
Regulacijska tehnika – izpitna vprašanja 
 

1. Zapišite linearni, časovno neodvisni matematični model procesa v prostoru stanj. Enačbe 

zapišite za SISO in MIMO sistem, pri čemer označite dimenzije matrik in vektorjev. 

2. Pojasnite pomen spremenljivk stanja (kako jih izberemo) in stopnje sistema. 

3. Zapišite splošno in partikularno rešitev sistema �̇� = 𝑨𝒙 + 𝒃𝑢; 𝒙0, in pojasnite pomen 

elementov prehajalne matrike. 

4. Zapišite karakteristično enačbo sistema �̇� = 𝑨𝒙 in pojasnite pomen lastnih vrednosti in 

lastnih načinov. 

5. Zapišite rešitev sistema �̇� = 𝑎𝑥; 𝑥0 in skicirajte časovni odziv za različne vrednosti in 

predznake parametra a. 

6. Pojasnite razlike med realnimi in konjugirano-kompleksnimi lastnimi vrednostmi. Za 

lastne vrednost 𝜆1 = −𝑎 in 𝜆2,3 = −𝜎 ± 𝑗𝜔 zapišite pripadajoče lastne načine. 

7. Zapišite linearni, časovno neodvisni matematični model procesa s prenosnimi funkcijami 

za SISO in MIMO sistem. Pri MIMO sistemu označite dimenzije matrike prenosnih 

funkcij. 

8. Za SISO sistem �̇� = 𝑨𝒙 + 𝒃𝑢 ; �̇� = 𝐜T𝒙 + 𝑑𝑢 izrazite prenosno funkcijo, pri čemer 

pojasnite kakšen je vpliv začetnih vrednosti x0. 

9. Za sistem �̇� = [
1 0
3 5

] 𝒙 + [
1
0

] 𝒖 ; �̇� = [4 0]𝒙 + 𝑑𝑢 narišite blokovno shemo. 

10. Za člen 1. stopnje zapišite prenosno funkcijo, narišite blokovno shemo, pojasnite pomen 

ojačenja in časovne konstante ter povezavo z lastno vrednostjo. Skicirajte tudi časovni 

odziv na stopnično vzbujanje. 

11. Za člen 1. stopnje zapišite prenosno funkcijo, narišite blokovno shemo, pojasnite pomen 

ojačenja in časovne konstante ter povezavo z lastno vrednostjo. Skicirajte tudi frekvenčno 

karakteristiko. 

12. Za člen 2. stopnje zapišite prenosno funkcijo, pojasnite pomen ojačenja, dušenja in 

frekvence nedušenega nihanja ter povezavo z lastnima vrednostima. 

13. Za člen 2. stopnje skicirajte časovne odzive na stopnično vzbujanje za različna dušenja in 

za različne frekvence nedušenega nihanja. 

14. Za člen 2. stopnje skicirajte frekvenčne karakteristike za različna dušenja in za različne 

frekvence nedušenega nihanja. 

15. Pojasnite, kako je stacionarni pogrešek zaprtozančnega sistema vodenja odvisen od števila 

integratorjev v odprtozančni prenosni funkciji in od oblike funkcije, ki predstavlja 

referenco. 

16. Pojasnite BIBO stabilnost dinamičnih sistemov. 

17. Pojasnite stabilnost dinamičnih sistemov po Lyapunovu. 

18. Pojasnite Nyquistov stabilnosti kriterij s pomočjo Bodejevega diagrama. 

19. Pojasnite pomen diagrama lege korenov in ga skicirajte za člen 1. stopnje, ter za člen 2. 

stopnje s poloma 𝑝1 = −𝑎1 in 𝑝2 = −𝑎2. 

20. Pojasnite razlike med odportozančnim vodenjem (krmiljenje) in zaprotozančnim 

vodenjem (regulacija) procesa z motnjo. 

21. Za splošni primer časovnega odziva na stopnično spremembo referenčne vrednosti 

regulacijskega sistema definirajte dinamični in stacionarni pogrešek ter čas vzpona, in jih 

skicirajte. 



22. Pojasnite, kako v frekvenčnem področju vplivamo na dinamični in stacionarni pogrešek 

ter na čas vzpona regulacijskega sistema, pri čemer skicirajte ustrezen Bodejev diagram in 

zapišite povezave s fazno rezervo in presečno frekvenco. 

23. Zapišite prenosne funkcije P, PI in PID regulatorjev in pojasnite vpliv posameznih členov 

(P, I in D) in parametrov (ojačenje in časovne konstante). 

24. Prenosne funkcije P, PI in PID regulatorjev zapišite v serijski (zaporedni) in paralelni 

(vzporedni) obliki. 

25. Skicirajte blokovno shemo kaskadne regulacije in naštejte njene prednosti pred enozančno 

regulacijo. 

26. S pomočjo poenostavljene kompenzacijske metode in narisane frekvenčne karakteristike v 

Bodejevem diagramu določite parametre PID regulatorja. Prenosna funkcija procesa ima 

naslednjo obliko: 

𝐺𝑝(𝑠) =
10

(1 + 𝑠 10)(1 + 𝑠 )(1 + 𝑠 0,1)
 

 

 Regulator ima naslednjo obliko: 𝐺𝑅(𝑠) = 𝐾𝑅
(1+𝑠 𝑇𝑖)(1+𝑠 𝑇𝑑)

𝑠 𝑇𝑖
 

 Za določitev ojačenja v Bode –jevem diagramu uporabite  𝜑𝑟𝑒𝑧 = 45° 

 


