T1/4)) · sin

(

2π

T1
t

)

· sin

(

2π

T2
t

)

Feladatok

1. Vizsgáljuk meg ebben az esetben az átviteli karakterisztikát! Határozzuk meg az
ut(t)-re vonatkozóan a rendszer sávszélességét!
2. Határozzuk meg a fentebb leírt hullámcsomag jellegű gerjesztés spektrumát!
Ábrázoljuk az amplitúdó- és a fázisspektrumokat! Milyen határ adható meg T1-re
nézve, ha alakhű jelátvitelt akarunk elérni? (T2 = T1/10)
3. Rajzoljuk fel a rendszer pólus-zérus elrendezését! Hogyan fog "mozogni" a pólu-
sok helyzete, az L′ illetve C ′ változtatásával?
4. Határozzuk meg a rendszert szimuláló DI-rendszer impulzusválaszát, ha Td =
T2/20!
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3. Lineáris vizsgálata

Lineáris oszcillátor

A lineáris oszcillátor a legegyszerűbb oszcilláló jelleget mutató dinamikus hálózat.
Ennek vizsgálata sok érdekes tulajdonságot mutathat meg számunkra.

A legegyszerűbb lineáris oszcillátort mutatja a 7.ábra . A gerjesztés a feszült-
ségforrás feszültsége, válasz az ellenállás árama! (R = 0,1kΩ, C = 2 nF, L = 1
mH)
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7. ábra. Helyettesítő kapcsolás frekvenciatartománybeli vizsgálathoz.

Feladatok

1. Adja meg a rendszer átviteli karakterisztikáját! Ábrázolja az amplitúdó- illetve
fáziskarakterisztikát! Található-e rezonancia? Ha igen, akkor adja meg a hozzá
tartozó frekvenciát!

2. Definiáljuk a rendszer félszélességét a rezonanciához kapcsolódóan! Azon frek-
vencia intervallum szélessége (∆Ω) a rendszer félszélessége, amelynél a rezo-
nancián tapasztalható amplitúdó felénél nagyobb az amplitúdó értéke! Hatá-

rozzuk meg a rendszer félszélessége hogyan függ az
√

L
C

és a
√

L · C mennyi-
ségektől!

3. Oldjuk meg numerikusan (visszalépő Euler-módszer alkalmazásával) az

us(t) = 1V · (ε(t)− ε(t− 2)) , [t] = µs

gerjesztésre adott u(t) választ! (L = 1mH , C = 2nF,R = 0,1 kΩ)

4. Készítsük el a rendszer DI szimulátorát! Határozzuk meg a DI szimulátor
impulzusválaszát! (Td =

√

L · C/20, p = 2)
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4. Nemlineáris oszcillátor

A lineáris oszcillátor egy általánosan alkalmazott modell, főként a fizikai folyamatok-
hoz kapcsolódóan. A dinamikus elemek valamelyikének nemlineárissá tétele érdekes
jellemzőket visz a rendszerbe, mint az a 8.ábra bal oldalán látható. Ennek szelle-
mében a tekercset helyettesítsük egy nemlineáris tekercssel. A tekercs fluxusának és
áramának összefüggését mutatja a 8.ábra jobb oldala.
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8. ábra. Nemlineáris veszteséges oszcillátor, amelyben a tekercs nemlineáris karak-
terisztikával rendelkezik illetve a nemlineáris tekercs karakterisztikája.

Feladatok

1. Írja fel a rendszer (általánosított) vagy kanonikus állapotváltozós leírását (vi-
gyázva, hogy most nemlineáris tekercs fluxusa az állapotváltozó) és a megol-
dáshoz szükséges kiegészítő egyenleteket! Adja meg az

2. Határozza meg az us(t) = U0 gerjesztés esetén történő munkaponti linearizá-
lással adódó linearizált hálózato(ka)t! Vizsgálja meg a munkapont(ok) stabi-
litását! Adja meg a kondenzátor feszültségét, ha us(t) = U0 + Up · cos(Ωt)!
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5. Csatolt rezonátorok

Korábban (lásd korábbi feladat) már említett módon a lineáris oszcillátorokat sok
helyen használják. Adott az elképzelés, hogy induljunk ki két oszcillátorból, amelye-
ket egymáshoz csatolunk, hasonlóan mint klasszikus mechanika esetében a csatolt
ingáknál történik. Majd ezt általánosítsuk több, láncba kapcsolt lineáris oszcillátor-
ból.
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9. ábra. Párhuzamos rezgőkör mint lineáris oszcillátor (LO)

