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1. fejezet - Méréstechnika 

1. Bevezetés a méréstechnikába 

1.1. A méréstechnika kialakulása 

A mai korszerű intelligens rendszereknél – úgy is mondhatjuk, mechatronikai rendszereknél – rendkívüli 

jelentősége van a mérésnek. Mérés nélkül nincs szabályozás, szabályozás nélkül pedig nincs intelligens 

rendszer. A legszemléletesebben ezt úgy lehet megérteni, ha megnézzük a különbséget a klasszikus gépészeti 

szemlélet és a korszerű mechatronikai szemléletmód között. (1.1.1.1. ábra). 

A klasszikus mechanikai szemlélet általában azt vizsgálja, hogy a gépészeti rendszerre ható erők, nyomatékok, 

hőmérséklet-különbségek vagy nyomások hatására hogyan viselkedik a vizsgált rendszer, milyen változások 

fognak bekövetkezni. 

Ezzel szemben a mechatronikai szemlélet fordított, mert azt mondja, hogy tudjuk, sokszor előírjuk, hogy minek 

kell bekövetkeznie, ezt meg is mérjük, és úgy változtatjuk a rendszerre ható erőket, nyomatékokat, hőmérséklet-

különbségeket vagy nyomásokat, hogy valóban azok a változások jelenjenek meg a kimeneten, mint amit 

előírtunk. 

 

1.1.1.1. ábra 

Ebből következik, hogy a mechatronikai megközelítés a korszerűbb, már csak azért is, mert klasszikus 

mechanikai szemlélet mellett még sok minden mást (mérést, szenzorokat, aktuátorokat, jelfeldolgozást, 

irányítástechnikát) is tartalmaz. 

A méréstechnika kezdetei a történelem előtti időkre (pl. a nagy piramisok építése Egyiptomban) nyúlnak vissza, 

de igazán nagy lendületet a mechatronika kialakulásával kapott. 

1.2. A méréstechnika szerepe 

A méréstechnika legfontosabb szerepe, hogy korszerű berendezések mérési funkció nélkül ma már nem 

hozhatók létre. Ebből következően a méréstechnika megkerülhetetlen, szerepét három példán keresztül mutatjuk 

be. Az első az NC, CNC gépek szánszerkezetének pozícionálása. A vázlatos modellt az 1.1.2.1. ábra mutatja be. 
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1.1.2.1. ábra Forrás: Huba Antal 

A példában azt, hogy a szánszerkezet megfelelő helyzetben van-e vagy nincs, az inkrementális (növekményes) 

útadóval tudjuk megmérni. Ha nem értük el a kívánt helyzetet, a szabályzókör parancsot ad a működtető 

motornak (ez az aktuátor), hogy addig forgassa előírt irányban az orsót, ameddig a rajta lévő szán el nem éri az 

előírt pozíciót. Ezt pedig a mérésből, az útadó jeléből tudhatjuk meg. 

A következő példa a nagy fordulatszámok esetén alkalmazott mágnesesen lebegtetett csapágyazás. A 

gyakorlatban azért alkalmazzák, mert a lebegtetéssel a súrlódási nyomatékokat és ezzel a csapágyazásban 

keletkező hőfejlődést lehet radikálisan csökkenteni. A mágneses lebegtetés elvét az 1.1.2.2. ábra mutatja be. 

 

1.1.2.2. ábra Forrás: Huba Antal 



 Méréstechnika  

 3  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

1.3. A mérés mint modellalkotás 

A mérési folyamat modellalkotással kezdődik még akkor is, ha erre nem gondolunk. Ha van egy a mérési feladat 

– pl. az, hogy megmérjük egy golyó átmérőjét –, a fejünkben rögtön egy modellalkotás zajlik le. Ez pedig így 

hangzik: meg kell mérni egy gömb átmérőjét. A modell a gömb, mint hibamentes geometriai alakzat. A 

valóságban megmérendő golyó azonban biztosan nem lesz hibamentes, a kérdés csak az, hogy mekkorák ezek a 

hibák. Tehát amikor mérünk, mindig kell lennie egy modellnek, ami elméletileg hibamentes, és amihez képest 

majd a valóságos mérésünk hibáit megadjuk. Fontos már itt is tudatában lenni annak, hogy hibái nemcsak a mért 

alkatrésznek lehetnek, hanem magának a mérőműszernek és a mérési folyamatnak is, sőt, hibát követhetünk el a 

mérési modell helytelen megválasztásával is. 

2. Mennyiségek és egységek 

2.1. Mértékegységek és etalonok 

Könnyen belátható követelmény, hogy a méréshez szükségünk van mértékegységekre is. Az emberiség története 

folyamán, spontán módon ez a szükséglet különböző mértékegységeket hozott létre. A mértékrendszerek 

természetszerűleg nem voltak egységesek (a gyakorlatban sokszor még ma sem azok), ezért az átszámítások 

mindig problémát okoztak. A mértékegységek különbözősége előbb-utóbb a fejlődés gátjává vált, ezért 

megjelent az igény a mértékegységek egységesítésére, ez a folyamat napjainkban is tart. 

2.2. Mértékegység-rendszerek 

Egy fizikai mennyiség mértékegységének megválasztásakor látszólag szabadok vagyunk. Ez nem teljesen így 

van, mert csupán az alapegységek megválasztásakor van szabadságunk: a mértékegységek ugyanis rendszert 

alkotnak, amelyeket fizikai törvények kapcsolnak össze. Egy mértékrendszer akkor koherens, ha az 

alapegységekből származtatott mennyiségek egységeit ugyanazokkal az összefüggésekkel értelmezzük, mint 

amilyenekkel a fizikai mennyiségeket értelmeztük. Ilyen rendszer a System International, vagyis az SI rendszer. 

2.3. Az SI rendszer alapegységei 

Alapmennyiség: Megállapodásszerűen egymástól függetlennek tekintett mennyiség egy adott rendszerben. 

 

1.2.3.1. ábra 

Az alapmennyiségeken kívül használunk még kiegészítő egységeket is. Ezek a radián (síkszög) – rad és a 

steradián (térszög) – sr. 
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2.4. Az SI rendszer 

Az SI rendszer kialakulása egy történelmi fejlődés eredménye. Ennek egyik legfontosabb eseménye, amikor 

1791-ben a Francia Akadémia elfogadta a méteren alapuló mértékrendszert. Az SI rendszer 1960 óta törvényes 

rendszer Magyarországon is. (Használata azonban nem kizárólagos sem nálunk, sem más országokban, azonban 

mindenképpen célszerű.) 

2.5. Származtatott SI egységek 

Származtatott mennyiségek: Ezek az alapmennyiségek függvényeként vannak meghatározva. 

Az SI rendszerben a mértékegységek többszöröseinek vagy törtrészeinek kifejezésére a tízes számrendszerben 

előtagokat (prefixumokat) használunk. 

Ezek a következők: 
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1.2.5.1. ábra 

Jegyezzük meg, hogy összetett előtag nem használható, csak a felsoroltak. 

2.6. Kerekítési szabályok 

A méréstechnikában sokszor nincs szükség az összes számjegy felhasználására. Különösen igaz ez akkor, ha 

számításból kapott számjegyekkel dolgozunk. Ekkor a felesleges számjegyeket elhagyjuk, a megmaradókat 

kerekítjük. Ezt viszont nem tehetjük meg tetszőlegesen, erre a méréstechnikában szabályok vannak. A 

kerekítésre vonatkozó szabályokat példákkal illusztrálva az 1.2.6.1. táblázat mutatja. 
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1.2.6.1. ábra Forrás: Huba Antal 

2.7. A mérési jegyzőkönyv 

A mérési jegyzőkönyvnek a méréstechnikában nagyon nagy jelentősége van. Ezért kell külön is foglalkozni 

vele. A mérési jegyzőkönyv egy olyan dokumentum, amelyben nemcsak a mérés során mért adatokat, hanem 

ezeken kívül minden olyan körülményt hitelesen dokumentálni kell, amely alapján a mérés megismételhető, 

reprodukálható, akár a világ egyik másik pontján is. Tehát a mérési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 

modellalkotástól kezdve a mért adatok feldolgozásáig mindent, amely az ellenőrzéshez vagy a mérés 

megismételhetőségéhez szükséges. A hitelességet a mérést végző személy(ek) aláírásával(ukkal) erősíti(k) meg. 

A fentiekből az is következik, hogy ceruzával nem szabad mérési jegyzőkönyvet írni, éppen a törölhetőség 

lehetősége miatt. (Az ábrák rajzolásánál a ceruza használata megengedett.) 

A mérési jegyzőkönyvnek tehát tartalmaznia kell: 

• a mérés megnevezését, 

• a mérés célját, 

• a mérési elvet, a mérés elrendezését, 

• a mérésnél felhasznált eszközöket, mérőműszereket, 

• a mérési körülményeket (helyszín, idő, hőmérséklet stb.), 

• a mérési eredményeket (a mérőműszerről közvetlenül leolvasott értékeket is, nem  csak a számítottakat), 

• a mérési eredmények feldolgozását, 

• a levont következtetéseket és egyéb megjegyzéseket, 

• a mérést végző személy(ek) aláírását. 

Külön kell szólni egy gyakorlati kérdésről: mit kell csinálni akkor, ha a jegyzőkönyv írásakor tévedtünk, például 

rosszul olvastuk le a műszert, vagy elrontottunk valamit. Ilyenkor nem szabad a tintával írt számokat vastagon 

felülírnunk, ez a hamisítás és tévesztés lehetősége miatt nincs megengedve. A rossz számokat vagy szöveget 

egyszerűen áthúzzuk, kézjegyünkkel ellátjuk, ezzel bizonyítva, hogy mi és nem más javította, és tisztán újra 
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leírjuk a helyes (pontosabban az általunk helyesnek tartott) számokat vagy betűket. A mérési jegyzőkönyvnek 

egyértelműnek és félreérthetetlennek kell lennie, ez egy dokumentum. 
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A. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

aktuátor: működtető, beavatkozó elem 

CD: a compact disc (optikai adattároló lemez) rövidítése 

CNC: computer numerical control, számítógépes számjegyes vezérlés 

DVD: a digital video disc (digitális videolemez) rövidítése 

inkrementális útadó: növekményes (nem abszolút mérést végző) útadó 

kalibrálás: mérőműszer ellenőrzése egy pontosabb mérőeszközzel 

kollimátor lencse: a fénysugarakat párhuzamosító lencse 

koherens: azonos fázisú 

konverter: átalakító 

mikrokontroller: mikroelektronikai vezérlő 

NC (numerical control): számjegyes vezérlés 

PC (personal computer): személyi számítógép 

polarizáló prizma: optikai alkatrész, amely a fénysugárzás térbeli rezgését síkbeli rezgéssé alakítja 

poligon tükör: sokszögű, rendszerint forgó tükör 

pozicionálás: előírt helyzetbe állítás 

prefixum: rögzített előtag 

radián: az elfordulási szög egysége, az a szög, amelyhez tartozó kör ívhossza egyenlő a kör sugarával. A teljes 

szög, 360° = 2π radián. 

SI rendszer: a System International rövidítése 

steradián: a térszög egysége, a teljes térszög 4π steradián 

szánszerkezet: egy tengely mentén elmozdulást végző gépészeti szerkezet 

szenzor: érzékelő 

track: sáv, nyomvonal 
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Javasolt szakirodalom a modulhoz 

Bevezetés az általános metrológiába. Bölöni, Péter és Pataki, György. 1988. Országos Mérésügyi Hivatal. 
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2. fejezet - Mérési eljárások és mérési 
hibák 

1. Mérési eljárások 

1.1. A mérőlánc felépítése 

A mérési folyamatnak többféle modellje létezik, így például a folyamatmodell, a valószínűségelméleti modell 

vagy az információelméleti modell. A különféle megközelítések közül a legegyszerűbb a hagyományosnak 

mondott modell, amely az 1900-as évek elejétől ismert. Ennek lényege a következő: a mérési folyamat 

tervszerűen végrehajtott gyakorlati tevékenységek összessége, amely valamilyen fizikai vagy kémiai mennyiség 

nagyságának jellemzésére alkalmas, és eredményként a választott mértékegységben kifejezett számértéket 

kapjuk meg. 

2.1. egyenlet - (2-1) 

 

ahol 

q  a mérési eredmény, 

{q}  a mért érték, 

[q]  a mértékegység. 

A mérési tevékenységnél a gépészetben megszokott hatásfok helyett a mérési eredményeket tartalmazó 

információ terjedése, és az átalakítások miatt keletkező információvesztés a lényeges, erre kell odafigyelnünk. A 

mérési folyamatnál az információ legtöbbször nem áll közvetlenül rendelkezésre, sokszor átalakulhat, például 

másik fizikai jellemző lehet a hordozója. A mérési információ a mérőlánc mentén terjed tovább. 

A mérési eredmények feldolgozása, a számítások a mérés szerves részét képezik! 

1.2. Közvetlen és közvetett mérések 

A közvetlen mérésnek az a lényege, hogy ilyenkor a mérőeszközzel közvetlenül azt a mennyiséget mérjük, 

amelynek mérése a feladatunk volt. (Ilyen pl. a legtöbb hosszmérés, tömegmérés.) Közvetett mérésnél általában 

nem tudjuk a mérendő mennyiséget megmérni, ezért egy megbízható fizikai törvényt választunk, és egy olyan 

mennyiséget mérünk, ami jól mérhető, és a fizikai törvény alapján következtetünk a mérendő mennyiségre. (Pl. 

egy repülőgép magassága, gépkocsi sebessége.) A mérési feladat többféleképpen valósítható meg, ezeket 

mutatják meg a következő fejezetek. 

1.3. Kitérítéses mérés 

A kitérítéses mérés lényege, hogy ilyenkor a mért értéket egy mérőeszköz (műszer) analóg skáláján mutatott 

értékkel hasonlítjuk össze. 
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2.1.3.1. ábra Forrás: Huba Antal 

A 2.1.3.1 ábra egy nyúlásmérő bélyeges erőmérőt mutat be. A mérés egyfelől közvetett, mert nem közvetlenül 

az erőt mérjük, hanem a jelátalakítóra felragasztott nyúlásmérő bélyegek megnyúlás hatására bekövetkező 

ellenállásainak változását. Az erőhatás és az ellenállás-változás között jól meghatározott fizikai törvények adják 

meg a kapcsolatot, ha ez nincs meg, nem lehet megbízható közvetett mérést megvalósítani. A mérési módszert 

pedig azért hívjuk kitérítéses módszernek, mert az erő nagyságát nullától a felső méréshatárig egy skálán tudjuk 

leolvasni, és minden leolvasott értékhez egy erőérték tartozik. Megjegyezzük, hogy a kitérítéses mérési 

módszert egyaránt alkalmazhatjuk analóg és digitális mérőeszközökkel is. 

1.4. Kompenzációs mérés 

A kompenzációs mérésnél egy különbségmérő eszközre is szükségünk lesz. A mérendő mennyiség mellett egy 

másik mérendő mennyiséget is alkalmazunk, amelyet addig változtatunk, míg a két mért érték közötti különbség 

nulla nem lesz. Amikor a különbség eltűnik, a változtatott mennyiség értéke (amit ismernünk kell) megegyezik a 

mért értékkel. 
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2.1.4.1. ábra Forrás: Huba Antal 

A 2.1.4.1. ábrán egy potenciométeres rekordert (kompenzográfot) mutatunk be, amely alapesetben kis 

feszültségek mérésére és regisztrálására alkalmas. A lényege, hogy a mérendő Ux feszültséggel szemben 

létrehozunk egy pontos és ismert U0 (referencia) feszültséget. Ezt a pontos és ismert feszültséget egy 

potenciométer segítségével tudjuk változtatni (csökkenteni). A potenciométert áttételen keresztül szervomotor 

mozgatja, amely az írószerkezettel szintén egy áttétellel össze van kapcsolva. Ha most a szervomotor addig 

csökkenti a referenciafeszültséget, ameddig az éppen egyenlő lesz a mérendő feszültséggel, akkor elértük 

célunkat, és kompenzációs módszerrel megmértük az ismeretlen feszültséget. Ehhez azonban egy 

különbségmérőre van szükségünk, amely csak a két feszültség különbségét méri, és amelynek segítségével a 

szervomotor mindkét forgásirányában vezérelhető. A mérési hibák csökkentésének érdekében a 

különbségképzőből érkező jelet egy műveleti erősítővel még fel szokták erősíteni. A kompenzációs mérések 

jellemzője, hogy a különbségképző eszköz skálakarakterisztikája a mérés pontossága szempontjából közömbös, 

a skálának nincs jelentősége, a különbségképző csak azt mondja meg, hogy a leosztott feszültség kisebb vagy 

nagyobb a mérendő feszültségnél. 

1.5. Összehasonlító mérés 

Az összehasonlító mérésnél a mért értéket egy ismert értékkel hasonlítjuk össze. 
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2.1.5.1. ábra Forrás: Huba Antal 

A 2.1.5.1. ábra egy digitális inkrementális hosszmérő rendszer mutat be. Az inkrementális szó növekményest 

jelent, vagyis a kiindulásnak tekintett zérushelytől kiindulva nem abszolút értékeket mérünk, hanem mindig az 

előző állapothoz képest adjuk meg a helyzetet. A növekmény egy digithez tartozó mért érték, és a gyakorlatban 

egy előre-hátra számláló fogja a növekményeket megszámolni és az értékeket kijelezni. Vannak olyan 

rendszerek is, ahol a skála mentén abszolút helyzetet mérő ellenőrző pontok is ki vannak alakítva. Ez azért 

szükséges, mert ha a számláló valahol téveszt, akkor a tévesztés után következő összes érték hibával terhelt lesz. 

1.6. Komparátor elv 

A komparátor elv esetén nem a teljes mértéket mérjük, hanem egy ismert etalonhoz képest csak az attól való 

eltéréseket határozzuk meg. Különbségi módszernek is nevezzük. 
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2.1.6.1. ábra Forrás: Huba Antal 

A komparátor elv összehasonlító mérést jelent. A példaként bemutatott esetben (2.1.6.1. ábra) a munkadarab 

átmérőjét nem abszolút méretet meghatározó eszközzel mérjük meg, azt nem is fogjuk megtudni, hanem 

veszünk egy ismert méretű etalont (az adott esetben egy mérőhasábot), és csak az ettől való eltéréseket mérjük 

meg. Ennél a mérési módszernél tehát rábízzuk magunkat az ismert etalon méretére, és csak azt mérjük, hogy 

ahhoz képest mennyivel kisebb vagy nagyobb a mérendő munkadarab. Érdemes megjegyezni, hogy itt az 

összehasonlítást mérő eszköz skálakarakterisztikája fontos méréstechnikai jellemző, nem úgy, mint a második 

módszernél tárgyalt különbségképző esetén, ahol a skálakarakterisztika közömbös volt. 

