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Kapcsos Dávid 



Bevezetés 
 

Kutatási feladatom célja egy orvosi berendezés szabályzójának fejlesztése, amely 

szélsőséges környezeti körülmények között is képes megfelelni a megfelelő 

követelményeknek. 

       A feladat egyik nehézségét az adta, hogy nagy holtidejű rendszerrel foglalkoztam, ezért a 

beavatkozás eredménye csak jóval később észlelhető. 

A másik problémát a rendszer identifikálása jelentette.  A rendszer, vezérlő 

berendezéseinek működése nagyban függtek a környezeti körülményektől . Tehát a feladat 

egy olyan szabályzó struktúra létrehozása volt, amely képes nagy holtidejű rendszert 

szabályozni.  A feladat megoldásához Smith-prediktoros szabályzót készítettem Matlab 

Simulinkben. 

Smith prediktoros szabályzó felépítése 
 

  Egy nagy holtidejű rendszer esetén egy szabályzónak ki kell várnia a beavatkozás hatását 

a kimenetén, ezért a szabályzás lassú lesz. Viszont ha ismernénk a rendszer válaszát a 

beavatkozó jelünkre késleltetés nélkül, korábban tudna beavatkozni. Ehhez szükséges ismerni 

a rendszer pontos működését. 

 Ilyen típusú rendszerek szabályozására Smith-prediktoros szabályzót célszerű használni. 

A Smith-prediktoros szabályzáshoz ismernünk kell a szakasz modelljét, amely alapján tudunk 

jósolni. Segítéségével a bemeneten történő változtatás után nem a valós szakasz kimenetének 

változása alapján szabályozunk, hanem modellünk alapján próbálunk jósolni a szakasz 

jelenlegi állapotára és ez alapján változtatjuk a beavatkozó jelünket. Az 1. ábrán található a 

Smith-prediktoros szabályzó felépítése. 

 

1. ábra: Smith- prediktoros blokkvázlat 



Egy általános szabályzó kör felépítéséhez képest ebben a blokkvázlatban megtalálható a 

szakasz holtidő nélküli blokkja. 

  Az elkészült szabályzó működése 
 

A két ábrán két szabályzó működése látható azonos beállítások és környezeti 

körülmények között. A 2. ábrán a rendszer a régi szabályzóval működik. Az elérni kívánt 

értékhatár 39, de látható, hogy a rendszer órákkal később sem tudja megközelíteni a 

beállított értéket. 

 

2. ábra 

A 3. ábrán azonos körülmények között látható, hogy a szakasz pár perc alatt beáll a kívánt 

értékre Smith-prediktoros szabályzással. 



 

3. ábra 

 

 

 

További lehetőségek. 
 

Az elkészült szabályzó képes stabilan szabályozni szélsőséges körülmények között is 

a szakaszunkat. A későbbiekben a szakasz stabilitásán illetve a beállási idő 

gyorsaságán szeretnék dolgozni. 

 