Nevezzük a 9 ábrán látható párhuzamos rezgőkört lineáris-oszcillátornak (LO)!
Ezen feladatban ilyen LO-k kerülnek láncba kapcsolva. Az LO-k két "szélén" ta-
lálható induktivitások csatolódhatnak a szomszédos LO egy induktivitásához. Az
így kapott láncot N. LO-ból álló láncot a bemeneti oldalán (legyen az eleje) táplál-
juk a 0. LO-val (ami kicsit speciális, lásd a 10/a. ábra), amelyet áramgenerátorral
(áramforrás és generátor ellenállás) hajtunk meg. A lezárás egy hasonlóan speciális
kialakítású LO, amelynél egy (Rt) terhelő ellenállás is párhuzamosan van kapcsolva,
ezt mutatja a 10/b. ábra.

Rg LuCis
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R Rt
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uC R

M

10. ábra. Felhasznált speciális LO elemek : gerjesztő elem (LOs) és terhelő lezárás
(LOt)

Ezzel összeségében egy N+2 LO-ból álló rendszert kapunk. Először vizsgáljuk
meg azN = 1 esetet! Valamely koherens mértékegységrendszer esetén a paraméterek
R = 1, L = 1, C = 1, M = 0.5, L0 = 1, C0 = C, R0 = R, Rg = 0.1, Rt = 2.

Feladatok

1. Jellemezze az LO állapotát a kondenzátorának feszültsége! Ennek ismeretében
határozza meg a 0., 1. és 2. LO-ra vonatkozó átviteli függvényeket! Rajzolja
fel a kimeneti ellenállás feszültségére vonatkozóan a pólus-zérus elrendezést!
Hogyan változnak a pólusok és zérusok az egyes LO-k esetében?
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2. Az előző feladatbeli esetben határozza meg és ábrázolja a terhelő ellenállás
áramának időfüggését, ha a gerjesztés is(t) = 2 · ε(t). (A fenti koherens egy-
ségrendszerbeli idő mértékegységben mérve az időt!)

3. Lesznek-e ennek a rendszernek rezonancia- illetve antirezonancia-frekvenciái?
(Rezonancia esetén tisztán valós átviteli karakterisztika adódik, antirezonancia
esetében tisztán képzetes az átviteli karakterisztika.) Vázolja fel az amplitúdó-
illetve fázis karakterisztikát!

4. Dolgozzunk komplex frekvencia tartományban, és legyen paraméter az LO-lánc
elemeinek száma! Egy LO állapotát jellemezzük a kondenzátor feszültéségvel.
Írjuk fel azt az egyenletrendszert, amelynek a megoldásával tetszőleges LO
állapotára vonatkozó átviteli függvényt meg tudjuk határozni. Adjunk becs-
lést a rendszer sajátértékeire vonatkozóan (vagy pólusaira nézve)! Azonosak
lesznek-e a pólusok és sajátértékek?

5. Általános, N-elemű lánc elrendezést "visszahajlítunk", az N. LO-t az 1.LO-hoz
csatoljuk, terhelés nincsen, ezáltal egy hurkot kapunk. Határozzuk meg ennek
a huroknak a bemeneti impedanciáját illetve a 0.LO állapotát, ha a gerjesztés
is(t) = 2 · ε(t). (A fenti koherens egységrendszerbeli idő mértékegységben
mérve az időt!)
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6. Forgolódás a komplex számsíkon

Tekintsük az alábbi DI-rendszert!
A rendszer N pólussal és N zérussal rendelkezik, ahol N egész szám. A pólus a

0,95 sugarú körön helyezkednek el, egymástól egyenlő távolságra a körív mentén. A
rendszer zérusai a pólusok alapján állapíthatóak meg. Az adott pólushoz tartozó
zérust úgy számítjuk ki, hogy a pólus konjugáltjának reciprokát szorozzuk 1,2-vel.

Természetesen a pólusok-zérusok megadásával egy állandó szorzó erejéig egyér-
telmű csak a rendszer megadása. Ennek a szorzó tényezőnek a meghatározására még
egyéb feltételt is meg kell adni.