1.7. Alkatrész mérése 

A tárgyhoz kapcsolódó laboratóriumi gyakorlatok keretében a hallgatónak egy tengelyszerű alkatrész méreteit 

kell meghatároznia tolómérővel. El kell készítenie az alkatrész vázlatrajzát szabad kézzel, és fel kell építenie a 

méretláncot. Mindezt mérési jegyzőkönyv formájában a gyakorlati óra alatt rögzíteni kell, és azt az oktatónak be 

kell adni. 

1.8. Hosszmérés finomtapintóval 

A tárgyhoz kapcsolódó laboratóriumi gyakorlatok keretében a hallgatónak egy egyszerű kisebb alkatrész (pl. 

illesztőszeg, hatlapú anya, csapszeg) egy jellemző méretét kell meghatároznia finomtapintóval (pl. digitális 

mérőórával) a sorozatmérés szabályai szerint. El kell készítenie a mérés jegyzőkönyvét a gyakorlati óra alatt, és 

azt az óra végén be kell adni. 

1.9. Kúp mérése 

A tárgyhoz kapcsolódó laboratóriumi gyakorlatok keretében a hallgatónak egy előre elkészített kúpos alkatrész 

kúposságát és hengeres, valamint hosszméreteit kell meghatároznia. A gyakorlati órán el kell készítenie a mérés 

jegyzőkönyvét, a mérési elrendezés vázlatával együtt, és a jegyzőkönyvet az óra végén be kell adni. 

2. Mérési hibák 

2.1. A mérési hibák osztályozása 

Tudomásul kell vennünk, hogy a gyakorlatban hibák nélküli mérést nem lehet elvégezni. A kérdés csak az, hogy 

ezek a mérés közben elkövetett hibák mekkorák lehetnek, kielégítő-e a mérés pontossága és megbízhatósága. 

Ezért különös gondot kell fordítani a mérési folyamatoknál elkövetett, illetve elkövethető hibákra. A mérési 

hibákat többféle szempont szerint csoportosíthatjuk. Az első csoportosítási lehetőség a hibák eredet szerinti 

csoportosítása (2.2.1.1. ábra). Az első hiba a modellalkotásnál követhető el. Például meg kell mérnünk egy 

almát, és feltételezzük, hogy az ideális alma gömb alakú. Megmérjük többször és több helyen, majd megadjuk a 
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gömbalaktól való eltéréseket, szépen korrekten, miközben nem is biztos, hogy az ideális almának gömb 

alakúnak kellene lennie. 

 

2.2.1.1. ábra Forrás: Huba Antal 

Elkövethetünk hibákat a helytelenül megválasztott mérési eljárás során is. Az előbbi példánál maradva, ha az 

alma átmérőjét úgy mérjük meg, hogy közben a mérőerő deformálja az almát, világos, hogy a mérés fizikai 

elvéből következő mérési hibát követünk el. Továbbmenve: hibát követhetünk el a mérőműszer leolvasásakor, 

mert mondjuk nem pontosan merőlegesen olvastuk le a skálát (parallaxis hiba). Végül hibát követhetünk el a 

mérési adatok feldolgozásánál, például összeadási vagy osztási műveletnél. Látható, hogy elég sok alkalmunk 

van hibákat elkövetni, ezért fontos a mérési hibák megismerése és az azokkal való műveletek elsajátítása. 

2.2. Durva hibák 

A durva hibák olyan hibák, amelyekhez tartozó leolvasott érték valamilyen okból nyilvánvalóan hibás. Ezeket 

az értékeket a mérési sorozatból ki kell ejteni, nem számolunk velük. A durva hibákat azonban a mérési 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell, ennek az az oka, hogy a mérési eredmények önkényes felhasználásának még a 

lehetőségét is ki kell zárni. 

2.3. Rendszeres hibák 

Ezeknek a hibáknak a nagysága és előjele az egész mérési tartományban előre ismert. Ez azt jelenti, hogy a 

hibafüggvényt a mérési tartomány bármelyik pontjában ismerjük, és így ezeket a hibákat a mérésnél figyelembe 

vehetjük, azaz a mért értéket a rendszeres hibákkal korrigálhatjuk. Fentiekből következik, hogy a rendszeres 

hibáknak nemcsak a nagyságát, hanem az előjelét is tudjuk, amivel a mérési eredményt növelnünk vagy 

csökkentenünk kell. 

2.4. Véletlen hibák 

A véletlen hibák esetén nem ismerjük sem a hiba nagyságát, sem annak előjelét. Mindössze azt a tartományt 

tudjuk megbecsülni, amelyen ezek a hibák nagy valószínűséggel belül maradnak. Ezért a véletlen hibák előjele 

mindig kettős, ±, azaz plusz-mínusz. Fontos megjegyezni, hogy természetesen a véletlen hibáknál is érvényes az 
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oksági összefüggés, tehát minden hibának valamilyen valóságos oka van, azonban ezeket az okokat vagy nem 

tudjuk, vagy nem érdemes tudnunk, ezért az ilyen hibákat méréstechnikai szempontból véletlennek tekintjük. 

2.5. Szubjektív hibák 

A mérésnél elkövethetünk olyan hibákat, amelyeknek forrása maga az ember, a szubjektum, ezért ezeket a 

hibákat szubjektív hibáknak nevezzük. (Pl. leolvasási hiba, parallaxis hiba.) 

2.6. Egyéb hibaokozók 

A mérési hibák csoportosítását a 2.2.6.1. ábra mutatja be. A mérési hibák eredetük szerint modell-, eljárási vagy 

kivitelezési hibák lehetnek. Jellegük szerint durva, rendszeres vagy véletlen hibák lehetnek. Formájuk szerint 

pedig megjelenítési vagy időfüggés hibákra oszthatjuk fel a mérési hibákat. 

 

2.2.6.1. ábra Forrás: Huba Antal 

2.7. Az Abbe-elv 

Az Abbe-elv lényege, hogy a mérésnél a mérés tengelye a beosztásos mérce tengelyével essék egybe. Az elv 

felismerése Ernst Karl Abbe (1840–1905) jénai egyetemi tanár nevéhez fűződik. Ha egy mód van rá, mindig be 

kell tartani az Abbe-elvet, de előfordul, hogy gyakorlati okokból ezt nem lehet megtenni. Ez utóbbira példa a 

tolómérő esete. A 2.2.7.1. ábra mutatja be, hogy a mérés tengelye (hatásvonala) nem esik egybe a beosztásos 

mérce tengelyével, hanem attól s távolságra van. Amennyiben az egyenes vezetéknek van hibája (márpedig 

mindig van, csak az a kérdés, hogy mekkora), a mérésnél elsőrendű hibát vétünk. A hiba azért elsőrendű, mert 

az s távolság a hiba felírásában az első hatványon szerepel. Ilyenkor ez lesz a meghatározó, és a magasabb 

hatványkitevővel rendelkező tagokat el szoktuk hagyni. Ha a hiba (geometriai hiba) kifejezésében nincs 

elsőrendű tag, akkor a hibát másod,- harmad,- illetve magasabb rendűnek szoktuk tekinteni. 
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2.2.7.1. ábra Forrás: Huba Antal 

A hiba rendűségét tehát az adja meg, hogy a hibafüggvénynek melyik a legkisebb kitevőjű összetevője. 

Általánosságban: mennél nagyobb a kitevő, annál kisebb a hiba. 

2.8. Mérés mikroszkóppal 

A mérés célja az ún. műhelyi mérőmikroszkóppal való mérés megismerése. A mérőmikroszkópnak két lényeges 

egysége van, egy irányzómikroszkóp, és egy olyan mechanizmus, a tárgyasztal, amelyet két, egymásra 

merőleges irányban el lehet mozgatni, valamint tengely körül forgatni, és ezt az elmozdulást (vagy szöget) lehet 

mérni a mikrométerorsók, illetve a szögskála segítségével. Akkor célszerű a mikroszkóppal történő mérést 

választanunk, ha érintésmentes (erőmentes) mérést kell végeznünk, és ezt a munkadarab és a megvilágítási 

körülmények lehetővé is teszik. 
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B. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

Abbe-elv: a mérés hatásvonala egybeesik egy beosztásos mércével 

analóg skála: folytonos skála, amelynél elvileg a mutató akárhol megállhat 

digitális: csak meghatározott, diszkrét elemeket tartalmazhat 

információelmélet: a matematika információkkal foglalkozó részterülete 

inkrementális: növekményes 

komparátor: összehasonlításra szolgáló eszköz 

kompenzációs mérés: olyan mérés, amelynél előállítunk egy mérendő mennyiséggel azonos dimenziójú, de 

változtatható nagyságú fizikai mennyiséget, és ezt addig változtatjuk, ameddig a mért és a mérendő mennyiség 

közötti különbség nulla nem lesz 

parallaxis hiba – a skálalapra nem merőleges leolvasásból származó hiba 

potenciométer – beállítható ellenállás 

valószínűség elmélet – a matematika valószínűségekkel foglalkozó részterülete 
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 20  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3. fejezet - Mérési eredmények 

1. A mérési eredmények feldolgozása 

Ha valamit megmértünk, akkor csak odáig jutottunk el, hogy mérési eredményeink vannak. Ebből még nem 

következik, hogy meg tudjuk mondani a végeredményt: ehhez számításokra van szükség, azaz a mérési 

eredményeket fel kell dolgozni. 

1.1. A mérési sorozat 

Közismert mondás, hogy egy mérés nem mérés. Azért mondjuk ezt, mert egyetlen mérésnek nagyon nagy a 

bizonytalansága, azaz kicsi a megbízhatósága. Egy mérési feladatnál az elmélet és a gyakorlat tanítása szerint 

mindig mérési sorozatokat kell végezni, és ezeket kell kiértékelni. 

1.2. Az átlag és a szórás 

Egy mérési feladat esetén a valódi értéket nem ismerjük. Gondoljuk meg: ha ismernénk, nem is kellene 

mérnünk. Valamit viszont ezzel a problémával kezdeni kell, ezért a méréstechnikában a valódi érték helyett az 

átlagértéket szokás mértékadónak tekinteni. Az átlagérték meghatározásához azonban egy mérés nem elegendő, 

ezért a gyakorlati feladatoknál mindig mérési sorozatokat kell végeznünk. A mérési sorozat egyik legfontosabb 

jellemzője a szórás. A szórást (s a szakirodalom a σ jelölést is használja) definíciószerűen az alábbi képlet 

alapján számítjuk: 

3.1. egyenlet - (3-1) 

 

ahol 

n  a mérések száma, 

xi az egyes mérési eredmények, 

x  az átlagérték. 

Fontos megjegyezni, hogy egy mérési sorozat annál megbízhatóbb, mennél kisebb a szórása. 

A mindennapi szóhasználatban nagyon gyakran összetévesztik a szórást a terjedelemmel, mivel a méréskor 

leolvasott eredmények nem ugyanazok, hanem „szórnak”. 

A méréstechnika erre a terjedelem kifejezést használja, amely a legnagyobb és a legkisebb leolvasott érték 

különbsége. 

Ri= xi,max – xi,min  (3-2) 

Nyilvánvaló, hogy egy mérési sorozat annál megbízhatóbb, mennél kisebb a sorozat terjedelme. 

1.3. Hisztogram 

A mérési eredményeket az értékek gyakorisága alapján hisztogramban ábrázoljuk (3.1.3.1. ábra). A hisztogram 

ábrázolásánál fontos szerepe van a Δx intervallum megválasztásának. Ekkor természetesen be kell tartanunk az 

1.2.6. pontban tárgyalt kerekítési szabályokat. A vízszintes tengelyen a kerekített mérési eredmények, a 

függőleges tengelyen ezen eredmények gyakorisága látható. 
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3.1.3.1. ábra Forrás: Huba Antal 

1.4. A valószínűség-számítás alapjai 

A valószínűség szónak nincs közvetlen definíciója, a valószínűség értelmezéséről ez a definíció terjedt el: 

Gyakoriságtípus, amely úgy definiálja a valószínűséget, hogy azt olyan kísérletek segítségével határozzuk meg, 

amelyek véletlenszerűek és jól definiáltak. A valószínűség véletlen események (a kísérletek) eredményének 

(kimenetének) relatív gyakorisága. A valószínűség értékét nagyszámú kísérlet eredményeként határozhatjuk 

meg viszonylag pontos értékkel. 

1.5. A normális eloszlás 

A valószínűség elméletében a normális (vagy más néven Gauss) eloszlás egy folytonos eloszlás, amelyet 

gyakran alkalmaznak mint első közelítést, s amely leírja a valós értékű véletlen változó értékének alakulását egy 

átlagérték körül. A normális eloszlásfüggvény valószínűségi eloszlásfüggvénye egy olyan haranggörbe, amelyet 

Gauss-függvényként vagy harangfüggvényként ismerünk. 

3.2. egyenlet - (3-3) 

 

ahol 

x a mért érték 

μ az átlagérték (a csúcs helye) 

σ 2   a szórás értéke (az eloszlás szélességének mértéke) 

Π a PI (Ludolph-féle szám) 

Azt az eloszlásfüggvényt, amelynél az átlagérték (μ) = 0 és a szórás értéke(σ2) = 1 standard normális 

eloszlásnak nevezzük. 

A standard normális eloszlás függvénye: 
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3.1.5.1. ábra Forrás: Huba Antal 

Ha a hisztogramban az intervallumot szűkítjük, folytonos eloszláshoz jutunk. A 3.1.5.1. ábra a 

méréstechnikában leggyakrabban előforduló normális eloszlást mutatja be. A vízszintes tengelyen a σ a szórást 

jelenti. A műszaki gyakorlatban fontos a középértéktől számított ± 1σ, amelyhez a görbe alatti terület 68,27%-a, 

a ± 2σ, amelyhez a görbe alatti terület 95,45%-a, és a ± 3σ, amelyhez a görbe alatti terület, vagyis az összes 

lehetséges eset 99,73%-a tartozik. Ezeket a valószínűségi szinteket konfidenciaszinteknek is nevezik. 

1.6. Egyéb eloszlások 

A műszaki gyakorlatban a leggyakrabban előforduló eloszlás a normális eloszlás. Azonban a normális 

eloszláson kívül ritkábban még egyéb eloszlások is előfordulnak. Ezek: binomiális eloszlás, Poisson-eloszlás, 

logaritmikus normális eloszlás, exponenciális eloszlás, Weibull-eloszlás. Ezeket a ritkábban előforduló 

eloszlásokat jelen tananyag keretében nem tárgyaljuk. 

1.7. A hibák terjedése a mérőláncban 

A mérési folyamat során nemcsak a mért értékek továbbítódnak a mérőláncban, hanem a méréskor elkövetett 

hibák is. Ezért kell a hibaterjedéssel külön is foglalkoznunk. Mechanikus mérőeszközök esetén alapvető 

szabály, hogy a hibák is (tehát nem csak a mért értékek) a mérés hatásvonalában terjednek. A hibaterjedésre 

csak olyan tényezők lesznek befolyással, amelyeknek van a hatásvonal irányába eső komponense. A problémát 

az jelenti, hogy a kimeneten megjelenő értéknél a mérési eredmény mindig a hibákkal együtt jelenik meg, és 

fizikai módszerekkel egymástól szétválasztani nem lehet. A valódi érték (amit pontosan, hiba nélkül soha nem 

ismerhetünk meg) megközelítéséhez matematikai statisztikai módszerek állnak rendelkezésre, amelyek alapján 

meg tudjuk mondani, hogy egy érték mekkora, milyen bizonytalansággal rendelkezik, és mekkora a 

valószínűsége annak, hogy a valódi érték tényleg abban a tartományban van, amit megadtunk. 

A méréskor elkövetett hibák természetük szerint másképpen terjednek a mérőláncban, ezért külön kell 

foglalkozni a rendszeres és a véletlen hibák terjedésével. 

1.8. A hibaterjedés számítása 

A mérőláncban több helyen keletkezhetnek hibák. Általános szabály, hogy a különböző helyeken keletkező 

hibákat egy helyre (ez leggyakrabban a bemenet vagy kimenet) kell redukálni, majd összegezni kell a hibákat. 

Az összegzés számítási módszere függ attól, hogy a hiba rendszeres vagy véletlen. Tegyük fel, hogy a mérőlánc 

kimenetén megjelenő y jelet nemcsak a mérni kívánt x paraméter, hanem egyéb paraméterek is (z,u,v) 

befolyásolják, amelyek egyébként nem lennének kívánatosak, és így tulajdonképpen a mérés hibáit okozzák. 

3.3. egyenlet - (3-4) 

 

Először meg kell határozni, hogy a nem kívánt paraméterek (pl. hőmérséklet, légnyomás, légnedvesség stb.) 

milyen „erősen” befolyásolják a kimenetet, vagyis mekkora hatásuk van a kimenetre. Ezek a hatástényezők, 

amelyeket a függvény parciális deriválásával lehet meghatározni. 
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A z változóra az u-ra és a v-re a hatástényező. 

A z változóra az u-ra  és a v-re  a hatástényező. 

A hiba akkora lesz, amekkora a nem kívánt paraméter előjeles növekménye (Δz, Δu,Δv,) szorozva a hozzá 

tartozó hatástényezővel. Ezeket pedig előjelesen kell összegeznünk, így az eredő rendszeres hiba: 

3.4. egyenlet - (3-5) 

 

A véletlen hibák esetén azonban az eredő hibát másképpen számítjuk. Természetesen a véletlen hibákat is a 

mérőlánc egyetlen helyére (például a bemenetre) kell redukálnunk, azonban ezekre a kettős előjel a jellemző, 

ezért nem is lehet előjeles összegezésről beszélni. A hibákat valószínűségelméleti megfontolások alapján úgy 

összegezzük, hogy az egyes véletlen hibákat négyzetre emeljük, összeadjuk, és az eredményből négyzetgyököt 

vonunk. Az eredmény természetszerűleg kettős előjelű lesz. 

3.5. egyenlet - (3-6) 

 

Az eljárás magyarázatául annyit fűzünk hozzá, hogy a véletlen hibáknál nem valószínű, hogy több hiba esetén a 

szélsőértékek állnak elő, ezért indokolatlan lenne a szélsőértékeket összeadni. 

