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Exerćıcios para o relat́orio

1) Escrever um algoritmo em arquivo ‘.m’ para resolver o seguinte sistema de
equações lineares:











x+ y+2z = 9

2x+4y−3z = 1

3x+6y−5z = 0

2) A relação de tensão em função da temperatura do sensor LM94022 forne-
cida pelo fabricante é dada por:

V (T ) =−5.50T +1035 (1)

sendo a temperatura medida em graus Celsius e a tensão em milivolts.
Representar graficamente a função V(T), para a temperatura variando de
−50oC a 70oC, com um incremento de 0.01oC. Implementar uma GUI que
plote o gráfico ao pressionar umpush button (dica: help guide).

3) Para o seguinte circuito elétrico

a) Obter a função de transferênciaH(s) =VL(s)/V(s).

Sugestão:

→ Deduzir as equações no domı́nio ‘s’ pela lei das tensões;

→ Escrever na forma matricial (Ax=b);

→ Calcular a corrente no indutor 3 (I3(s)) pela regra de Cramer utilizando
o toolbox de matemática simbólica no Matlab;

→ Simplificar o objeto simbólico:≫ I3 = simpli f y(I3);

→ SubstituirI3(s) na expressão deVL(s) para obterH(s);

→ Para melhor visualização deH(s) utilizar os comandoscollect epretty:
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≫ H=collect(H) (agrupa termos semelhantes, help collect)

≫ pretty(H) (melhora a visualização, help pretty)

b) Uma vez obtido a expressão deH(s), criar uma função no Matlab que re-
ceba como parâmetros de entrada os valores das indutâncias e resistências
e forneça a respectiva função de transferência (objetofunção de trans-
ferência).
Avalie a sua função para os seguintes casos

1o: R1 = R2 = 1Ω e L1 = L2 = L3 = 1H;

2o: R1 = 6Ω, R2 = 1Ω, L1 = 7H, L2 = 5H e L3 = 1H.