Feladatok

1. A pólusok és zérusok ilyen alakú megadása nem egyetlen rendszert jelent a
pólusok és zérusok szempontjából sem. Nevezzük az ezen feltétel figyelembe
vétele nélküli rendszereket izomer rendszereknek! Mutassa be, hogy milyen
további kell megadni feltételt megadni a pólusokra vonatkozóan, hogy a pólus-
zérus elrendezés egyértelmű legyen!

Vizsgálja meg N = 4 esetén milyen különbséget jelent az izomer rendszerek
impulzusválaszában ez a bizonytalanság! (Az ismeretlen állandó értékét vegye
1-nek!)

2. Vázolja a rendszer pólus-zérus elrendezését N = 3, 4, 5 esetén, ha p1 pozitív
valós! Adja meg az átviteli függvényt ( a korábban vizsgált N-ek esetén), ha
tudjuk hogy a rendszer ugrásválaszának állandósult értéke 10.

3. Vázolja a rendszer pólus-zérus elrendezését N = 3, 4, 5 esetén, ha p1 pozitív
valós! Ábrázolja az amplitúdó- és fáziskarakterisztika menetét, ha tudjuk,
hogy a rendszer impulzusválaszának k = 0-beli értéke 5!
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7. Átlagoló szűrő

A DI jelek egy tipikus megjelenési helyzete, amikor mintavételezett jeleket vizs-
gálunk. A mintavett jelek sokszor zajjal terheltek, azaz additív zajt tartalmaznak.
Ennek kiszűrésére különböző szűrőket alkalmazunk. Ilyenkor a gerjesztés a szűrendő
(mért) jel, a kimenet a szűrt vagy kondícionált jel.

Vizsgáljuk meg az egyszerű átlagoló szűrőt. Ennek elképzelése, hogy az utóbbi
néhány és a mostani gerjesztés átlagát vesz. Pl. a korábbi 3 bemeneti értéket
felhasználó átlagoló szűrő rendszeregyenlete :

y[k] =
1

4
(u[k] + u[k − 1] + u[k − 2] + u[k − 3])

Ennek a rendszernek már néztük az impulzusválaszát (véges számú nem zérus
értéke van), aminek alapján ez egy FIR-rendszer, azaz Finite-Impulse-Response
rendszer. Ennek vannak előnyei és hátrányai. Ezt a rendszert fogjuk referencia-
rendszerként kezelni. Számítsuk ki az impulzusválaszt és az átviteli karakterisztikát,
majd ábrázoljuk ezeket!

Általánosítsuk az átlagoló szűrő elképzelését! Egy olyan rendszert akarunk előál-
lítani, amely a korábbi értékeket (kimenetet) is figyelembe veszi a bemeneti értékek
mellett.

y[k] =

∑N

p=1
αpy[k − p]

A
+

∑M

q=1
βqu[k − q]

B

Egy ilyen (visszacsatolt) rendszer impulzusválasz (elméletileg) végtelen hosszú,
ezért ez IIR (Infinite Impulse Response) rendszer. Az A és B állandókat kell az αp

és βq együtthatók után megválasztani. Természetesen ez egy általános struktúra,
amelyet tartalommal kell megtölteni.

Feladatok

1. Legyen N = 4 , M = 4, αp = 1, βq = 1 valamint A = 5 és B = 4. Határozza
meg az impulzusválaszt erre a szűrőre! Milyen különbségek tapasztalahatóak
az amplitúdó- és fázis-karakterisztika menetében a referencia szűrőhöz képest?
Milyen A és B állandók esetében stabil ez a szűrő? Milyen hatása lehet az M
és N fok-paramétereknek?

2. Legyen N = 4 , M = 4, p = 1 . . ., q = 0 . . . 4

αp =
1

p
; βq =

(

1

2

)q

valamint A = 1 +

4
∑

p=1

αp; B =

5
∑

q=0

βq

Vizsgálja meg a referenciához képest az amplitúdó- és fázis-karakterisztikát és
az impulzusválaszt! Vizsgálja meg a szűrő hatásosságát a minta adatsorokon!

Minta adatsorok
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11. ábra. Minta adatsorok, N=128 mintából. A
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12. ábra. N=128 mintából álló adatsorok, zajjal terhelt lineáris növekedés
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