1.9. A mérési eredmény megadása 

A mérési eredmény megadásánál tudatában kell lennünk annak, hogy abszolút hibamentes mérés nincs, a valódi 

értéket nem ismerjük, csak megközelíthetjük. Ezt kifejezésre is kell juttatnunk, ezért a mért és számításokkal 

feldolgozott értéken kívül mindig meg kell adni a mérés bizonytalanságát is. Tehát a helyes mérési eredmény 

megadása így néz ki: 

3.6. egyenlet - (3-7) 

 

Az x  a mérési sorozat átlaga, ami legjobban megközelíti a valódi értéket. Ezt azonban korrigálni kell a 

rendszeres hibák eredőjével, hiszen ezeket ismerjük. Ezeken kívül pedig meg kell adni a mérési 

bizonytalanságot is, a véletlen hibák eredőjét és azt a valószínűségi szintet is, amely szerint az érték a megadott 

határokon biztosan belül van. Ezt mutatja be a 3.1.9.1. ábra. 
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3.1.9.1. ábra Forrás: Huba Antal 

1.10. Számítási módszerek 

A számítási módszerek közül a legfontosabb az átlagszámítás, az egyszerű számtani közép. Indokolt esetben 

alkalmazni kell a kerekítés szabályait. Például, ha a mérési bizonytalanságról tudjuk, hogy mondjuk két tizedes 

nagyságrendű, akkor teljesen értelmetlen például 6 tizedes pontossággal számolnunk. 

3.7. egyenlet - (3-8) 

 

ahol 

x az átlag 

xi az i. adat 

n az adatok száma 

A szórás számítása sem túlságosan bonyolult, kézi módszerekkel is könnyűszerrel el lehet végezni. A kézi 

módszerek mellett természetesen rendelkezésre állnak mérési sorozatokat kiértékelő számítógépes programok is, 

ma már leggyakrabban ezeket használjuk, beleértve a későbbiekben tárgyalt regressziós programokat is. 

1.11. A hitelesítés 

A gyakorlatban gyakran összekeverik a hitelesítést a kalibrálással, ezért is fontos a fogalmak tisztázása. 

A hitelesítés állami feladat, csak kijelölt és akkreditált intézmények végezhetik. Hatósági tevékenység, 

amelynek célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a mérésügyi előírásoknak? A vizsgálat 

eredménye: IGEN vagy NEM. 
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A hitelesítés szabályait a Mérésügyi Törvény szabályozza. A melléklet felsorolja a hitelesítés körébe bevont 

mérési tevékenységeket és etalonokat. 

Ezek az alábbiak (néhány példával): 

• Kereskedelmi tevékenység, szolgáltatások, adás-vétel során alkalmazott mértékek (súlymérték, űrmérték, gáz-

, víz- és villamosenergia-fogyasztás mérése stb.). 

• Joghatással járó tevékenységek (pl. gépjármű sebességmérése). 

• Egészségüggyel kapcsolatos mérési tevékenységek (pl. laboratóriumi vizsgálatok, vérnyomásmérés stb.). 

1.12. Kalibrálás 

Kalibrálás:  Nem hatósági tevékenység, de elvben csak akkreditált laboratóriumok végezhetik. Azon 

tevékenységek összessége, amelyek során meghatározott feltételek mellett a használati etalon és a mérőeszköz 

közötti összefüggést keresik. Ennek eszköze a regresszióanalízis. 

A célja lehet állapotfelmérés vagy a műszerjellemzők meghatározása. 

Megjegyzés: régebben a jusztírozást is kalibrálásnak tekintették, de ez nem törvényes! 

A hitelesítés és a kalibrálás közötti különbséget, valamint ezek kapcsolatát és viszonyát a 3.1.12.1. ábra mutatja 

meg. 

 

3.1.12.1. ábra Forrás: Huba Antal 

1.13. Lineáris regresszió 

A mérési gyakorlatban az egyik leggyakrabban használt művelet a lineáris regressziószámítás. Ez 

tulajdonképpen egy olyan művelet, amelynek során feltételezzük, hogy a mérési eredmények egymás 

függvényében egy lineáris karakterisztikát valósítanak meg, és matematikai módszerekkel megkeressük annak 

az egyenesnek az egyenletét, amely a legjobban illeszkedik a mérési eredményekre. A számítási módszert a 

legkisebb négyzetek módszerének nevezik. Ekkor az egyes pontok eltéréseit négyzetre emeljük, összegezzük, és 

ennek az összegnek a minimumát képezzük. 
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3.8. egyenlet - (3-9) 

 

Hangsúlyozni kell, hogy alapfeltétel a lineáris karakterisztika, ha ez nem igaz, akkor másod-, harmad- vagy 

többedrendű polinom illesztésével, kiszámításával kell próbálkoznunk, tehát a regresszió nem lesz lineáris. 

 

3.1.13.1. ábra Forrás: Huba Antal 

A 3.1.13.1. ábra mutatja meg a mérési pontokat. Ezek természetszerűen nem esnek egy egyenesbe, illetve az 

egyenes alatt vagy felett is elhelyezkedhetnek. A piros nyíl az eddig ismeretlen, elméleti (regressziós) 

függvényre, itt egyenesre mutat (szaggatott vonal). A változók között feltételeztük a lineáris kapcsolatot. 

Jegyezzük meg, hogy alapvetően rossz, helytelen eljárás, hogy fogjuk a vonalzót, és a pontokra szemmérték 

alapján illesztünk egy egyenest. A regressziós egyenest mindig számítással kell meghatározni. Ezt a feladatot 

régebben kézi módszerekkel kellett elvégezni, ma számítástechnikai programok állnak rendelkezésre. 

1.14. Sorozatmérés mérőórával 

A mérés célja, hogy egy mérési sorozat statisztikai paramétereit digitális kimenetű mérőórához csatlakoztatott 

adatgyűjtő processzor segítségével határozzuk meg. 

A gyártás során az alkatrészek méretei az ideális, előírt mérettől valamilyen mértékben mindig eltérnek. Ennek 

okai többek közt a kivédhetetlen gyártási és szerelési pontatlanságok, a gyártógépek tökéletlenségei. Éppen ezért 

a tervezés során szükséges definiálni egy olyan, előírt méret körüli tartományt, amelyen belül a munkadarab 

még el tudja látni a funkcióját, és „reálisan” elkészíthető. Ez a tartomány – más néven a tűrés vagy tűrésmező – 

melynek előírása egyben meghatározza az alkatrész készítéséhez szükséges gyártási folyamatokat is. Tehát a 

gyártás során az elkészült méretek az előírt méret körüli, a használt technológiától függő tartományban fognak 

valamekkora valószínűséggel megjelenni. Az alkalmazott gyártási folyamatok általában akkor megfelelők, ha a 

tűréstartomány a háromszoros szóráshoz tartozó 99,73% -os konfidencia intervallumon belül helyezkedik el 

(Gauss-féle normális eloszlást feltételezve). 

A műszaki életben gyakran előfordulnak az ún. sorozat mérések, amikor rövid idő alatt, egymás után nagyszámú 

alkatrésznek kell ugyanazt a méretét lemérni. Ez nem tévesztendő össze a mérési sorozattal, a mérési sorozatnál 

ugyanis egyetlen alkatrész méretét mérjük meg többször. 

1.15. A mérési sorozat kiértékelése számítógéppel 

A mérés célja a számítógép segítségével végzett adatgyűjtés és kiértékelés megismerése. A Microsoft Office 

Excel alapvető statisztikai függvényeinek alkalmazása a kiértékeléshez. Átlag, szórás, terjedelem fogalmainak 

gyakorlati megvalósítása. 
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C. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

akkreditált: államilag elismert 

binomiális: az eloszlások egyik fajtája 

exponenciális: hatványfüggvénynek megfelelő 

hisztogram: gyakorisági diagram 

intervallum: két érték közötti távolság 

jusztírozás: finombeállítás 

kalibrálás: az ismeretlen műszer összehasonlítása egy sokkal pontosabb és megbízhatóbb műszerrel 

konfidencia intervallum: valószínűségi intervallum, a becsült változó alsó és felső korlátja 

lineáris regresszió: egyenes illesztése a mérési pontokra 

logaritmikus: logaritmikus függvénynek megfelelő 

Poisson: az eloszlások egyik fajtája 

regresszióanalízis: annak vizsgálata, hogy a mért pontokra milyen görbe illeszkedik a legjobban 

szórás: méréstechnikai fogalom 

terjedelem: a sorozat maximális és minimális értékének különbsége 

Weibull: az eloszlások egyik fajtája 
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Javasolt szakirodalom a modulhoz 

Műszaki mérések. Halász, Gábor és Huba, Antal. 2003. Műegyetemi Kiadó. 
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4. fejezet - Digitális méréstechnika 

A digitális technika elterjedésével a méréstechnika is átalakult, az addigi analóg műszereket digitális kijelzésű 

műszerek váltották fel. Ezek megjelenésével a szubjektív hibák (pl. leolvasási hiba) gyakorlatilag eltűntek, a 

méréstechnika elmélete és alapvető szabályai azonban nem változtak. 

1. Időben változó mennyiségek mérése 

Ha feltesszük azt a kérdést, hogy a gyakorlati életben melyik a jellemző, a dinamikus vagy a statikus működés, 

akkor erre az a helyes válasz, hogy a dinamika, a mozgás az általános, a statika pedig az a speciális eset, amikor 

időbeli változás nem történik. 

Az már egy más kérdés, hogy gyakran a változások olyan lassúak, hogy statikusnak tekinthetők (ezt fejezi ki a 

kvázistatikus jelző is). 

1.1. Statikus és dinamikus működés 

Bármelyik mérőműszer képes statikusan (kvázistatikusan) vagy dinamikusan működni. A kérdést nem egyedül a 

mérendő mennyiség időbeli változásai döntik el, hanem az, hogy ezekhez képest milyenek a mérőműszer 

dinamikus tulajdonságai. A statikus és a dinamikus működési jelleg közötti különbséget egy egyszerű példán 

mutatjuk be. A 4.1.1.1. ábrán az egyszerűség kedvéért egy lineáris skálakarakterisztikájú műszert mutatunk be, 

ahol x a bemenet, y a kimenet, mind a kettő bármilyen fizikai mennyiség lehet. 

 

4.1.1.1. ábra 

Az egyik legfontosabb műszertechnikai jellemzőnek a műszer érzékenységét tekintjük, amely nem más, mint a 

karakterisztika meredeksége, ebben az esetben ez állandó lesz (4.1.1.2. ábra). A műszer statikus jelleggel 

működik. 



 Digitális méréstechnika  

 30  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

4.1.1.2. ábra 

Megváltozik a helyzet akkor, ha a bemenet (a mérendő mennyiség) olyan gyorsan változik, hogy a kimenetet a 

mérőműszerben megtalálható energiatárolók is befolyásolják. Ezt az esetet mutatja a következő, 4.1.1.3. ábra, 

amelyen szaggatott vonal mutatja, hogyan kellene a mérőműszernek ideálisan (energiatárolók nélkül) az idő 

függvényében működnie, és folytonos vonal mutatja, hogy reálisan (a valóságban) hogyan működik. 
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4.1.1.3. ábra 

Ha ábrázoljuk a műszer érzékenységét, az most nem lesz állandó, mert műszerünk hol többet, hol kevesebbet 

mutat az ideálisnál. 

 

4.1.1.4. ábra 

A műszer most dinamikus jelleggel működik, mert érzékenysége az idő függvényében nem állandó (4.1.1.4. 

ábra). A műszer kimenete hol kevesebbet, hol többet mutat, még akkor is, ha a statikus karakterisztika lineáris. 

A bemutatott példa is igazolja, hogy méréseinknél alapvető fontossággal bír a mérendő mennyiség és a 

mérőműszer dinamikus tulajdonságainak ismerete, és ebből következően a mérési feladathoz a megfelelő 

mérőműszer kiválasztása. Ellenkező esetben dinamikus hibákkal is számolnunk kell, amelyek csak nagyon 

ritkán kompenzálhatók, hiszen éppen azt nem ismerjük pontosan, amit mérünk. Pusztán a kimeneti értékből 

szétválasztani a mérendő mennyiséget és a műszer hibáit akkor lehet, ha mélyreható műszertechnikai 

ismeretekkel rendelkezünk. 

1.2. Idő- és frekvenciatartomány 

Vizsgálatainkat mind az idő-, mind a frekvenciatartományra ki kell terjesztenünk. Az első esetben a független 

változó az idő (t), a második esetben a komplex változó (s=δ+jω). 

1.3. A mérőláncok dinamikus jelátviteli tulajdonságai 

A mérőláncok dinamikus tulajdonságainak vizsgálatánál különböző modelleket szokás használni aszerint, hogy 

a mérőláncra hány energiatároló a jellemző. A dinamikus vizsgálatot vagy a mérőlánc matematikai 

függvényének ismeretében kell elvégezni, vagy kísérleti úton kell meghatározni, az ún. jellegzetes 

tesztfüggvények segítségével. 

1.4. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

Egy adott mérőláncot önmagában nem szabad statikusan vagy dinamikusan működőnek minősíteni. A minősítés 

mindig attól függ, hogy mekkora a működési frekvencia, és ehhez képest mekkorák a mérőrendszer 

energiatárolói. Így egy kis működési frekvencia esetén lehet, hogy egy mérőlánc statikus jelleggel működik, de 

a működési frekvencia növelésével minden rendszer előbb-utóbb dinamikus jelleggel fog működni. A kérdés 

mindig az, hogy a dinamikus jellegű működés mekkora frekvenciánál következik be, azaz a dinamikus hibák 

növekedése mikor éri el azokat az értékeket, amelyek a megengedett hibahatárt már meghaladják. 

2. A digitális méréstechnika alapjai 

2.1. A mintavételezés elve 

Az analóg elven működő műszerekre az jellemző, hogy a műszer a mérési tartományon belül elméletileg 

végtelen sok energiaállapotot felvehet. A digitális műszereket pedig az jellemzi, hogy ezek csak diszkrét, véges 

számú energiaállapotot vehetnek fel, a műszer feloldása 1 digit. Visszatérve az analóg elven működő 

műszerekre, közismert, hogy ezeknek is van feloldásuk, tehát a végtelen sok energiaállapot felvételi lehetősége 
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csak elméleti, a reális műszereknél pl. a súrlódások miatt szintén csak véges számú energiaállapot felvétele 

lehetséges. Az elmondottakból következik, hogy azonos feloldások esetén a kétféle rendszer átmegy egymásba, 

azaz az analóg és digitális technika közötti különbség ebből a szempontból eltűnik. 

2.2. A mintavételezés megvalósítása 

A digitális eljárások mindig, de néha az analóg módszerek is (pl. vivőfrekvenciás rendszer) mintavételezési 

eljárásokat használnak. Ezért is fontos a mintavételezési szabályok ismerete. A mintavételezés szabályainak 

megsértésével az eredeti jelalaktól teljesen eltérő jelalakok is létre tudnak jönni, és ezáltal teljesen hamis 

eredmények keletkezhetnek. 

Az alapszabály az, hogy a mintavételezés frekvenciája legyen többszöröse a mérendő jelben található maximális 

frekvenciának. Ezt a Shannon-törvény fogalmazza meg, amely szerint: 

4.1. egyenlet - (4-1) 

 

A méréstechnikai gyakorlatban legalább 10-szeres mintavételi frekvenciát szokás választani. Hogy milyen 

hibákat vagy helytelen következtetéseket lehet levonni a mintavételezés helytelen megválasztásából, azt a 

4.2.2.1. ábra mutatja. 

 

4.2.2.1. ábra Forrás: Huba Antal 

2.3. Digitális hosszmérő rendszerek 

A digitális mérési elvet alkalmazó hosszmérő rendszerek optikai és/vagy mágneses/indukciós elven működő 

érzékelőjük segítségével meghatározott felbontással előjeles impulzus-darabszámmá alakítják át a mérendő 

távolságot. Az így kapott impulzussorozatot a numerikus kijelző segítségével lehet a mért hossz dimenziójának 
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megfelelően kijelezni. Lehetőség van abszolút és relatív koordináta alkalmazására. Abszolút koordinátarendszer 

esetén a kijelzett érték egy nullahelyzethez képest abszolút értékben adja meg a helyzetet, relatív esetben pedig a 

mérőrendszer egy megválasztott mérethez képest adja meg a helyzetet. 

2.4. Digitális szögmérő rendszerek 

A digitális mérési elvet alkalmazó szögmérő rendszerek optikai és vagy mágneses/indukciós elven működő 

elfordulás (szög) érzékelőjük segítségével meghatározott felbontással előjeles impulzus-darabszámmá alakítják 

át a mérendő szöget. Az így kapott impulzussorozatot a numerikus kijelző segítségével lehet a mért szög 

dimenziójának megfelelően kijelezni. 

2.5. Számítógépes mérőrendszerek 

A számítógépes mérőrendszerek alapfeladatai: 

• Mintavételes mérésadatgyűjtés. 

• A mérési adatok szűrése (zajszűrés, átlagképzés, lényegkiemelés). 

• A mérési adatok átmeneti tárolása. 

• A mérési adatok továbbítása további feldolgozó, beavatkozó rendszerek számára. 

A mintavételes mérésadatgyűjtés mérőcsatornánként (különböző) meghatározott mintavételi frekvenciával 

analóg jelekből (folytonos értékkészletű) és bináris (kétállapotú) jelekből valósít meg mintavételezést. 

A folytonos jelek méréséhez olyan érzékelőket alkalmaznak, amelyek a mért érték dimenziójából átalakítják a 

jelet villamosan mérhető dimenzióvá, leggyakrabban feszültségértékké. Az érzékelő által szolgáltatott jelet egy 

analóg-digitális átalakító segítségével digitális egész számmá alakítjuk át, ezzel a folytonos értékkészletű analóg 

jelből egy kvantált értéket hozunk létre. A kvantálás azt jelenti, hogy a digitalizált jel nem tudja az analóg jel 

minden értékét kijelezni, hanem azt csak kvantumokban, meghatározott energiaszinteken képes kijelezni. A 

kvantum nagyságát (Uminimum) az analóg-digitális átalakító felbontása (bitszáma) határozza meg. Minél nagyobb a 

bitszám, annál nagyobb a felbontás. A napjainkban alkalmazott analóg-digitális átalakítók 12, 16, 20 és 24 bit 

felbontásúak. A kvantum nagyságát az analóg-digitális átalakító méréshatára és felbontásának nagysága 

határozza meg a következő képlet szerint: 

4.2. egyenlet - (4-2) 

 

A bináris jelek méréséhez alkalmazott érzékelők egyszerűbb felépítésűek, mivel be- és kikapcsolt állapotot kell 

villamos mennyiségek – leggyakrabban feszültségszintek segítségével – megjeleníteni. A jelszinteket 

kétállapotú számokká konvertálják át, amelyeket a leggyakrabban egész számok segítségével tárolnak. Ez azt 

jelenti, hogy egy bináris információ egy egész típusú szám meghatározott bitpozícióján megadja a bináris szám 

értékét. Az így kialakult bináris értékekből létrehozott számértéket tároljuk, mint a digitális egész típusú számot. 

