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Parameters: 
  a: {L*C,R*C,1} 
  b: {1} 

Stejné výsledky 



 
Stejné výsledky 



Budící vstup  - 1 Hz 
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Viz http://physiome.cz/atlas/sim/RegulaceSys/ 

http://physiome.cz/atlas/sim/RegulaceSys/
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Logaritmické vyjádření usnadní násobení 



Logaritmické vyjádření usnadní násobení 

Pro přenos pak platí: 

a: 



Nyquistovy diagramy 

Viz též http://physiome.cz/atlas/sim/RegulaceSys/ 

http://physiome.cz/atlas/sim/RegulaceSys/


Viz též http://physiome.cz/atlas/sim/RegulaceSys/ 

http://physiome.cz/atlas/sim/RegulaceSys/


Frekvenční charakteristika 
biologického systému: 



Frekvenční charakteristika biologického systému: Impulsní oscilometrie 

Klinické vyhodnocení RLC 
parametrů dýchacího 
systému 
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Bodeovy diagramy 

Amplitudové hodnoty jsou vyjádřeny v decibelech, což je 
dekadický logaritmus vstupního a výstupního signálu 
násobený dvaceti: 

Amplitudová logaritmická frekvenční 
charakteristika 

Fázová logaritmická frekvenční 
charakteristika 

dB 



Přenos členu prvního řádu: 

Amplitudová charakteristika: Fázová charakteristika: 

konstanta 

Když:  

Když:  

Když:  





Přenos členu druhého řádu: 

Amplitudová charakteristika 

Fázová charakteristika 



Kmitočtový přenos 

Vstupní funkce: 

Výstup po ustálení: 

Z Eulerova vztahu:  

Kmitočtový přenos: 
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argument: 
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Kmitočtový přenos 
Kmitočnový přenos je také: 
podíl Furierova obrazu výstupní veličiny systému a Furierova obrazu vstupní veličiny  
(při nulových počátečních podmínkách systému a vstupního signálu) 

Aby funkce měla Furierův obraz, musí být absolutně integrovatelná, tj.: 

Obrazový přenos v Laplaceově transformaci: 

Takže, když např. máme k dispozici kmitočtovou funkci, 
 můžeme její Laplaceovou transformací získat kmitočtový přenos: 



Amplitudo-fázová kmitočtová 
charakteristika ve fázové rovině 
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Kmitočtové charakteristiky v 
logaritmických souřadnicích 

Logaritmická amplitudová charakteristika: 
Logaritmická fázová charakteristika: 

(osa kmitočtu má logaritmické měřítko) 

Výhoda: násobení přenosů v logaritmických souřadnicích přechází na sčítání. 





Frekvenční analýza modelů fyziologických systíémů 

Simulink 
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