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A tantárgy neve: Megosztott paraméteres rendszerek modellezése és irányítása 
 
Mely területhez tartozik: Műszaki-biztonságtechnikai területet alapozó tantárgy 
 
A tantárgy kreditértéke:  6 kredit 
 
A tantárgy előadója: Hulkó Gábor 
 
A tantárgy célja: Megismertetni  az új lehetőségeket, amelyeket  a megosztott paraméteres 
rendszerek kínalnak a műszaki gyakorlatban. A rendszer és irányítástudományban a parciális 
differenciális egyenletekkel leírt műszaki folyamatokat megosztott paraméteres rendszerekként 
értelmezzük. A modellezés és a szimuláció eszköztárát a parciális differenciális egyenletek numerikus 
megoldásaira épülő virtuális szoftverterek adják. Mindezek alapján az irányított rendszer dinamikáját 
tér-idő komponensekre bontjuk, majd ebből kiindulva az irányítás szintézisét tér-idő 
összefüggésében oldjuk.  A tantárgy a műszaki-biztonságtudományi terület alapozásával 
segíti a hallgatókat kutatási tématerületükhöz kapcsolódó ismeretek elsajátításában. 
 
A tantárgy előfeltétele: nincs 
 
A tantárgy tartalma: Megosztott paraméteres rendszerek a műszaki gyakorlatban. 
Összpontosított bemenő és megosztott kimenőjeles rendszerek. Megosztott paraméteres 
tranziens és impulzusfüggvények. A rendszerdinamika tér-idő szerkezetes felbontása. 
Megosztott paraméteres irányítási rendszerek tervezése. A műszaki alkalmazások lehetőségeit 
demostrációs példák  mutatják be az öntészet, folyamatos öntés, extrúzió, hőkezelés és a 
környezetvédelem területéiről ProCAST, COMPUPLAST, ANSYS Polyflow, SYSWELD, 
MODFLOW és DPS Blockset virtuális szoftverterek felhasználásáva. 
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