Gyakori, hogy főként a bináris jelek mérésénél nemcsak meghatározott mintavételi időtartam elteltével 

vizsgáljuk meg a jeleket, hanem egy adott esemény bekövetkezésekor megszakítást kérünk a számítógép által 

végzett feladatok sorában. A megszakítás engedélyezése után lefuttatjuk a megszakításhoz rendelt feladatok 

programját, majd befejezzük a megszakítást, és visszatérünk a korábban megszakított feladatok folytatásához. 

A mérési adatok szűrését azért kell minden esetben megvalósítanunk, mert az analóg típusú jelekhez nagy 

távolságra történő szállításuk, továbbításuk során villamos zajok is hozzáadódnak. A villamos (mágneses és 

térerő típusú) zajokat árnyékolás segítségével szigeteljük el a hasznos villamos jeltől, de semmilyen árnyékolás 

nem tud teljes elszigetelést megvalósítani. Ezért a leggyakrabban a zajokkal terhelt mérési adatokból 

meghatározott frekvenciasávban szereplő elemeket kell kiemelnünk, amelyek frekvenciasáv-kiemelési és 

sávvágási feladatokat jelentenek. Más esetekben az általában alacsonyabb frekvenciájú hasznos jelet kell a 

magasabb frekvenciájú zajoktól elválasztani, amely alul áteresztő szűrő segítségével valósítható meg. A 4.2.5.1. 
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ábrán például a zajos (nyers) mérési adatokat, míg a 4.2.5.2. ábrán a szűrés eredményét mutatjuk be, amelyhez 

egy alul áteresztő szűrőt alkalmaztunk. 

 

4.2.5.1. ábra 

 

4.2.5.2. ábra 

A mérési adatok átmeneti tárolására azért van szükség, mert a mérésadatgyűjtő rendszer mérési csatornánként 

különböző mintavételi időtartammal rendelkező mérést képes megvalósítani, ami azt jelenti, hogy a mért adatok 

különböző időpontokban jelennek meg. A második ok, hogy a digitális számítógép csak meghatározott 

időpontokban olvassa be a mérési adatokat, ami lehetővé teszi, hogy az adatátviteli csatorna átviteli sebességétől 

jóval nagyobb frekvenciájú mintavételezést valósítsunk meg. Ezért a mérési adatokat „össze kell gyűjteni”, és 

egy csomagban kell eljuttatni a mérésadatgyűjtőtől a számítógép memóriájába. Ehhez kapcsolódik a mérési 

adatok átmeneti tárolásának harmadik oka, hogy az összegyűjtött mérési adatokat nagysebességű adatátviteli 

móddal ún. közvetlen memória hozzáférési móddal (DMA=Direct Memory Access) juttatjuk el a számítógép 

operatív memóriájába. A DMA adatátvitellel pedig csak meghatározott mennyiségű (512, 1024, 2048 stb.) adat 

továbbítható, tehát ennek az adatátvitel megvalósulásáig „össze kell gyűlnie”. Ez az adatátviteli mód időben és 

átvitt adatmennyiségben nem gazdaságos kis mennyiségű (1, 2 stb.) adat esetén. 
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A mérési adatok továbbítása további feldolgozó, beavatkozó rendszerek számára azt jelenti, hogy a 

számítógépes mérőrendszerbe beolvasott, feldolgozott (szűrt) és tárolt adatokat számítógépes hálózati kapcsolat 

segítségével tetszőleges helyre eljuttathatjuk, és így tetszőleges további számításokat végezhetünk a 

segítségükkel. Másik általános felhasználási mód, amikor a mért adatok alapján irányítási feladatokat kell 

megoldanunk, ekkor a mért adatokból számított irányítójelet vissza kell juttatnunk abba a folyamatba, amelyben 

a mérést végeztük. Ezeket a feladatokat különböző, ma már szabványos soros és párhuzamos adatátviteli 

kódolású berendezésekkel valósítjuk meg. A soros adatátviteli vonalak, amelyek elnevezései RS-232 és RS-485, 

az előbbi feszültségszintek segítségével, az utóbbi pedig áramhurok segítségével valósítja meg a soros 

adatátviteli vonalat. A 4.2.5.3. ábra egy szabványos 8 bites adat soros, RS-232 vonalon történő továbbításának 

időbeni jelfolyamát mutatja. 

 

4.2.5.3. ábra 

A 8 bit szélességű párhuzamos adatátvitelt biztosító GPIB (General Purpose Interface Board) adatátviteli 

rendszer segítségével 32 darab ilyen adatkommunikációval ellátott berendezést kapcsolhatunk össze. A 8 

adatbitet szállító vezetéken kívül további 5 kontrollvezeték az adatok menedzselését, további 3 vezeték pedig az 

ún. parola üzemmódnak megfelelő feladatokat látja el. Ha összeadjuk a szükséges vezetékeket, ez azt jelenti, 

hogy minden berendezéshez egy 16 vezetéket tartalmazó kábelkorbácsot kell elvinnünk. 

A soros adatátvitelnél elvileg ez csak 3 vezeték volt, amellyel az oda-vissza történő adatátvitelt meg lehetett 

valósítani. Nem véletlen, hogy napjainkra széles körben elterjedtek az USB (Universal Serial Bus) és a CAN 

(Controller Area Network) elnevezésű soros adatátviteli rendszerek, amelyek ma már felülmúlják az egyébként 

nagy sebességű adatátvitelt biztosító GPIB rendszert. 

Az így összekapcsolt GPIB csatornával ellátott berendezések mindegyike önálló címmel rendelkezik, és 

kétirányú nagy sebességű adatátvitelre képes. Előnye a soros adatátviteli rendszerrel szemben, hogy egy 

adatokat kibocsájtó berendezés egyszerre több másik berendezésnek is továbbíthatja az adatokat. 

A számítógépes, ipari mérésadatgyűjtő rendszereket ma már széles körben alkalmazzák mérésre, felügyeletre, 

vezérlésre. 

3. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

A gyakorlatban mind a párhuzamos, mind a soros adatátviteli rendszert használják. A párhuzamos rendszert 

régebbi nyomtatóknál, számítógép-perifériáknál, digitális oszcilloszkópoknál találhatjuk meg. Ma a legtöbb 

esetben a soros rendszereket találjuk a számítógépes rendszereknél, beleértve a gépkocsik információs 

rendszereit (CAN-bus) is. 

4. Mérések elektronikus műszerekkel 
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Manapság egyre több elektronikus műszert használunk, a régebbi elektromechanikus műszereket is egyre inkább 

kiszorítják az elektronikus műszerek. Ennek egyszerű méréstechnikai oka van: az elektromechanikus műszerek 

a kitérítő nyomatékhoz szükséges energiát a mérendő rendszerből vették el, sok esetben meghamísítva ezzel a 

mérést. Alapvető célkitűzés, hogy a mérőeszköz ne terhelje a mérendő rendszert, azaz a mérőműszernek nagy 

bemeneti impedanciával kell rendelkeznie. Ezt a feltételt pedig csak a segédenergiával működtetett elektronikus 

mérőműszerekkel lehet teljesíteni. 

4.1. Elektronikus mérőműszerek jellemzői 

A bemeneti és kimeneti fokozat illeszti a mérőműszert a mérendő objektumhoz. 

Az elektronikus műszereknél – szemben az elektromechanikus műszerekkel – a mért jel feldolgozása is (pl. 

egyenirányítás, szűrés) magában a műszerben történik, sőt, egyre inkább a mérési adatok tárolásának feladata is. 

Az elektronikus műszerek jelenlegi fejlődési trendje a számítógépek irányába mutat. 

Az alábbi felsorolásban összefoglaljuk a mérőműszerek általános jellemzőit: 

 

4.3.1.1. ábra 

4.2. Digitális multiméter 

A digitális multiméterek – az analóg multiméterekhez hasonlóan – egyen- és váltakozó feszültség, egyen- és 

váltakozó áram, valamint ohmos ellenállás mérésére alkalmasak (4.3.2.1. és 4.3.2.2. ábrák). Szolgáltatásuk 

azonban – a digitális jelfeldolgozás révén – bővebb lehet az analóg műszerekénél. Kivitelük szerint lehetnek 

kézi vagy laboratóriumi műszerek. 
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4.3.2.1. ábra 

 

4.3.2.2. ábra 

A digitális multiméterek előnye az analóg műszerekkel szemben: 

• nagyobb pontosság, 

• nagyobb érzékenység, 

• nagyobb mérési sebesség, 

• egyértelmű leolvashatóság, 

• nagyobb bemeneti impedancia, 
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• nagyobb mérési frekvenciatartomány, 

• a mért érték tárolható, 

• a műszer működtetése automatizálható, 

• nehezebben lehet tönkretenni. 

4.3. Mérések digitális multiméterrel 

Egyenfeszültség, egyenáram mérése, váltakozó feszültség és váltakozó áram mérése, ellenállásmérés. A mérési 

hibák analízise (pl. hogyan befolyásolja a mérési eredményt a műszer bemeneti ellenállása feszültség és 

árammérés esetén). Kis ellenállások mérése. Szinuszostól eltérő feszültségalak mérése. A diódakarakterisztika 

mérése. 

4.4. Jelgenerátorok 

A méréstechnikában alkalmazott jelgenerátorok olyan jelforrások, amelyek periodikus időfüggvényeket 

állítanak elő villamos feszültség formájában. 

 

4.3.4.1. ábra 

Szinuszos jelet előállító generátorok: 

• Hangfrekvenciás generátorok (DC…100kHz) 

• Szignálgenerátorok (10 kHz…100 GHz, modulációs lehetőséggel) 

• Sweep (pásztázó) generátorok (10 MHz…100 GHz) 

Nem csak szinuszos jelalakot előállító generátorok: 

• Függvénygenerátorok (DC…50 MHz, szinusz, háromszög, négyszög, fűrész, impulzus, tetszőleges 

hullámforma) 

• Impulzusgenerátorok (DC…500 MHz) 

A jelgenerátorok blokkvázlatát a 4.3.4.2. ábra mutatja. 
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4.3.4.2. ábra 

Fontos megjegyezni, hogy a jelgenerátorok, mint ahogyan a nevükben is benne van, csak jelszintű 

feszültségalakokat állítanak elő. Ez azt jelenti, hogy a kimeneti osztó csak akkora impedanciával terhelhető, 

amely még nem befolyásolja jelentősen az osztó áramát. Értékét a jelgenerátor műszerkönyve tartalmazza. Ha 

kis impedanciát kell a jelgenerátorral meghajtanunk, a jelgenerátor és a fogyasztó közé illesztő fokozatot kell 

beiktatnunk. 

4.5. Az analóg oszcilloszkóp 

Az oszcilloszkópok olyan elektronikus mérőműszerek, amelyek képesek a mérendő feszültség időbeli lefutását 

grafikusan megjeleníteni. Két nagy csoportjuk van, az analóg és a digitális oszcilloszkóp. 

Az oszcilloszkópok általános jellemzői: 

• Az oszcilloszkópnak nagy a bemeneti impedanciája, ezért a voltmérőhöz hasonlóan a mérendő eszközzel 
mindig párhuzamosan kell kapcsolni. 

• Néhány kivételes esettől eltekintve a mérendő feszültség időbeni lefolyásának vizsgálatára használják. 

• Periodikus jelek vizsgálatára a legalkalmasabbak. 

Már a legegyszerűbb oszcilloszkópok is alkalmasak legalább két jel egyidejű vizsgálatára. Így egy oszcilloszkóp 

lehet: 

• többsugaras: a katódsugárcsőben több elektronágyú van, ezek egymástól függetlenül vezérelhetők. Minden 

sugárhoz teljesen önálló elektronika tartozik. 

• többcsatornás: a katódsugárcsőben csak egy elektronágyú van, több jel megjelenítésénél a szemünk 

becsaphatóságát használja ki. Csak a függőleges csatornák rendelkeznek önálló elektronikával, minden egyéb 

elektronikus fokozat közös. Ez műszakilag egyszerűbb és olcsóbb megoldás. 

Az analóg oszcilloszkópok csak megfigyelésre használhatók, memóriájuk és analóg-digitális átalakítójuk 

jellemzően nincs, automatikus mérőrendszerekben éppen a számítástechnikai inkompatibilitásuk miatt általában 

nem használhatók. 
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4.3.5.1. ábra 

4.6. Mérések analóg oszcilloszkóppal 

Az analóg oszcilloszkópok viszonylag bonyolult elektronikus műszerek, tömbvázlatukat a 4.3.6.1. ábra mutatja. 

Mivel kijelzőjük (régebben katódsugárcső CRT, újabban folyadékkristályos LCD kijelző) a mérési tartományon 

belül a jelalakot is mutatja, abszolút mérőeszköznek is tekinthető. Ezért meg kell tanulni oszcilloszkóppal mérni. 

Az analóg oszcilloszkópok tömbvázlatát a 4.3.6.1. ábra mutatja. 

 

4.3.6.1. ábra 

Az oszcilloszkóppal történő mérések a következők: periodikus feszültségalakok mérése, triggerelés beállítása, 

csúcs- és effektív feszültségek mérése, egyenfeszültségű komponens mérése, egyenirányított feszültség mérése, 

búgófeszültség mérése, rezgőkörök mérése, kapacitás és induktivitás mérése. 

4.7. A digitális oszcilloszkóp 
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A digitális oszcilloszkópokat a korszerű elektronika, elsősorban a digitális technika hívta életre. Ezekkel a 

mérőműszerekkel a feszültségalakot nemcsak megfigyelni, hanem regisztrálni, eltárolni is lehet, mert a műszer 

igen gyors analóg-digitális konverterrel (ADC) és hozzá tartózó memóriával rendelkezik. A műszer 

utolérhetetlen előnye, hogy egyszeri, tehát nem periodikus feszültségalakok rögzítésére is alkalmas. A digitális 

technikából adódó különös lehetőség, hogy mivel az eredmény számok formájában áll rendelkezésre, azzal 

matematikai műveletek is végezhetők, és bizonyos értékek (pl. csúcsérték, idő stb.) a memóriából kiolvashatók. 

 

4.3.7.1. ábra 

Mint ahogy a mérőeszköz elnevezése is mutatja, a jelet digitális kód formájában tárolja az oszcilloszkópban. A 

jel belépve a készülékbe, a szokásos jelkondicionáláson megy keresztül, majd egy ADC fokozatba jut. A mérési 

adatból létrejött digitális szavak az oszcilloszkóp digitális memóriájában kerülnek tárolásra. A mintavételezési 

frekvencia (ráta) értéke általában 20 megaminta/másodperc (megasample/s, Msp/s) és 200 

megaminta/másodperc között van. A digitális memóriában eltárolt adatokat az eredeti jelalak képernyőn történő 

megjelenítéshez analóg jellé kell visszaalakítani egy DAC áramkörrel. Tehát a képernyőn látható kép az eredeti 

jelről az eltárolt minták alapján készült rekonstrukció, nem pedig a bemeneti csatlakozókról érkező jel folytonos 

megjelenítése. 

A digitális oszcilloszkóp általában párhuzamos (flash) ADC-t tartalmaz, amely nagyon gyors. A legtöbb 

digitális oszcilloszkóp 8 bites átalakítóval rendelkezik. Ez a vizsgált analóg jeltartományt és a jelet 28 = 256 

különböző feszültségszintre bontja. 

4.8. Mérések digitális oszcilloszkóppal 

A digitális oszcilloszkóp gyakori alkalmazási területe a jelek tranziens karakterisztikáinak a vizsgálata, így 

például a jelek felfutási és lefutási idejének a meghatározása. 

A digitális tárolós oszcilloszkópok speciális tulajdonságaiknak köszönhetően olyan kezelőszervekkel és mérési 

lehetőségekkel is rendelkeznek, melyek nem találhatóak meg az analóg oszcilloszkópokon. Ezek közül 

kiemelést érdemelnek a speciális triggerelési módok. 

Pretriggerelés, poszttriggerelés 

A mintavétel és a tárolás kezdetét – az analóg oszcilloszkópokhoz hasonlóan – a trigger komparátor indítja. Az 

analóg oszcilloszkópoknál megismert triggerelési lehetőségek (adott csatornáról, hálózatról, kívülről) itt is 

megvannak, de ezen kívül a digitális oszcilloszkóp további triggerelési lehetőségeket is biztosít. 

Előtriggerelésnél (pretrigger) a tároló feltöltése folyamatosan történik, a tár megtelte után az új adatok 

ciklikusan felülírják a régieket. A trigger megállítja a további beírást, így a képernyőre a triggerjelet megelőző 

jelrészlet kerül. 

Utótriggerelés (poszttrigger): A triggerjel indítja el a beírást, a képernyőre az ezután érkező jelrészlet kerül. 

Késleltetett triggerelés: Mindkét triggerelés kombinálható késleltetéssel, ahol a késletetés mértékegysége a 

mintavételi impulzusszám vagy a vízszintes eltérítési sebesség időalapja. 
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Minden digitális oszcilloszkóp képes normál analóg üzemmódban is dolgozni. Ilyenkor a jel kikerüli mind az 

ADC és DAC átalakítókat, mind pedig a memóriát. 

Görgetési üzemmód (roll): Lassú jelek folyamatos megfigyelésére alkalmas üzemmód. A jel áthalad az 

átalakítókon és a közöttük elhelyezkedő memórián. A mintavétel triggerelés nélkül folyamatosan történik, és 

azonnal a tárba íródik, miközben annak tartalma egy címmel tovább lép, tehát a legrégebbi minta kicsordul a 

tárból és elvész. 

Minden egyes új minta a képernyő jobb oldalán jelenik meg. A jelből már ábrázolásra került részek fokozatosan 

a képernyő bal oldala felé tolódnak el. Végül a legrégebben vett minták elérve a képernyő bal szélét eltűnnek a 

kijelzőről. A görgetési üzemmód használata során a képernyőre rajzolt jelalak mindig a jel legutóbbi időben 

tanúsított viselkedéséről nyújt információt. 

