
Lineaire Systemen, Vakcode 191231490, Deeltoets 2

Datum : Donderdag 6 januari 2011
Plaats : CR 2K
Tijd : 13.45 - 15.30 uur

1. Gegeven een periodiek signaal met periode T --2:

, , \  (  t ,  o<t<1,r \ t ) :1 _r,  r<t<2.\

(a) Bepaal de complexe coeffi.cienten cn van de exponentiëIe Fourierreeksrepresentatie
van dit signaal.

(b) Bepaal de reële Fouriercoefficienten an enbn van de trigonometrische Fourierreeks-
representatie van dit signaal.

(c) Bewijs m.b.v. de trigonometrische Fourierreeksrepresentatie en met r(]) : 1 dat
oo

1- (- t ) ' "  _ r

22"+7 4'

2. Deanufit"i:rligenschap 'als z(Í) Fouriergetransformeerde X(a,,) heeft, dan heeft X(Í)
Fouriergetramsformeerde 2rr(-'w)'is nuttig bij de beantwoording van deelopgave b).

(a) Wat is de Fouriergetransformeerde van het signaal r(t): cols(t)?

(b) Een Hilberttransformator is een Lill-systeem met impulsresponsie h(t) = *. 
g"-

wijs met de dualiteitseigenschap en de tra,nsformaties in de tabel op de achterzijde
dat de Fouriergetransformeerde van h(t) is gegeven door :

H(w) : -j sign(ar).

(c) Bereken het uitgangssignaal g(t) van een Hilberttransformator voor ingangssignaal
r( t ) :  cos(f) '

3. Gegeven het systeem dat beschreven wordt door de differentiaalvergelijking

a'( t )+Y(t) : r ( t ) '

(a) Bepaal de uitdrukking voor de Laplacegetransformeerde Y(s) van g(t) in termen
' van de Laplacegetransformeerde X(s) van r(t) en beginconditie g(0-).

(b) Het ingangssignaal is gegeven door r(t) : etu(t). Bepaal g(Í) voor Í > 0 als
gegeven is dat g(0-) - -1.

Een score van 30 punten of meer levert 0.5 bonuspunt.
punten.

Z.O.Z

Een lagere score levert geen bonus-
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