
Szabtech 2. ZH elméleti segédlet
Folytonos idejű állapotteres rendszerekre írja fel a nyitott és az 
állapotvisszacsatolással kapott zárt kör karakterisztikus egyenletét.

Származtassa az x[k+1] = Fx[k] + gu[k] állapotegyenlet F mátrixát és g vektorát egy 
folytonos rendszer A mátrixából és b vektorából!

Vázoljon fel egy zárt mintavételes szabályozási rendszert, adja meg az egyes elemek 
funkcióját és vázolja fel a rendszer jeleinek jellegét!

Egy egytárolós intergráló maradék rendszer esetén (L(s) = K / s(1+sT)) írja fel a 
fázistartalékra és az metszési körfrekvenciára vonatkozó szögfeltételt és abszolút 
érték feltételt!



Folytonos rendszerekre adja meg a megfigyelhetővel működő állapotvisszacsatolás 
blokkvázlatát!

Egyszeres pólusokat feltételezve adja meg egy harmadrendű mintavételes rendszer 
párhuzamos kanonikus alakjának blokkvázlatát!



Adja meg a z-transzformáció definícióját! Hova képzi le a z-transzformáció az s 
komplex sík imaginárius tengelyét? Hova képzi le az s1=0 és az s2=-2 pontokat? A 
mintavételezési idő legyen Ts.

Ismertesse az adaptív szimplex tiszta kereső módszer lényegét!

Vezesse le a diszkrét rendszer x[k+1]=Fx[k]+gu[k], y[k]=cTx[k]+du[k] 
állapotegyenletétből a G(z) impulzusátviteli függvényt!



Adja meg egy mintavételezett jel z-transzformáltjának kifejezését. Adja meg az 
y(t)=e-at jel Ts mintavételi idővel történő mintavételezésével adódó diszkrét jel z-
transzformáltját.

Folytonos idejű rendszerekre írja fel az állapotvisszacsatolás Ackermann-féle 
összefüggését, fogalmazza meg az összefüggés alkalmazhatóságának feltételét és 
adja meg az összefüggésben szereplő tényezők értelmezését!

Adja meg egy folytonos szakasz zérusrendű tartószervvel együtt származtatott 
impulzusátviteli függvényének (a folytonos szakasz diszkretizált alakjának) 
összefüggését!

Írja fel a nulladrendű tartószerv átviteli függvényét!

Nullandrendű tartószervet feltételezve származtassa az x[k+1]=Fx[k]+gu[k] 
állapotegyenlet F mátrixát és g vektorát egy folytonos rendszer A mátrixából és b 
vektorából.



Hogyan közelíthető a zérusrendű tartószerv hatása a kisfrekvenciás tartományban?

Hogyan vehető figyelembe egy Td nagyságú holtidő hatása egy folytonos folyamat 
diszkretizált modelljében, ha feltesszük, hogy a Td holtidő egész számú 
többszöröse a Ts mintavételi időnek?

A fenti PI szabályozó alkalmazásakor a szabályozott szakasz melyik időállandóját 
igyekszünk kiejteni?
PI szabályozó - (Z-1) a C átviteli függvényének nevezőjében.

A fenti közelítő PD szabályozó alkalmazásakor a szabályozott szakasz melyik 
időállandóját igyekszünk kiejteni?
PD szabályozó - Z a C átviteli függvényének nevezőjében.

Adja meg egz folytonos szakasz zérusrendű tartószervvel együtt származtatható 
impulzusátviteli függvényének összefüggését!



Adja meg a gradienst felhasználó NEWTON-RAPSHON optimalizáló módszer 
kanonikus alakját!

Írja le az adaptív szimplex tiszta kereső módszer működését! Mit nevezünk explicit 
és implicit korlátozásnak?

Adja meg a diszkrét ideális PD szabályozó impulzusátviteli függvényét és 
differenciaegyenletét. A szabályozó bemenetén mintavételezett egységugrás hat. 
Adja meg a kimenőjel értékét az elsö 4 mintavételi pontban. A végértéktételek 
alkalmazásával is ellenörizze a kezdeti és végértéket.



A lineáris folytonos rendszer állapotmátrixai: A,b,cT,d. Adja meg a nyitott rendszer 
karakterisztikus egyenletét. Állapotvisszacsatolásos szabályozót alkalmazunk kT 
visszacsatoló vektorral. Adja meg az állapotvisszacsatolásos rendszer blokk-
diagramját és karakterisztikus egyenletét! Hogyan határozzuk meg az 
állapotvisszacsatoló vektort? Hogyan módosul a struktúra megfigyelö 
alkalmazásával?

Vezesse le a véges beállású szabályozó algoritmusát a mintavételi pontok közötti 
lengés elkerülésével. Melyik speciális Youla paraméternek felel meg a szabályozó?



Adja meg a P(s) = 1/(1+sT1) * 1/(1+sT2) kéttárolós arányos tag impulzusátviteli 
függvényének pólus-zérus alakú kifejezését Ts mintavételezési idö mellett, ha a két 
tárolós tag között van, illetve nincs mintavételezö és tartószerv. Ábrázolja mindkét 
esetre a pólus-zérus konfigurációt!

Vezesse le a diszkrét Smith szabályozó algoritmusát. Milyen speciális Youla 
paraméternek felel meg a szabályozó?



Mutassa be a PI szabályozó Foxboro-féle megvalósításának blokkvázlatát, 
ismertesse a müködését és taglalja a megvalósítás elönyös tulajdonságát!

Folytonos rendszerekre d=0 választás mellett mutassa be az integrátorral bővített 
állapotvisszacsatolás blokkvázlatát és adja meg a tervezési egyenleteit!



Diszkrét idejű rendszerekre ada meg a megfigyelővel működő állapotvisszacsatolás 
blokkvázlatát!

Ts mintavételi idöt feltételezve származtassa a folytonos kettös integrátor 
mintavételes állapotegyenleteit!

Hogyan módosul egy szabályozási kör fázistöbblete, ha a szakasz egy Td nagyságú 
soros holtidös taggal egészül ki?

Kéttárolós, stabilis holtidös folyamatot mintavételes póluskiejtéses PIPD 
szabályozóval zárt körben irányítunk. Írja fel a hurokátviteli függvényt, ha a Td 
holtidö egész számú többszöröse a Ts mintavételi idönek.



Folyotonos rendszerre adja meg az állapotvisszacsatolásos szabályozás 
blokkvázlatát. Adja meg a folyamat illetve az állapotvisszacsatolt rendszer 
karakterisztikus egyenletét. Hogyan határozható meg az állapotvisszacsatoló 
vektor?

Folytonos rendszerekre vázolja fel az állapotmegfigyeléssel kiegészített 
állapotvisszacsatolás hatásvázlatát! Adja meg az álllapothiba kifejezését. Adja meg 
az álllapotbecslés és a becslési hiba differenciálegyenletét!



Vázolja fel egy mintavételes szabályozás felépítését. Jelölje be a jeleket. Milyen 
funkciókat lát el a digitális szabályozó?