A jelalak tárolása (store): Tárolásra kapcsolva a képernyő (memória) tartalma kimerevedik, az utolsó felvétel 

látszik. Frissítő (refresh) üzemmódban a beállított triggerelés szerint egy új tartalom jelenik meg. 

Minden digitális tárolós oszcilloszkóp a képernyőtáron kívül több háttérmemóriával is rendelkezik, amelybe a 

képernyőtartalom átmásolható. Ez lehetőséget biztosít későbbi adatfeldolgozásra vagy a jelek 

összehasonlítására. 

Megjelenítő algoritmusok, interpoláció, pontok egyesítése: Az oszcilloszkóp dots üzemmódját aktiválva 

kikapcsolható az interpoláció. Ekkor a jel rekonstruált képe a jelből vett mintáknak megfelelően pontokból 

tevődik össze, és az egyes minták között semmilyen görbe sem létesít kapcsolatot. Az oszcilloszkópok 

lehetőséget biztosítanak a pontok összekötésére első- vagy magasabb fokú interpolációval. 

Interfészek: Az oszcilloszkóp által összegyűjtött információkat általában számítógépen dolgozzák fel. Más 

esetekben magát az oszcilloszkópot vezérlik számítógéppel. Ezért az oszcilloszkópok rendelkeznek 

kommunikációs hardverrel és segédszoftverrel. A legáltalánosabban használt interfésztípusok az RS-232 és az 

általános célú interfészbusz, vagy más néven a GPIB, amely az IEEE-488 busz. 

5. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

A hagyományos elektromechanikus műszerek tipikus képviselője a Deprez, más néven állandómágneses, 

forgótekercses műszer. Ezek kitérítő nyomatékát a forgó tekercsbe bevezetett áram hozza létre, amelyet a 

mérendő hálózatból veszünk el. Az ilyen műszerek belső ellenállása az 1 kohm–10 kohm nagyságrendbe esik, 

méréskor erre tekintettel kell lenni. A műszerek alapérzékenysége a teljes kitérésre (ami leggyakrabban 90°) 

vonatkoztatva a 100 μA nagyságrendben szokott lenni. Ezeket a műszereket helytelen használattal (a 

végkitérésre vonatkozó áram többszöröse) viszonylag könnyen tönkre lehet tenni, azaz le lehet égetni. 

Túlterhelésekre a digitális műszerek gyakorlatilag érzéketlenek, bemeneti ellenállásuk a 10 Mohm 

nagyságrendben van, és a korszerűbbek maguk állítják be a méréshatárt. 

Ha nem periodikus jeleket akarunk megfigyelni, óriási jelentőségük van a digitális oszcilloszkópoknak, hiszen 

ilyen feladatokat régebben csak az analóg oszcilloszkópok képernyőjének lefényképezésével, esetleg 

oszcillográffal, analóg tárolós oszcilloszkóppal lehetett elvégezni. A digitális oszcilloszkópoknál a jel már 

digitálisan, számítógép-kompatibilisen áll rendelkezésre a további feladatok számára. 
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D. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

ADC: analóg-digitál átalakító (analog-digital converter) 

DAC: digitál-analóg átalakító (digital-analog converter) 

hardver: valóságos, fizikai megjelenéssel rendelkező számítástechnikai eszköz 

kvázistatikus: időben lassan változó folyamat (mérés is lehet), amikor még a statikus műszerkarakterisztika 

érvényes 

Shannon-törvény: a mintavételezés alapvető törvénye, amely kimondja, hogy a mintavételezés frekvenciájának 

legalább kétszer akkorának kell lennie, mint a mintavételezendő jel maximális frekvenciája 

szoftver: a számítástechnika elvi, informatikai része, a programok 

trigger: indítójel 
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Javasolt szakirodalom a modulhoz 

Műszaki mérések. Halász, Gábor és Huba, Antal. 2003. Műegyetemi Kiadó. 

Méréstechnika. Váradiné dr. Szarka, Angéla, Dr. Hegedűs, János, Bátorfi, Richárd, és Unhauzer, Attila. 

Széchenyi István Egyetem. 
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5. fejezet - Irányítástechnika 

1. Irányítástechnikai alapfogalmak 

Az irányítástechnika területét két nagy részre osztjuk fel: vezérlésre és szabályozásra. A két irányítási forma a 

szabályozott jellemző és a zavarjelek érzékelésében és feldolgozásában különbözik egymástól, ezért fontos a 

megkülönböztetés. 

1.1. Vezérlés és szabályozás 

A vezérlés legfontosabb jellemzője, hogy nyíltláncú, a kimenetről nincs visszajelzés, következésképpen nincs 

visszacsatolás sem. A szabályozásnál van a kimenetről információ, tehát van mérés, és van visszacsatolás is. A 

kettő között az a különbség, hogy a szabályozással sokkal megbízhatóbban lehet a kívánt eredményeket elérni – 

alapjelkövetést és zavarelhárítást –, mint vezérléssel. A szabályozások sokkal kevésbé érzékenyek a 

zavarásokra, mint a vezérlések, hiszen a kimenetről van információ, amellyel a folyamatot korrigálhatjuk, a 

zavarások hatását csökkenthetjük. 

 

5.1.1.1. ábra Forrás: Huba Antal 

Vezérlésnél az egyes átviteli tagokat egymással sorba kapcsoljuk (ritkán a párhuzamos kapcsolás is 

előfordulhat), az elindított folyamat végigfut az átviteli tagokon, és a vezérlés eredményéről nincs visszajelzett 

információ, ezért a vezérlés eredményének nincs hatása a rendszer működésére. 

Szabályozásnál az egyes átviteli tagok soros kapcsolása mellett a legfontosabb eltérés az, hogy megjelenik a 

visszacsatolás, a szabályozott kimenetről érkező információ, amely mindig párhuzamos kapcsolásként jelenik 

meg. Ezért szokás ellenpárhuzamos kapcsolásnak is nevezni, mert a visszacsatolás általában negatív előjelű 

visszacsatoló jellel történik. 

Az átviteli tagok viselkedését leírhatjuk az időtartományban, ahol a változó az idő, és az ún. 

operátortartományban, ahol a változó az s=δ+jω, a komplex változó. 

Az időtartományban a tag viselkedését a rendszert leíró differenciálegyenlet, az operátortartományban az átviteli 

függvény írja le. 

1.2. Az irányítástechnikai rendszer elvi felépítése 
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Az irányítástechnikai rendszer általános felépítését az 5.1.2.1. ábra mutatja. Látható az átviteli tagok soros 

kapcsolása és a visszacsatoló tag párhuzamos kapcsolása. Az irányítástechnikai rendszerek fontos jellemzője a 

különbségképző elem, amely az alapjel és az ellenőrző jel különbségéből állítja elő a rendelkező jelet. 

 

5.1.2.1. ábra Forrás: Huba Antal 

Akkor járunk el helyesen, ha feltételezzük, hogy az irányítástechnikai rendszert zavaró hatások (xz) is érik. Ez 

természetes, és az is, ha szeretnénk, hogy a zavaró jelek ne befolyásolják a szabályozott jellemzőt. 

1.3. A modellalkotás 

Egy irányítástechnikai rendszer tervezésénél, de az esetleges módosításánál vagy javításánál is, feltétlenül 

szükségünk van a matematikai modellre, hogy a vizsgálatokat elvégezhessük. Az irányítástechnikai rendszerek 

kísérletezéssel történő megvalósítása nem tudományos módszer, és szoros kivételként csak akkor engedhető 

meg, ha a rendszer bonyolultsága miatt már minden egyéb módszert igénybe vettünk. 

Egy szabályozott rendszert mutat az 5.1.3.1. ábra. 

 

5.1.3.1. ábra Forrás: Huba Antal 

CÉL : A feladat szempontjából optimális dinamikával, stabilan működő irányítási rendszer megtervezése. 
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OK : Az irányítási rendszer tervezéséhez ismerni kell az átviteli tagok viselkedését mind az idő-, mind az 

operátortartományban. 

ESZKÖZ :Az absztrakt matematikai modellek mindegyike alkalmas a tervezéshez szükséges bizonyos 

tulajdonságok megjelenítésére. A modellek nem kizárják, hanem ellenkezőleg, szervesen kiegészítik egymást. 

A modellezésnél előnyben szokták részesíteni a koncentrált paraméterű lineáris rendszereket, mert ezek 

matematikája a legegyszerűbb. A koncentrált paraméter azt jelenti, hogy ilyenkor az elemre jellemző 

tulajdonságot egyetlen értékkel jelenítjük meg. A lineáris jelző pedig a rendszeren belüli arányosságot jelenti, 

amikor érvényes a szuperpozíció tétele. Természetesen vannak esetek, amikor a koncentrált paraméter, és/vagy 

a lineáris karakterisztika feltételei nem teljesülnek, ilyenkor a bonyolultabb elosztott paraméterű és/vagy 

nemlineáris modellezést kell választani. 

1.4. Az irányítási rendszer hatásvázlata 

Az irányítási rendszert két részre szokás osztani. Az egyik az irányított rendszer, a másik az irányító rendszer. 

Az irányított rendszer olyan, az irányítási feladattól függetlenül létező gép, berendezés, műszaki létesítmény, 

amely az irányítás tárgyát képezi. 

Az irányító rendszer pedig mindazon szervek, készülékek, berendezések összessége, amelyek segítségével az 

irányított rendszer irányítása megvalósul. 

Az irányítási rendszereket úgy kell szemlélnünk, hogy az irányítás során természetes, hogy a rendszer 

állapotában változások következnek be. Az állapotok megváltozásához azonban a fizikai rendszereknek időre 

van szükségük, a változások nem végtelen gyorsan következnek be. Ez azt jelenti, hogy dinamikus rendszereket 

kell vizsgálnunk. A dinamikus rendszereket ebben az értelemben az jellemzi, hogy kimenetük nemcsak a 

bemenőjel pillanatnyi értékétől függ, hanem a rendszer előző állapotától is, azaz a pillanatnyi kimenet a 

bemenő- és kimenőjelek korábbi értékeitől is függ. Az irányítási rendszereket a legegyszerűbben az ún. 

hatásvázlat segítségével lehet ábrázolni. A hatásvázlat tehát az irányítási rendszer azon szerkezeti egységeinek 

láncolata, amelyek az irányítási hatást közvetítik. Fontos, hogy az előző megfogalmazásban a „láncolat” 

kifejezés nem sorba kapcsolást, hanem sokszor igen bonyolult kapcsolatrendszert jelent. Az 

irányítástechnikában a hatásvázlattal történő leírás mellett használatos még a szerkezeti vázlattal és a működési 

vázlattal történő leírás is. 

1.5. A hatásvázlat elemei 

A hatásvázlat a folyamat mint hatáslánc elvi, elvonatkoztatott ábrázolási módja. A folyamat elemi egységeit 

szimbolikus formák tüntetik fel, ezeket hatásvonalként a jelek kapcsolják össze (5.1.5.1. ábra). Az elemi egység 

(tag) szimbólumába beírt függvény az egység dinamikus viselkedését jellemzi. 

A hatásvázlatok lényeges tulajdonsága, hogy a benne szereplő tagok a jeleket csak egy irányban engedik át, azaz 

a tagok visszahatásmentesek. 

A hatásvázlat két alapvető formáját használjuk, ezek a tömbvázlat és a jelfolyamábra, vagy más néven 

gráfábrázolás. 

 

5.1.5.1. ábra 

A hatásvázlat elemei: 

Elágazási pont, amely az elágazással létrehozott jelek mindegyikének az elágazási pontnál szereplő értéket adja 

tovább: (5.1.5.2. ábra és 5.1.5.3. ábra) 
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Példa: x1 = x2 = x3 

 

5.1.5.2. ábra 

 

5.1.5.3. ábra 

Összegzési pont 

A jelek előjeles összegzésének jelképe a negyedívekre osztott kör, ahol a negatív előjelet fekete színű 

negyedkörrel jelöljük. Szokásos azonban az összegzés egyszerű körrel történő ábrázolása is, az előjeleket az 

érkező jelek hatásvonalán feltüntetve. Az ilyen ábrázolás elkerülhetetlen, ha négynél több jel összegzésére kerül 

sor. (5.1.5.4. ábra és az 5.1.5.5. ábra). 

Példa: x4 = x1 + x2 – x3 

 

5.1.5.4. ábra 
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5.1.5.5. ábra 

Jelmódosítás 

A tag x2 kimenete és x1 bemenete között a kapcsolatot az F függvény (differenciálegyenlet) írja le (5.1.5.6. 

ábra). A jelfolyamábrában a modellezett folyamat elemi egységének az az él (vagy vonal) felel meg, amelynek 

két végpontjához (csomópontok) a jelek tartoznak. Az előzőekben tárgyalt jelmódosítás jelfolyamábráját 

mutatja az 5.1.5.7. ábra. 

 

5.1.5.6. ábra 

 

5.1.5.7. ábra 

A tömbvázlattal ellentétben a jelfolyamábránál általában görbült hatásvonalakat alkalmazunk, de a hatásvonal 

egyenes is lehet. 

1.6. Fourier-transzformáció 

A lineáris, állandó együtthatós differenciálegyenletekkel leírható rendszerek vizsgálatához rendkívül előnyös 

harmonikus bemenőjelet alkalmazni (szinusz- vagy koszinuszfüggvényeket). A periodikus jelek komplex alakját 

használva a differenciálegyenlet jω változóra nézve egyszerű algebrai egyenletté alakul, amelyből az Y(jω) 

frekvenciafüggvény közvetlenül adódik, mint a kimenő- és a bemenőjel hányadosa. 



 Irányítástechnika  

 50  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A szinusz- és/vagy koszinuszfüggvények által nyújtott előnyök könnyen kiterjeszthetők tetszés szerinti 

periodikus vizsgálójelre is, hiszen a periodikus függvények mindig előállíthatók Fourier-sorukkal. Ezek az 

alapfrekvencia és felharmonikusainak (ω0 egész számú többszörösei) megfelelő szinusz- és 

koszinuszfüggvényekből állnak. 

A rendszer lineáris tulajdonságaiból következik, hogy minden egyes harmonikusra külön-külön megállapítható a 

rendszer válasza, az eredő pedig – a szuperpozíció elve alapján – összegzéssel állítható elő. 

A gyakorlatban a rendszer bemenetére sokszor nem periodikus, hanem aperiodikus jelek kerülnek, ilyen például 

az egyik leggyakoribb vizsgálójel: az egységugrás-függvény. 

A periodikus jelek által nyújtott előnyök tovább általánosíthatók, ha figyelembe vesszük, hogy minden 

aperiodikus függvény olyan periodikus függvénynek tekinthető, amelynek periódusideje a végtelenhez tart. Az 

ilyen jelek a Fourier-sorból t→∞ határátmenettel kapható Fourier-integrál alakjában írhatók fel. 

Vegyünk egy tetszőleges T szerint periodikus időfüggvényt. (5.1.6.1. ábra) 

 

5.1.6.1. ábra 

Ez a függvény előállítható Fourier-sor alakjában: 

5.1. egyenlet - (5-1) 

 

ahol 

T a periódusidő 

k 1,2,3,4…∞ 

ω 

 

az alap körfrekvencia 
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5.2. egyenlet - (5-2) 

 

5.3. egyenlet - (5-3) 

 

5.4. egyenlet - (5-4) 

 

Gyakran használjuk e helyett a Fourier-sor komplex alakját, 

5.5. egyenlet - (5-5) 

 

 ahol 

5.6. egyenlet - (5-6) 

 

Tekintsük eztán az f(t) nem periodikus jelet, amelyre fennáll az abszolút integrálhatóság feltétele: 

5.7. egyenlet - (5-7) 

 

ahol K véges érték. Ez a jel t→∞ határátmenettel szintén előállítható, harmonikus jelek szuperpozíciójaként. Az 

5.6 egyenlet szerint a Ck amplitúdó értéke minden T-nek megfelelő ω $ esetén más és más érték (5.1.6.2. ábra), 

ez a periodikus függvény amplitúdóspektruma. 
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5.1.6.2. ábra 

A nem periodikus függvény amplitúdó spektruma ω - azonban folytonos, így nem adható meg egyetlen értéke, 

csak valamilyen helyen vett dω sávra számított átlaga (sűrűsége). Ennek 2Π szeresét F(jω)-val jelölve kapjuk a 

Fourier-integrált. 

Ilyen értelmezésben az 5.8 egyenlettel leírt Fourier-integrál az inverz Fourier-transzformáció. 

5.8. egyenlet - (5-8) 

 

A F(jω) függvény az f(t) függvény Fourier-transzformáltja: 

5.9. egyenlet - (5-9) 

 

A Fourier-transzformáció elvi alapot ad a rendszerek frekvencia-tartománybeli vizsgálatára, olyan 

időfüggvények esetén, amelyek az 5.7 egyenletet kielégítik. 

A harmonikus jelekkel végzett frekvencia-tartománybeli vizsgálatokhoz az ej.ω.t jellegű tagok differenciálása 

jω-val való szorzást, és ennek megfelelően integrálásuk jω-val való osztást jelent. 

A rendszert leíró differenciálegyenlet Fourier-transzformáltját képezve algebrai egyenletet kapunk. 

Az algebrai egyenlet meghatározott bemenőjelre való megoldása után a kimenőjel időfüggvényét inverz 

Fourier-transzformációval kaphatjuk meg. 

1.7. Laplace-transzformáció 

A Fourier-transzformáció műszaki alkalmazásának komoly korlátai vannak, mivel a legtöbb műszaki 

feladatokban alkalmazott függvény nem elégíti ki az abszolút integrálhatóság feltételét. Példaként említjük, 

hogy az egyik legegyszerűbb vizsgálófüggvény, az egységugrásjel is ilyen. 

A Fourier-transzformáció által nyújtott előnyök a Laplace-transzformáció segítségével kiterjeszthetők a 

gyakorlatban előforduló legtöbb függvényre. Ehhez fel kell oldani a Fourier-transzformáció azon megkötését, 

hogy csak abszolút integrálható függvényekre alkalmazható. Ha az f(t) függvényt olyan függvénnyel szorozzuk 

meg, amely t→∞ esetén zérushoz tart, a szorzatfüggvény abszolút integrálhatóvá válik. Ilyen függvény lehet az 

időben exponenciálisan csökkenő e-σ.t függvény, ahol σ > 0. A szorzatfüggvény abszolút integrálhatósága 

minden olyan esetben fennáll, amikor az e-σ.t függvény gyorsabban tart a zérushoz t→∞ esetén, mint az f(t) 

függvény növekedése. 

