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Tantárgy feladata és célja:
A tárgy elméleti felkészítést ad az információfeldolgozást segítő jelek és folyamatok matematikai modellezési
és szimulációs módszereinek elsajátításához. Az analóg és mintavételezett jelek, valamint a folytonos és
időben diszkrét lineáris, idő-invariáns folyamatok matematikai modelljeinek megoldása illetve szimulációja a
MATLAB-SIMULINK környezetben a gyakorlati órákon történik. A kiadott egyéni házi feladatok megoldása,
megbeszélése és közös kiértékelése a tárgy jobb megismerését szolgálja.
Tantárgy tematikus leírása:
A műszaki modellezés alapfogalmai: rendszer, jel, modell, állapot, állapotegyenletek, állapottér, folyamat.
Célok, osztályok. Irányíthatóság, megfigyelhetőség. A rendszermodellezés általános módszerei: a strukturált, a
funkcionális, az objektum-orientált modellezés módszerei.
Jelmodellek. Determinisztikus jelek. A folytonos és a mintavételezett jelek matematikai leírása. A jel
spektrumának fogalma. A Fourier sor és a Fourier transzformáció alkalmazása. A jelek mintavételezésének és
visszaállításának elméleti és gyakorlati kérdései.
Folytonos lineáris rendszerek folyamatainak modellezése differenciál-egyenletekkel. Elemi lineáris
differenciálegyenletek megoldása. A súlyfüggvény és az átmeneti függvény meghatározása. Példák.
Folytonos lineáris rendszerek modellezése az operátor tartományban. A Laplace transzformáció és
tulajdonságai. Az átviteli függvény fogalma. Pólusok, zérusok, rendszerparaméterek meghatározása. Elemi
lineáris tagok átviteli függvényei. Példák. Az állapottéri modell felírása, megoldása az időtartományban és az
operátor tartományban. A lineáris állapottér sajátosságai: bázisvektorok sajátvektorok, sajátértékek. A
tranzitáló mátrix és annak tulajdonságai, jelentősége. Modellezés a frekvenciatartományban. A
frekvenciafüggvény fogalma Az átviteli függvény és a frekvenciafüggvény kapcsolata. Nyquist, Bode és
Nichols diagramok. Modellezés a diszkrét időtartományban. A lineáris differenciálegyenletek numerikus
megoldási módszerei. Az időben diszkrét rendszermodellek megjelenítése az operátor tartományban. A z
transzformáció és tulajdonságai. Az impulzus-átviteli függvény fogalma. Az átviteli függvény és az impulzusátviteli függvény közötti kapcsolat. Időben diszkrét elemi modellek és megoldásuk számítógéppel. Példák.
Lineáris szabályozó rendszerek modellezése. Lineáris szabályozók diszkrét (digitális) modelljei. Számítógépes
szimuláció MATLAB-SIMULINK környezetben.
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