Ha az f(t) függvény exponenciálisan növekvő, az abszolút integrálhatóság feltétele: 

5.10. egyenlet - (5-10) 

 

E gondolatmenet alapján f(t) helyett f(t).e-σ.t pozitív időkre abszolút integrálható függvény Fourier 

transzformáltját állítjuk elő. Vizsgálatainkat csak a 0 < t < ∞ időtartományban végezzük, mivel negatív 

időtartományban a függvény nem korlátos. 

A szorzófüggvénnyel abszolút integrálhatóvá tett függvény Fourier-transzformáltja az eredeti függvény 

Laplace-transzformáltja, amelyet L{f(t)}-vel és F(s)-sel jelölünk. 

Ez az 5.9 egyenlettel leírt összefüggés alapján: 
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5.11. egyenlet - (5-11) 

 

ahol 

 σ > 0 a Laplace-transzformáció változójának valós része 

 s = σ+j.ω  a Laplace-transzformáció komplex változója 

f(t).e-σ.t= 0 ha t < 0 a függvény ún. belépőfüggvény 

A pozitív tartományra való korlátozás gyakorlatilag nem jelent megszorítást, mivel általában t=0 időpillanatban 

jelentkező „bekapcsolási” függvényekkel végezzük a rendszer vizsgálatát. 

Szembeötlő a Laplace- és a Fourier-transzformáció hasonlósága. 

σ → ∞ határátmenettel a Laplace-transzformáció pozitív időtartományban vett Fourier-transzformáltba megy át. 

Az inverz Laplace-transzformáció az inverz Fourier-transzformáció alapján formálisan j.ω = s helyettesítéssel 

5.8 egyenlet alapján: 

5.12. egyenlet - (5-12) 

 

Mivel Laplace-transzformáltak használatánál az s-sel való szorzás differenciálásnak, az s-sel való osztás pedig 

integrálásnak felel meg, a rendszermodellt jelentő differenciálegyenlet algebrai egyenletté alakul át. 

Az algebrai egyenletből a kimenőjel Laplace-transzformáltja előállítható, melyből inverz transzformációval a 

keresett időfüggvényt megkapjuk. 

A leggyakrabban előforduló függvények Laplace-transzformáltját az 5.1.7.1. táblázatban foglaltuk össze. 
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5.1.7.1. ábra 

A következőkben tekintsük át a Laplace-transzformáltak körében érvényes egyszerűbb műveleti szabályokat, ha 

f(t) Laplace-transzformáltja F(s), azaz L{f(t)}=F(s). 

A differenciál-hányadosok Laplace-transzformáltjai: 

5.13. egyenlet - (5-13) 

 

5.14. egyenlet - (5-14) 
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5.15. egyenlet - (5-15) 

 

ahol f(t), f’(t) stb. itt a függvény és deriváltjainak t=0 időpontban felvett értékei. Ha a függvényeknek itt 

szakadása van, kezdeti értéknek a bal oldali (t = -0) értéket kell tekinteni. A kezdeti értékek egyaránt zérusok, 

akkor a differenciálás Laplace-tartományban egyszerűen s-sel történő szorzás. 

Az Integrál Laplace-transzformáltja: 

5.16. egyenlet - (5-16) 

 

A T-vel lineárisan eltolt függvény Laplace-transzformáltja: 

5.17. egyenlet - (5-17) 

 

Lineáris szuperpozíció: 

5.18. egyenlet - (5-18) 

 

Kezdeti és végértéktétel, ha F(s) stabil rendszert jellemez: 

5.19. egyenlet - (5-19) 

 

5.20. egyenlet - (5-20) 

 

Időtartománybeli jelek szorzata (konvolució) vagy Faltung-tétel: 

5.21. egyenlet - (5-21) 

 

1.8. Lineáris rendszerek differenciálegyenlete 

A műszaki rendszerek mint összetett technológiai folyamatok ésszerű felbontással mindig elsőrendű 

differenciálegyenletekkel modellezhető elemi egységekre bonthatók. 

A leíró differenciálegyenleteknél alkalmazott egyszerűsítő feltételek, hogy a leíró differenciálegyenlet lineáris 

tulajdonságú, állandó együtthatójú és koncentrált paraméterű. 
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Az elemi egységek egymáshoz kapcsolódását tükröző hatásvázlatok alapján végzett egyszerű helyettesítési 

eljárás után, a rendszer egy adott bemenőjelhez tartozó válaszát { v(t) } magasabb rendű differenciálegyenlet írja 

le. 

Egy egyváltozós állandó együtthatós lineáris rendszer differenciálegyenlete a következő alakú: 

5.22. egyenlet - (5-22) 

 

ahol 

 v(t) a kimenőjel 

 n a kimenőjelnek az egyenletben szereplő legmagasabb deriváltja 

 u(t) a bemenőjel 

 m a bemenőjelnek az egyenletben szereplő legmagasabb deriváltja 

 ai, bj állandó értékű együtthatók 

Rövidebb alakban: 

5.23. egyenlet - (5-23) 

 

Az egyenlet jobb oldalán az ún. gerjesztőfüggvény szerepel, amely a rendszertől független u(t) bemenőjelnek és 

differenciálhányadosainak a rendszertől függő súlyozású kombinációjaként áll elő. 

A fizikailag megvalósítható rendszerekre m ≤ n. Ellenkező esetben (m>n esetén) ugyanis az egységugrás-

bemenethez zérus idő alatt végtelenre növekvő amplitúdójú kimenőjel tartozna, ami fizikailag lehetetlen. 

A differenciálegyenletben szereplő egyes tagok megléte vagy hiánya szerint az általa modellezett különböző 

tulajdonságokat mutat. 

Ha a tagok összegzését i0= 0-tól és k0 = 0-tól kezdjük, azaz a0 és b0 nem egyenlő nullával: a rendszer arányos 

tulajdonságú, feltéve, hogy önmagában stabilis rendszerről van szó. Ilyenkor állandósult állapotban, amikor az 

idő szerinti deriváltak kivétel nélkül zérusértékűek, a rendszer v(t) kimenete arányos az u(t) bemenettel. 

Integráló tulajdonságot  kapunk, a k0= 0 és i0> 0 esetén, amikor a0= 0, így a kimenőjel a bemenőjel integrálja. 

Az i0= 0 és k0> 0 a kimenőjel a bemenőjel deriváltjával arányos, így a rendszer differenciáló tulajdonságú. 

Feltételezve, hogy a0 és b0 egyike sem nulla (a rendszer arányos tulajdonságot mutat), az 5-22 egyenlet bal 

oldalán a0-at, jobb oldalán b0-at kiemelve kapjuk: 

5.24. egyenlet - (5-24) 
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Látható, hogy a1/a0 és b1/b0 idő dimenziójú kell, hogy legyen, azaz általánosan 

5.25. egyenlet - (5-25) 

 

5.26. egyenlet - (5-26) 

 

a rendszer időállandói. 

A rendszer állandósult állapotbeli (statikus) ki- és bemenőjelének hányadosa: 

5.27. egyenlet - (5-27) 

 

a rendszer (statikus) átviteli tényezője. 

A fenti jelölések alkalmazásával a differenciálegyenlet időállandós alakját kapjuk: 

5.28. egyenlet - (5-28) 

 

Egy meghatározott u(t) bemenőjelhez tartozó v(t) válaszfüggvényt ennek a differenciálegyenletnek a 

megoldásával tudjuk előállítani. Állandó együtthatós lineáris differenciálegyenlet megoldásához a kimenőjel 

deriváltjainak t=0 időpillanatbeli értékeit, mint a számításhoz kezdeti értékeket kell megadni. Ez n darab kezdeti 

feltételt jelent. 

Állandó együtthatós, lineáris differenciálegyenletről lévén szó, az általános megoldás két részből áll, amelyek a 

differenciálegyenlet megoldásának homogén és partikuláris részét képezik: 

5.29. egyenlet - (5-29) 

 

A differenciálegyenlet megoldásának homogén része azt a kimenőjel-komponenst adja meg, amely akkor 

keletkezik, amikor az adott állapotban lévő rendszer bemenetére 0 gerjesztőjelet adunk. 
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A differenciálegyenlet megoldásának partikuláris része pedig azt a kimenőjel-komponenst jelenti, amely az u(t) 

bemenőjelből keletkezik. 

Állandó együtthatós, lineáris differenciálegyenletről lévén szó, a homogén egyenlet általános megoldását a 

5.30. egyenlet - (5-30) 

 

alakban keressük. 

A megoldást az 5-22 egyenletbe behelyettesítve a következő egyenletet kapjuk: 

5.31. egyenlet - (5-31) 

 

A fenti összefüggés zérus voltából következik, hogy 

5.32. egyenlet - (5-32) 

 

Ezt az egyenletet a rendszer karakterisztikus egyenletének nevezzük. Amennyiben ennek n darab egymástól 

különböző gyöke van, akkor a homogén egyenlet általános megoldása valóban: 

5.33. egyenlet - (5-33) 

 

ahol 

 C1,C2, …, Cn: állandók 

 λi (i=1,..,n): a karakterisztikus egyenlet gyökei, amelyek valós, illetve konjugált komplex értékek 

A differenciálegyenlet partikuláris megoldása: 

5.34. egyenlet - (5-34) 

 

Ezek alapján az általános megoldás: 

5.35. egyenlet - (5-35) 

 

Az inhomogén egyenlet egy partikuláris megoldását próbálkozással vagy az állandók variálásának módszerével, 

esetleg egyszerű fizikai szemlélet alapján állapítjuk meg. 

Konkrét esetben Ci állandókat az inhomogén egyenlet általános megoldásának felírása után a kezdeti 

feltételekből határozzuk meg. 
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A karakterisztikus egyenlet gyökei mindig valós vagy konjugált komplex mennyiségek. 

A homogén egyenlet (5-30) általános megoldása a rendszerválasz tranziens részét adja meg. Az összefüggés 

alapján látható, hogy a rendszer tranziense akkor csillapodik, ha a karakterisztikus egyenlet összes λ gyökének 

valós része negatív. Ezek a gyökök kizárólag a rendszer jellemzőitől függnek, így a bemenőjel minősége nem 

befolyásolja őket. A negatív valós részű gyökök egyben tehát a rendszer stabilitásának kritériumát is jelentik. 

A leggyakrabban előforduló másodrendű rendszereknél n=2, így a differenciálegyenlet másodrendű lesz. 

Mechanikai rendszereknél a2 a tömeg, a1 a csillapítási tényező, a0 a rugómerevség, és az egyenlet 

erődimenzióban kerül felírásra. Oda kell figyelnünk azonban arra, hogy sok esetben sem a koncentrált 

paraméter, sem a linearitás nem áll fenn, így ezek a feltételezések hamis eredményhez vezetnek, pl. egy befogott 

tartó saját frekvenciájának számításakor nem szabad a tartó tömegét egyetlen pontban elképzelnünk. Ilyenkor 

ún. elosztott paraméterű rendszerekről beszélünk, ezeknél a matematikai leírás bonyolultabb. A nemlineáris 

tagok egyik legnagyobb problémája a nagy kivezérlési tartomány, ekkor a legtöbb nemlineáris tag telítési 

tulajdonságokat mutat, még akkor is, ha kis kivezérléseknél a karakterisztika lineáris volt. 

1.9. A súlyfüggvény – w(t) 

  

A rendszerek impulzusfüggvény bemenetre (Dirac-delta) adott válaszfüggvényét súlyfüggvénynek nevezzük. 

Az impulzusra adott válasz jellemző lesz a rendszerre, vagyis a súlyfüggvény csak a rendszert alkotó összetevők 

tulajdonságaitól függ, azaz rendszerspecifikus. 

A súlyfüggvény az átmeneti függvény idő szerinti deriváltja: 

5.36. egyenlet - (5-36) 

 

Egy kéttárolós tag impulzusbemenetre (Dirac-delta) adott válaszfüggvényét, a súlyfüggvényt mutatja az 5.1.9.1. 

ábra. Az ábrán a paraméter ζ a rendszer csillapítási foka, amely egynél kisebb is meg nagyobb is lehet. Amikor a 

csillapítási fok egynél kisebb, alulcsillapított, amikor egynél nagyobb, túlcsillapított esetről beszélünk. Amikor a 

csillapítási fok éppen egyenlő eggyel, az a kritikus csillapítás esete, azonban meg kell jegyeznünk, hogy ez 

csupán egy elnevezés (matematikailag a négyzetgyök értéke zérus), a működés szempontjából semmi sem 

tekinthető kritikusnak. 
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5.1.9.1. ábra 

1.10. Az átmeneti függvény – va(t) 

Az átmeneti függvény a rendszer kimenetének válaszfüggvénye egységugrás-bemenetre. Az átmeneti függvényt 

az időtartományban értelmezzük. Egy kéttárolós tag (másodrendű rendszer) ugrásfüggvény bemenetre adott 

válaszait az 5.1.10.1. ábra mutatja. 

Az átmeneti függvény a súlyfüggvény idő szerinti integrálja: 

5.37. egyenlet - (5-37) 
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5.1.10.1. ábra 

1.11. A frekvenciafüggvény 

A műszaki rendszerek dinamikus állapotára gyakran jellemző az állapotváltozók periodikus ingadozása. 

Különös jelentősége van ennek a jelenségnek a zárt hurkokat tartalmazó rendszereknél. Ezek leggyakoribb esete 

a visszacsatolást tartalmazó szabályozás. Egy lineáris rendszer bemenőjeleként alkalmazott periodikus 

gerjesztőjel a rendszer kimenetén olyan jelet ad ki, amely az adott rendszerre jellemző frekvenciafüggő 

amplitúdóval és fázistolással rendelkezik. 

A periodikus gerjesztés általános alakja 

5.38. egyenlet - (5-38) 

 

ahol 

U  0   a bemenőjel amplitúdója 

ω a bemenőjel körfrekvenciája 

Lineáris rendszert feltételezve, a kimenőjel a bemenőt frekvenciafüggő V0(ω) amplitúdóval és fázistolással 

követi: 

5.39. egyenlet - (5-39) 

 

ahol 

V  0   a kimenőjel amplitúdója 

ω a kimenőjel körfrekvenciája 
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φ(σ) a rendszer frekvenciafüggő fázistolása 

  

A rendszer frekvenciafüggvényét a ki- és bemenőjelek hányadosaként értelmezzük: 

5.40. egyenlet - (5-40) 

 

Bevezetve az 

5.41. egyenlet - (5-41) 

 

A(ω) frekvenciafüggő átviteli tényezőt, a frekvenciafüggvény 

5.42. egyenlet - (5-42) 

 

Lineáris egyváltozós elem frekvenciafüggvényét a differenciálegyenlet ismeretében tudjuk előállítani. 

Feltételezve, hogy a be- és kimenőjel az 5-38 és 5-39 egyenletekkel leírt harmonikus függvények, a deriváltak a 

következő módon határozhatók meg: 

5.43. egyenlet - (5-43) 

 

5.44. egyenlet - (5-44) 

 

A magasabb rendű deriváltaknál jω-nak egyre nagyobb hatványai jelennek meg. 

Az 5-22 egyenletbe (a differenciálegyenlet leírása) behelyettesítve, ejωt-vel egyszerűsítve és figyelembe véve a 

frekvenciafüggvény 5.26 alatti kifejezését: 

5.45. egyenlet - (5-45) 

 

A rendszerjellemzőket tartalmazó karakterisztikus egyenletnek megfelelő alakot a nevezőben találjuk. 

A frekvenciafüggvény egy meghatározott körfrekvenciájú bemenőjel esetén egyetlen komplex szám. 

1.12. A Bode-diagram 

A Bode-diagramot a tagok frekvenciaátviteli tulajdonságainak ábrázolására használjuk. A rendszer bemenetére 

adott frekvenciájú és amplitúdójú szinuszos jelet kapcsolunk, és mérjük a kimeneten a megjelenő jel 
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amplitúdóját és a fázistolását. A kimeneten a jel frekvenciáját azért nem kell mérnünk, mert lineáris 

rendszereknél a kimeneti jel frekvenciája megegyezik a bemeneti gerjesztés frekvenciájával. 

A Bode-diagramban történő ábrázoláshoz az Y(jω) frekvenciaátviteli függvényt alkalmazzuk, amely az Y(s) 

átviteli függvény δ=0 (nulla) érték mellett. 

A Bode-diagram mindig két diagramot tartalmaz: 

1. egy amplitúdódiagramot, amely Y(jω) abszolút értékének dB-ben meghatározott nagysága és 

5.46. egyenlet - (5-46) 

 

2. egy fázisdiagramot, amely Y(jω) fázistolása a frekvencia függvényében. 

5.47. egyenlet - (5-47) 

 

Az amplitúdót dB-ben (logaritmikus léptékben), a fázisszöget lineáris léptékben ábrázoljuk. A vízszintes 

tengelyen a frekvencia mindig logaritmikus léptékben kerül ábrázolásra, mind az amplitúdó, mind a 

fázisdiagramnál. Egy Bode-diagramot mutat az 5.1.12.1. ábra, a felső részén az amplitúdó, az alsón a fázisszög 

változását láthatjuk a frekvencia függvényében. 

 

5.1.12.1. ábra 

A kéttárolós rendszer Bode-diagramját mutatja az 5.1.12.2. ábra 5.1.12.3. ábra. Az első az amplitúdó, a második 

a fázisszögdiagram a frekvencia függvényében. Mindkét diagram a ζ csillapításértékkel van paraméterezve. 
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5.1.12.2. ábra 

 

5.1.12.3. ábra 

1.13. A Nyquist-diagram 

A Nyquist-diagramot (ejts nükviszt) szintén az átviteli tagok tulajdonságainak szemléltetésére használjuk. 

Ebben az esetben egyetlen diagramban ábrázoljuk az Y(jω) frekvenciaátviteli függvényt. A diagram az Y(jω)-t, 

mint frekvenciafüggő komplex mennyiség valós és képzetes részét ( Re(Y(jω)), Im(Y(jω)) ) ábrázolja a 

frekvencia függvényében. A vízszintes tengelyen Y(jω) valós értéke, a függőleges tengelyen a képzetes része 

kerül ábrázolásra. A fázisszög Y(jω) adott frekvenciánál kiszámított vektora és a vízszintes tengely között bezárt 

szög nagysága radiánban. Ahogyan változtatjuk a frekvenciát 0 értéktől végtelenig (∞), az értékek pontról 

pontra felvihetők. Ezt mutatja be az 5.1.13.1. ábra. 
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5.1.13.1. ábra 

A Nyquist-diagram és a Bode-diagram egymással egyenértékű ábrázolási módszer, egyikből a másik 

előállítható. 

1.14. Az átviteli függvény 

A lineáris állandó együtthatós differenciálegyenlettel leírt rendszernél (5-22 egyenlet) feltételezve, hogy mind a 

bemenőjelre, mind pedig a kimenőjelre minden kezdeti feltétel zérus, a differenciálegyenlet Laplace-

transzformáltja: 

5.48. egyenlet - (5-48) 

 

Ebből az alakból a rendszer kimeneti és bemeneti jelek Laplace-transzformáltjainak hányadosát képezve kapjuk 

az átviteli függvényt (5.49 egyenlet). 

5.49. egyenlet - (5-49) 

 

Az összefüggés az s= jω helyettesítéssel formálisan teljesen azonos a frekvenciafüggvénnyel. Az 5.49 egyenlet 

függvényének nevezője pedig alakilag azonos a rendszert leíró differenciálegyenlet karakterisztikus 

egyenletével. 

A rendszer differenciálegyenletének ismeretében az átviteli függvény formális lépésekkel előállítható, majd a 

bemeneti függvény Laplace-transzformáltjának ismeretében a kimenőjel Laplace-transzformáltja előállítható. 

5.50. egyenlet - (5-50) 

 

Az inverz Laplace-transzformációt elvégezve a v(t) válaszfüggvényt kapjuk időtartományban. 

A δ(t) egységnyi területű impulzus, mint bemenőjel hatására a rendszer válasza a w(t) súlyfüggvény az 

időtartományban. 

5.51. egyenlet - (5-51) 
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valamint 

5.52. egyenlet - (5-52) 

 

ez azt jelenti, hogy az átviteli függvény a súlyfüggvény Laplace-transzformáltja. 

1.15. A lineáris tagok kapcsolása 

Lineáris rendszereknél és tagoknál érvényes a szuperpozíció elve, ez a linearitásból következik. Az átviteli 

tagok legegyszerűbb kapcsolása a soros kapcsolás. Erre mutat példát az 5.1.15.1. ábra, ahol az első tag kimeneti 

jele megegyezik a második tag bemenetével és így tovább, ha még több sorosan kapcsolt tag van. 

 

5.1.15.1. ábra 

A sorba kapcsolt tagok eredő átviteli függvényét az operátortartományban az alábbi alakban írhatjuk fel: 

5.53. egyenlet - (5-53) 

 

A másik jellemző kapcsolás a tagok párhuzamos kapcsolása, amelyet az 5.1.15.2. ábra mutat. A párhuzamos 

kapcsolásnál a tagok bemenőjele azonos, a kimenőjelük pedig összegeződik, ezt jelzi az ábra jobb oldalán 

található összegező. 

 

5.1.15.2. ábra 

A párhuzamos kapcsolásnál az eredő az operátortartományban: 

5.54. egyenlet - (5-54) 
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Negatív visszacsatolásnál  az egyik tag kimenőjelét egy másik tagon keresztül a bemenőjelhez visszavezetjük. A 

visszacsatoló ág mindig párhuzamos kapcsolású, a visszacsatolás pedig a szabályozóknál negatív, ezért is hívják 

ellenpárhuzamos kapcsolásnak. Erre mutat példát az 5.1.15.3. ábra, amelynek bal oldalán található a 

különbségképző elem. 

 

5.1.15.3. ábra 

A tagcsoport átviteli függvénye negatív visszacsatolás esetén az operátortartományban: 

5.55. egyenlet - (5-55) 

 

Megjegyezzük, hogy a ritkábban használt pozitív visszacsatolás esetén a nevezőben szereplő előjel negatív. 

Tekintettel arra, hogy a visszacsatolás hurokként is felfogható, az 

5.56. egyenlet - (5-56) 

 

kifejezést hurokátviteli függvénynek nevezzük. 

1.16. Zavarások 

A valós rendszerek sohasem ideális körülmények között dolgoznak, mindig fellépnek olyan hatások, amelyek a 

rendszer működését meg akarják zavarni. Ezek nem kívánatos jelenségek, és a rendszerek tervezésénél arra 

törekszünk, hogy a zavaró hatások lehetőleg ne befolyásolják a kimenetet. A szabályozásokat általában azért 

részesítjük előnyben a vezérlésekkel szemben, mert a szabályozások a zavarásokkal szemben sokkal 

ellenállóbbak. 

1.17. Egy- és többtárolós rendszerek 

Az irányítástechnikai rendszer átviteli tagjai nem képesek végtelenül gyorsan működni, rendszerint 

energiatárolókat tartalmaznak. A rendszerek egy vagy több energiatárolót is tartalmazhatnak. A tárolók száma 

fontos a rendszer működésének szempontjából, azonban mindig meg kell vizsgálni, hogy ezek a tárolók 

hatásukat tekintve függetlenek-e egymástól. Ha nem, az azonos típusú tárolók egymásba átszámíthatók, 

áttranszformálhatók, aminek segítségével a tárolók számát lehet csökkenteni, és ezzel a leíró 

differenciálegyenletet egyszerűbb formában felírni. 

A szabályozási rendszereknél a tároló (energiatároló) fogalmát rendszertanilag kell értelmezni. Mechanikus 

rendszereknél az energiatároló a rugó és a tömeg, villamos rendszereknél a kondenzátor és a tekercs, termikus 

rendszereknél a hőkapacitás. Természetesen vannak olyan elemek is, amelyek nem energiatároló, hanem 
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energiaelnyelő, disszipatív jellegűek. Ilyenek a mechanikus rendszereknél a csillapítók, a villamos 

rendszereknél az ellenállások. A különböző típusú rendszerekben előforduló tárolókat az 5.1.17.1. ábra foglalja 

össze. 

 

5.1.17.1. ábra 
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1.18. A rendszerek rendűsége 

Az irányított rendszerek rendűségét a rendszerben található egymástól független tárolók száma határozza meg. 

Természetesen tudomásul kell vennünk azt, hogy a valóság végtelenül bonyolult, és ha valamit pontosan 

akarunk modellezni, elképzelhető, hogy nagyon sok egymástól független tárolót veszünk figyelembe. Ilyenkor 

mindig mérlegelni kell, hogy a modellezés szempontjából melyek a domináns tagok, mert pl. azt a tárolót, 

amely a rendszer viselkedését mondjuk még 1%-ban sem fogja befolyásolni, a műszaki gyakorlatban nyugodtan 

elhagyhatjuk. Más a helyzet akkor, ha pl. kutatási feladat kapcsán éppen a finomságokat, a részleteket keressük, 

ilyenkor nem biztos, hogy a tároló hatása elhanyagolható. Gyakorlati irányadó szabály, hogy az esetek kb. 90%-

ában a vizsgált rendszer másodrendű matematikai modellel való közelítése elegendő szokott lenni, ahol a tárolók 

az adott rendszerben előforduló legnagyobb időállandójú késleltető elemek. 

5.57. egyenlet - (5-57) 

 

Az irányított rendszer gyakran integráló tulajdonságú, ami azt jelenti, hogy a bemenetére adott egységugrásjel 

(1(t) bekapcsolási jel) hatására folyamatosan növekvő kimenőjel jelenik meg a rendszer kimenetén. Az integráló 

típusú szakasz eleve elsőrendű tulajdonságú. Az ilyen típusú irányított szakasz szabályozójának tervezésekor 

figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy az irányított szakasz kimenete csak akkor nem változtatja az értékét, 

ha a bemeneten nullaértékű jel van. 

Az integráló tulajdonságú szakaszt a legjobban egy kifolyás nélküli tartállyal lehet szemléltetni, ahol a 

bemenőjel a tartályba befolyó folyadékmennyiség nagysága, a kimeneti jel pedig a tartály folyadékszintje. Ebből 

a mintapéldából látható, hogy ez az integráló típusú szakasz akkor fog állandó kimenetet biztosítani, ha 

bemeneti jel nullaértékű. Ebben az esetben viszont az integráló tag átviteli függvénye végtelen nagyságú, hiszen 

adott kimenőjel értékhez nulla bemeneti jel tartozik. 

5.58. egyenlet - (5-58) 

 

Az integráló típusú irányított tagok, amelyek már eleve késleltetik a bemeneti jelet, tartalmazhatnak további 

időkésleltető tagokat (időállandókat), amelyekkel a kimenőjelet tovább késleltetik (ami szabályozástechnikai 

szempontból előnytelen tulajdonság), de az alapvető integráló jellegük mindig megmarad. 

Differenciáló tulajdonságú irányított rendszereket nem alkalmaznak irányított szakaszként, mert nem lehet velük 

a kívánt alapjel értékét beállítani vagy követni. 

1.19. Holtidős rendszerek 

A szabályozástechnikában gyakran fordulnak elő olyan átviteli tagok, amelyek kimenő jele a bemeneti jel 

megjelenése után csak egy bizonyos idő, a holtidő letelte után jelenik meg. A holtidőt általában a fizikai 

mennyiségek véges haladási sebessége idézi elő. A holtidős tag fogalmának megértésére az egyik legjobb példa 

a szállítószalag, hiszen a felrakott anyag a szállítószalag végén csak egy bizonyos idő múlva jelenik meg. A 

holtidős tag átmeneti és súlyfüggvényét az 5.1.19.1. ábra mutatja be, az ábrán TH a holtidő. 
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5.1.19.1. ábra 

A holtidős tagok gyakran egyéb tulajdonságokkal együtt jelennek meg, így a szabályozástechnikában 

beszélhetünk arányos, tároló nélküli, arányos tárolós, integráló, differenciáló holtidős tagokról. Azokat a 

rendszereket pedig, amelyek holtidős tagokat tartalmaznak, holtidős rendszereknek nevezzük. 

A holtidős rendszer átviteli függvénye: 

5.59. egyenlet - (5-59) 

 

1.20. Elsőrendű modell mérése 

Az elsőrendű rendszereket a legegyszerűbb villamos kapcsolásokkal előállítani, például RC vagy RL tagokkal. 

Egy egyszerű RC feszültségosztó egytárolós rendszert alkot, vizsgálata jelgenerátorral és oszcilloszkóppal 

viszonylag egyszerűen elvégezhető. A bemeneti vizsgálófüggvény lehet szinuszos vagy négyszögjel. A 

kimeneten lehet az amplitúdót és a fázisszöget is mérni, így az átviteli tag Bode-diagramja egyszerűen felvehető, 

a törésponti frekvencia meghatározható. 

1.21. Másodrendű modell mérése 

A másodrendű modellek lehetnek alulcsillapítottak és túlcsillapítottak, amelyet a modellre jellemző csillapítás 

értéke határoz meg. A csillapítási szám egy dimenzió nélküli szám, amely nemcsak a modell (egyébként 

dimenzióval is rendelkező) csillapítási tényezőjét, hanem a tömeget és a rugómerevséget is tartalmazza. 

5.60. egyenlet - (5-60) 

 

Az alulcsillapított rendszerekre az jellemző, hogy a csillapítás foka (ξ) egynél kisebb, ξ< 1. Ekkor a rendszerre a 

sajátfrekvencia környezetében létrejövő amplitúdóerősítés a jellemző. Az alulcsillapított rendszereknél az 

ugrásfüggvény-bemenetre a rendszer túllendülésekkel reagál, a beállás periodikus, egyre csillapodó lengésekkel 

áll be. 

2. Rendszerek leírása állapottérmodell segítségével 

2.1. Az állapottér-leírási mód 
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A differenciálegyenlettel leírt rendszermodellnél láttuk, hogy egy bemenetű és egy kimenetű rendszerek 

dinamikai tulajdonságait tudjuk leírni a segítségükkel. Az egy bemenetű egy kimenetű ún. SISO (Single Input 

Single Outut) rendszerek elemeinek célszerű összekapcsolásával tetszőleges bonyolult rendszermodellt 

készíthetünk. 

A gyakorlatban egy irányítandó rendszer mindig több (mint egy) bemeneti és több (mint egy) kimeneti változót 

tartalmaz, és a hatáskapcsolatokat ezek között kell felírnunk. Modellezési szempontból ez esetenként bonyolult 

és nehezen átlátható rendszermodellt eredményez, amelyet ezután még általában el kell látni egy irányító 

egységgel is. 

A több bemenetű és több kimenetű ún. MIMO (Multiple Input Multiple Output) rendszerek általános és 

rendkívül kényelmes ábrázolási módja az állapottér-leírási mód. 

Egy rendszer állapottér-leírási módjánál a vizsgált rendszerben állapotváltozókat választunk ki. Egy adott 

rendszerben az állapotváltozók tetszőleges a rendszerre jellemző mennyiségek lehetnek. Az állapotváltozók 

olyan rendszerjellemző értékek, amelyeknek adott időpillanatban ismerjük az értékét, és bemeneti jellemzők, 

valamint az aktuális állapotváltozó érték segítségével meg tudjuk határozni az állapotváltozó következő 

időpontbeli értékeit. Egy állapotváltozót a következő függvény segítségével lehet megadni: 

5.61. egyenlet - (5-61) 

 

ahol 

x(t) az állapotváltozó 

u(t) a bemenőjel 

f az állapotváltozó leírófüggvénye 

Általánosan egy NO (N darab output) kimenetű és NI (N darab input) bemenetű rendszer NS darab 

állapotváltozóval a következő függvényeket lehet leírni. 

5.62. egyenlet - (5-62a) 

 

5.63. egyenlet - (5-62b) 

 

5.64. egyenlet - (5-62c) 

 

ahol 

 xi az i állapotváltozó komponense (i = 1...NS) 

 NS az állapotok száma 

 uj a j bemenőjel komponense (j = 1...NI) 

 NI a bementek száma 
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 fk a k állapotváltozóhoz tartozó leírófüggvény (k = 1...NS) 

A függvénykapcsolatban külön is kiemeljük a t idő mint változó szerepét, ami azt jelenti, hogy az 

egyenletrendszer által leírt relációk nemcsak az állapotváltozók és a bemeneti időfüggvényektől, hanem a 

rendszer időfüggő paramétereitől is függnek. Egyszerűbben: az egyenletrendszerrel időfüggő paraméterű 

rendszerek is egyszerűen leírhatók. 

Tekintsük az állapotváltozókat az állapotvektor, a bemenőjeleket a bemenővektor skalár rendezőinek, és ezekkel 

írjuk fel az 5-62 egyenletet vektoros alakban. 

(A vektorváltozókat és függvényeket vastagított betűvel jelöljük.) 

5.65. egyenlet - (5-63) 

 

Ezzel a vizsgált rendszer nemlineáris és időfüggő állapotegyenletét kapjuk. 

Lineáris, de nem állandó együtthatós esetben (megengedve az időfüggő rendszerjellemzőket), az 5-62 egyenlet 

alakja a következő lesz: 

5.66. egyenlet - (5-64) 

 

Vektorváltozójú differenciálegyenlet formájában: 

5.67. egyenlet - (5-65) 

 

ahol 

 x az állapotváltozó vektora (NS méretű) 

 u a bemeneti jelek vektora (NI méretű) 

 A NS*NS méretű kvadratikus rendszer mátrix 

 B NS*NI méretű bemeneti mátrix 

Az 5-65 egyenletnek megfelelő hatásvázlat az Hiba! A hivatkozási forrás nem található. ábrán látható. 
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5.1.2.1. ábra 

Az előzőek szerint a rendszer kimenőjeleinek tekintett változói nem feltétlenül azonosak az állapotváltozókkal, 

ezért a kimenőjel vektora általában 

5.68. egyenlet - (5-66) 

 

5.69. egyenlet - (5-67) 

 

ahol 

 x az állapotváltozó vektora (NS méretű) 

 v a kimeneti jelek vektora (NO méretű) 

 C NO*NS méretű kimeneti mátrix 

 D NO*NI méretű előrecsatolási mátrix 

Az 5-65 és 5-67 egyenletnek megfelelő hatásvázlat az 5.2.1.2. ábrán látható. 

 

5.2.1.2. ábra 

A D mátrix a bemenőjel kimenőjelre gyakorolt közvetlen hatását közvetíti. Ezt a hatást a valóságos 

vizsgálatokban sokszor figyelmen kívül hagyjuk, ha olyan kedvezően lehet az állapotváltozókat kiválasztani, 

hogy a kimenőjelek csak rajtuk keresztül függnek a bemenetektől. 

3. Mintavételes rendszerek 

Napjainkban egyre több számítógépet használunk a folyamatok automatizálásában: a természetüknél fogva 

analóg, időben folytonos folyamatokat (is) digitális, időben diszkrét működésű egységekkel szabályozzuk. A 

szabályozóhurok így időben folytonos és diszkrét időpillanatokban jelentkező jeleket egyaránt tartalmaz, 

amelyek egymással nem egyszerűen mérhetők össze. Ezért bizonyos jelfeldolgozás szükséges. 
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A digitális számítógép a számításokat csak bizonyos időpillanatokban hajtja végre, ezek a szimulációs lépések. 

A k-adik szimulációs lépésben a [k-1]-edik a [k-2]-edik.....[k-i]-edik időpillanatokban rendelkezésre álló 

információkat használja fel, lásd az 5.3.1.1. ábrát. 

 

5.3.1.1. ábra 

Mivel a digitális szabályzót is magával a digitális számítógéppel valósítjuk meg, a szabályzó a jelet is csak 

bizonyos időpillanatokban vagyunk képesek előállítani. Mindemellett a mintavételezési idő (h) – a 

mintavételezési időpillanatok közötti időtartam – nem feltétlenül egyezik meg a szimulációs időlépés (dt) 

értékével (lásd az 5.3.1.1. ábrát). A számítógépek a szimulációt általában belső órajelűk által meghatározott 

sebességgel végzik, míg a mintavételezési időt (h) alapvetően a szabályozandó folyamat „lomhasága” határozza 

meg. A digitális szabályzó mintavételezési idejének (h) értéke a milliszekundumtól a perc értékig terjedhet. 

A folytonos idejű szabályozó digitális szabályozóval történő helyettesítését az 5.3.1.2. ábra mutatja be. Az 

alapjel r(t) és a szabályozott jellemző y(t) között mért hibát e(t) először mintavételezzük, majd állandó értéken 

tartjuk a mintavételezési időpillanatok között (S/H = Sample and Hold => mintavételezés és tartás). 

A tartási funkció azért szükséges, mert a bemenőjel minden egyes szimulációs lépésben szükséges még akkor is, 

ha h > dt. A mintavételezett analóg jelet az analóg-digitális átalakító (ADC = Analog Digital Converter) alakítja 

át digitális jellé. A számítógép értelmezi az átalakított hibát e[k], és egy új, ellenőrző jelsorozatot u[k] állít elő a 

szabályozó algoritmus segítségével. Mind a digitális számítógépbe érkező, mind pedig az onnan távozó jelek 

egy-egy számsorozatot alkotnak. A kimenő jelsorozatot a digitális-analóg jelátalakító (DAC = Digital Analog 

Convereter) alakítja vissza analóg jellé. Ez a jel a mintavételezési időpontokban megjelenő impulzusok 

sorozata. A természetükből eredően az időben folytonos folyamatoknak azonban folytonos jelre van szükségük. 

Ezért egy olyan jelformáló függvényt alkalmazunk (Hold = tartófüggvény), amely a jelet állandó értéken tartja a 

mintavételezési időpontok között. A mintavételezést és a jel visszaalakítását egy digitális órajel szinkronizálja. 

 

5.3.1.2. ábra 
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5.3.1.3. ábra 

A szabályozási eltérés ( e(t) ) bemenőjelű digitális szabályozót és a szabályozott jellemző mért jelének digitális 

szűrését rendszerint ugyanazzal a számítógéppel valósítják meg. 

Egy másik értelmezés pontosabban leírja a szabályozórendszert (5.3.1.4. ábra). 

A [DAC – szabályozott folyamat – ADC] csoport egy olyan diszkretizált rendszerként értelmezhető, amely a 

szabályozóból kijövő jelet u[k] alakítja át kimenő jelsorozattá y[k]. A diszkretizált rendszer egy diszkrét 

időpillanatokban értelmezett átviteli függvénnyel jellemezhető G(z), amely a szabályozott folyamat G(s) 

folytonos átviteli függvényéből határozható meg. Ez az értelmezés azzal az előnnyel rendelkezik, hogy biztosítja 

a diszkretizált szabályozott folyamat modelljéhez illeszkedő szabályozó algoritmus tervezését. 

 

5.3.1.4. ábra 

A mintavételezési művelet amplitúdómodulált impulzusjelet ad. A jelformáló művelet rekonstruálja az analóg 

jelet. A cél az, hogy kitöltsük a mintavételezési időpillanatok közötti űrt, és így állítsuk vissza az (időben) 

folytonos analóg jelet. 

A jelformáló áramkör extrapolációval adja meg a jelet két egymást követő mintavételi pont között (5.3.1.3. 

ábra). A lépcsős hullámalak a legegyszerűbb módja az analóg jel rekonstruálásának: a mintavételezett érték 

állandó értéken tartása a következő jel megérkezéséig. (5.3.1.5. ábra) A lépcsős alakú, hullámformát adó 

jelformáló áramkör neve nulladrendű tartó (ZOH). Kifinomultabb, magasabb rendű jelformáló tagok is léteznek, 

például elsőrendű jelformáló, illetve magasabb rendű jelformálók. (5.3.1.6. ábra). Az elsőrendű jelformáló 

átlagolja az előző és a jelenlegi jel értéket, és így határozza meg a mintavétel pontban az aktuális értéket. 
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5.3.1.5. ábra 

 

5.3.1.6. ábra 

Egy digitálisan szabályozott rendszer legfontosabb elemeinek fizikai megvalósítását az 5.3.1.7.–5.3.1.10. ábrák 

mutatják: ADC analóg-digitális jelátalakító; DAC digitális-analóg jelátalakító; ZOH nulladrendű jelformáló. 
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5.3.1.7. ábra 

 

5.3.1.8. ábra 
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5.3.1.9. ábra 

 

5.3.1.10. ábra 

3.1. Időben folytonos jelek mintavételezése 

A Random House Compact Unabridged Dictionary-nak megfelelően, a mintavételezés „tesztelés, analízis 

céljából egy minta kiválasztásának folyamata”, ahol a minta „egy kis része valaminek”. A mintavételezés a 

szabályozásban vagy a kommunikációban az időben folytonos jel helyettesítését jelenti egy olyan 

számsorozattal, amely a jel értékét meghatározott időpillanatokban – a mintavételezési időpontban – mutatja 

(5.3.1.11. ábra). 

A mintavételezés egy lineáris művelet. A mintavételezési időpillanatok (amikor a mintavételezés történik), 

gyakran egyenlő időközönként követik egymást, tk=k*h, ahol h a mintavételezési periódus, a mintavételezési 

pillanatok közötti időintervallum. Ha a h állandó, akkor periodikus mintavételezésről beszélünk. A megfelelő 

mintavételezési frekvencia fs=1/h (Hz) vagy ωs=2π/h (rad/s). A mintavételezési frekvencia fele a Nyquist-
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frekvencia, ami a későbbiekben fontos szerepet játszik: fN=1/2h (Hz) vagy ωN=π/h (rad/s). Az időben folytonos 

jelet általában x(t)-vel jelöljük, a mintavételezett jelet pedig x[k]-val. 

Ebben a leírásban feltételezzük, hogy a mintavételezés periodikus, a mintavételezési periódus állandó, és csak 

egy mintavételezési periódust alkalmazunk a zárthurkú rendszerben. 

 

5.3.1.11. ábra 

3.2. Mintavételezési tétel 

A mintavételezés akkor jó, ha az eredeti időben folytonos jel amplitúdójellemzői megőrződnek a mintavételezett 

jelben is. (A folytonos jel a mintavételezett jelből adott pontossággal visszaállítható.). Ezért a mintavételezési 

frekvenciát az időben folytonos jel legmagasabb frekvencia-összetevőjének figyelembevételével kell 

megválasztani. 

Shannon mintavételezési tétele: ha a mintavételezési frekvencia ωs=2π/h nagyobb, mint az időben folytonos jel 

legmagasabb Fourier transzformációs frekvencia-összetevő ω0 kétszerese 

5.70. egyenlet - (5-68) 

 

akkor az eredeti jel visszaállítható a mintavételezett jelből. A Nyquist-frekvencia felhasználásával a 

mintavételezés ki kell, hogy elégítse a következő egyenlőtlenséget: 

5.71. egyenlet - (5-69) 

 

Az 5.3.2.1. ábra bemutatja az f0 frekvenciával jellemzett szinuszos jel mintavételezését. Az ábrasorozat felső 

sora mutatja azt az esetet, amikor a mintavételezési frekvencia fs=8*f0 az időben folytonos jel jellemzője 

megmaradt. Csökkentve a mintavételezési frekvenciát fs=2*f0, a periodikus jellemzői és az amplitúdójellemzői 

még mindig megmaradnak, ha a mintavételezési időpillanatok tk=2*π*f0*t. 

Az ábrasorozat alsó sora azt az esetet mutatja, amikor a mintákat a mintavételezés időbeni eltolódása miatt rossz 

időpontokban kapjuk. 
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5.3.2.1. ábra 

3.3. A Z transzformáció 

Az időben folytonos x(t) jel mintavételezése (5.3.3.1. ábra) olyan számsorozatot eredményez (5.3.3.2. ábra), 

melyet mintavételezett jelnekx*(t) (vagy diszkrét idejű jelnek) nevezünk, és a következő összefüggéssel 

adhatunk meg: 

5.72. egyenlet - (5-70) 
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ahol h a mintavételezési időt (vagy mintavételezési periódust) és δ(t) az egységimpulzus-függvényt (Dirac-

függvényt) jelöli. Az x[k.h] számsorozat a k-adik számot (értéket) jelöli a sorozatban, melyet röviden x[k]-nak 

írunk. 

 

5.3.3.1. ábra 

 

5.3.3.2. ábra 

A Laplace-transzformációt alkalmazva a következőt kapjuk: 

5.73. egyenlet - (5-71) 

 

Ha bevezetjük a 

 

komplex változót, akkor felírhatjuk, hogy 

5.74. egyenlet - (5-72) 
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ami megadja a jel új transzformált értékét, amit Z transzformáltnak nevezünk. 

Látható, hogy a Z transzformáltat az x[k] számok sorozatából állítottuk elő, így 

5.75. egyenlet - (5-73) 

 

A Z transzformáció diszkrét idejű rendszerek elemzéséhez és értelmezéséhez alkalmazható matematikai 

módszer. A lineáris, diszkrét idejű vezérlőrendszereket lineáris differenciaegyenletekkel, míg az időben 

folytonos rendszereket differenciálegyenletekkel jellemezhetjük. 

A Z transzformáció segítségével a lineáris differenciaegyenleteket transzformálhatjuk algebrai egyenletekké, 

hasonlóan ahhoz, ahogyan ezt a folytonos idejű rendszerekben a Laplace-transzformációval tehettük. 

Ezt a Z transzformációt egyoldalas Z transzformációnak nevezzük, mert feltételezzük, hogy 

x(t)=0 ha t < 0 vagy x[k] = 0 ha k < 0 

Mérnöki területen történő alkalmazáshoz az egyoldalas Z transzformáció a legtöbb esetben megfelelő 

matematikai eszköznek bizonyul. 

A következő táblázattal néhány függvény Z transzformáltját adjuk meg. 
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5.3.3.3. ábra 

3.4. Az impulzusátviteli függvény 

A folytonos rendszerek Laplace operátortartományban megadott átviteli függvényéhez hasonlóan a mintavételes 

rendszereknél is létezik a Z transzformált, a kimeneti és bemeneti jelek hányadosaként definiált impulzusátviteli 

függvény. 

Mielőtt az impulzusátviteli függvényt megadnánk, tekintsük át még egyszer, hogy milyen kapcsolat van a 

mintavételezett jelek adott időpillanatbeli értéke és Z transzformáltjaik között. 

A következő táblázatban és a további függvényekben, összefüggésekben a mintavételezett jelek rövidített alakját 

alkalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy például az y[k+3] jelölés az adott jelet a [k+3].h időpontban adja meg és így 

tovább. 
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5.3.4.1. ábra 

Ahogy az az 5.3.4.1. táblázatban látható a [k.h] időpillanathoz képest megadtuk az 1,2,3 mintavételi időlépéssel 

késleltetett és 1,2,3 mintavételi lépéssel siettetett jelek Z transzformáltjait. 

A táblázat alapján megállapítható szabály, hogy a jel késleltetését n lépéssel Z tartományban z-
n szorzással érjük 

el, a siettetést pedig z pozitív kitevős hatványával való szorzással. 

A mintavételes rendszerben, mivel a jelek értéke csak a mintavételi időpontokban ismert, ezek segítségével 

adhatjuk meg azt az időtartománybeli differenciaegyenletet, amelyet Z transzformálva megkapjuk az 

impulzusátviteli függvényt. 

Az időtartományban felírt rendszer differenciaegyenlete: 

5.76. egyenlet - (5-74) 

 

ahol 

 b0d, b1d, ,bmd a differenciaegyenlet bemenőjelének együtthatói 

 a0d, a1d, ,andnd a differenciaegyenlet kimenőjelének együtthatói 

Az egyenlet mindkét oldalát Z transzformálva kapjuk 

5.77. egyenlet - (5-75) 

 

Ebből az alakból a rendszer kimeneti és bemeneti jelei Z transzformáltjainak hányadosát képezve kapjuk meg az 

impulzusátviteli függvényt (5-76 egyenlet). 

5.78. egyenlet - (5-76) 

 

Az impulzusátviteli függvény, amely formailag teljesen megegyezik az átviteli függvénnyel, de amíg az átviteli 

függvénynél az s operátor az idő szerinti differenciálás Laplace-transzformáltja volt, 

5.79. egyenlet - (5-77) 
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a Z transzformáció operátora a mintavételezett jel siettetését adja meg mintavételi lépésekben. 

5.80. egyenlet - (5-78) 

 

A mintavételes rendszerek impulzusátviteli függvényét gyakran negatív hatványkitevőjű tagokkal adják meg, 

amely az eredeti függvény egyszerű formai átalakítása, de a differenciaegyenlet megvalósítása szempontjából 

jobban értelmezhető formula: 

5.81. egyenlet - (5-79) 

 

A Z transzformáció segítségével ugyanúgy határozzuk meg a mintavételes kimenőjelet, mint azt a folytonos 

esetben tettük. 

A rendszer differenciaegyenletének ismeretében az impulzusátviteli függvény könnyen előállítható, majd a 

bemeneti függvény Z transzformáltjának ismeretében a kimenőjel Z transzformáltja is előállítható. 

5.82. egyenlet - (5-80) 

 

Az inverz Z transzformációt elvégezve a v[k.h] válaszfüggvényt kapjuk a mintavételi időpontokban. 

3.5. A mintavételes állapottér-leírási mód 

A folytonos idejű modell állapottér leírása szintén transzformálható Z tartományba. A rendszerváltozók közötti 

kapcsolatot a mintavételi időpontokban határozzuk meg. 

Egy későbbi időpontban lévő állapotokat a legutolsó mintavételezett értékek segítségével határozzuk meg a 

következő összefüggés szerint (A vastag betűk vektorokat és mátrixokat jelölnek.) 

5.83. egyenlet - (5-81) 

 

Ahol az A és a B a folytonos állapottér-leírás mátrixai, x pedig az állapotváltozók vektora. Feltételezzünk egy 

nulladrendű tartót (ZOH) amely állandó értéken tartja a jelet a mintavételi értékek között, ezért 

5.84. egyenlet - (5-82) 

 

5.85. egyenlet - (5-83) 
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5.86. egyenlet - (5-84) 

 

A mintavételezett rendszer így most már leírható diszkrét idejű állapottér formában a következő mintavételi 

időpontban tk+1, mint 

5.87. egyenlet - (5-85) 

 

ahol 

5.88. egyenlet - (5-86) 

 

5.89. egyenlet - (5-87) 

 

Lineáris időfüggetlen rendszernél, ha periodikus mintavételezést alkalmazunk h = tk+1 – tk, a diszkrét idejű 

állapottérmodellt a következő módon írhatjuk fel: 

5.90. egyenlet - (5-88) 

 

ahol 

5.91. egyenlet - (5-89) 

 

és 

5.92. egyenlet - (5-90) 
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A C és D mátrixok változatlanul kerülnek át a folytonos állapottérmodellből a diszkrét állapottérmodellbe. 

A megfelelő, folytonos idejű rendszer meghatározható a diszkrét idejű állapottér-leírásból az úgynevezett inverz 

mintavételezés segítségével. 

Az inverz mintavételezés általános formulája a következő összefüggéssel adott: 

5.93. egyenlet - (5-91) 

 

Az Ad és Bd számos eljárással meghatározható: különböző számítógépes programok segítségével, 

mátrixhatványok exponenciális sorozatának összegével vagy Laplace-transzformáció segítségével. 

4. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

Mintavételes szabályozással működik nagyon sok gyakorlatban alkalmazott szabályozási rendszer. Ilyen például 

a gépkocsiiparban használt CAN-busz rendszer. 

5. A szabályozások tulajdonságai és fajtái 

5.1. A szabályozási kör dinamikai vizsgálata 

A szabályozási körök dinamikai feltétele az időtartományban: 

• Minimális maradó hiba (szabályozási eltérés állandósult állapotban) 

• Rövid szabályozási idő 

• Rövid lappangási idő 

• Rövid felfutási idő 

• Kis értékű és lengésszámú túllendülés 

A szabályozási körök stabilitási feltételei a frekvenciatartományban: 

• Elméletben 0 ≤ ω ≤ ∞ tartományban működjön stabilan. 

• Gyakorlatban a releváns frekvenciatartományban legyen stabil. 

A szabályozási köröknél sok esetben a követelmények ellentmondóak. 

Ilyenek: 

• rövid felfutási idő és kis túllendülés, 

• kis túllendülés és minimális maradó hiba, 

• rövid szabályozási idő és stabilitás. 

5.2. Szabályozók funkciói és felépítésük 

A szabályozási rendszereknél a szabályozott rendszer rendszerint adott, ez képezi a szabályozás tárgyát. Ezt kell 

kiegészíteni, ellátni a szabályozóval úgy, hogy eredményként egy komplett, stabil, szabályozott rendszer jöjjön 

létre. A szabályozók kiválasztásánál és megtervezésénél több lehetőségünk van, ez is indokolja, hogy a 

különböző felépítésű szabályozókkal foglalkozzunk. 
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5.3. P típusú szabályozó 

A legegyszerűbb szabályozó az arányos (arányos = proporcionális) szabályozó. A nevében benne van, hogy 

kimenete és bemenete között egyenes arányosság figyelhető meg. A P szabályozóra jó példa az ideális erősítő, 

amelynek bemenőjel és kimenőjel aránya az erősítés. 

A P típusú tag differenciálegyenlete: 

5.94. egyenlet - (5-92) 

 

A P típusú tag átviteli függvénye: 

5.95. egyenlet - (5-93) 

 

 

5.4.3.1. ábra 
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5.4.3.2. ábra 

Az egytárolós, azaz egy energiatárolót tartalmazó, P (proporcionális=arányos) tulajdonságú rendszert PT1 

tagnak szokás nevezni. A valóságban ilyen viselkedéssel találkozunk például a fordulatszám-szabályozott 

szervomotoroknál, ha a motor induktivitását elhanyagoljuk. A rendszer elektronikus helyettesítő modellje egy 

erősítőből és egy RC tagból áll. A fordulatszám-szabályozó bemeneti jele a motorfokozat-szabályozó Um 

feszültsége, kimeneti jele az n fordulatszám. 

A PT1 típusú tag differenciálegyenlete: 

5.96. egyenlet - (5-94) 

 

A PT1 típusú tag átviteli függvénye: 

5.97. egyenlet - (5-95) 

 



 Irányítástechnika  

 90  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

5.4.3.3. ábra 

 

5.4.3.4. ábra 

5.4. I típusú szabályozó 

Az I típusú tag differenciálegyenlete: 

5.98. egyenlet - (5-96) 
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Az I típusú tag átviteli függvénye: 

5.99. egyenlet - (5-97) 

 

 

5.4.4.1. ábra 

Az 5.4.4.1. ábra egy integráló jellegű karakterisztikát mutat. Ha a bemeneti feszültség állandó, a kimenet 

lineárisan nő, a meredekséget az integrálási időállandó adja meg. Az ábrán feltételeztük, hogy a kezdeti feltétel 

nulla, azaz az integrálás elkezdésekor a kimeneti feszültség zérus. Természetesen elképzelhető, hogy van 

kezdeti feltétel is, ezt mutatja az 5.4.4.2. ábra. 

 

5.4.4.2. ábra 
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5.4.4.3. ábra 

5.5. PD típusú szabályozó 

A PD típusú tag differenciálegyenlete: 

5.100. egyenlet - (5-98) 

 

A PD típusú tag átviteli függvénye: 

5.101. egyenlet - (5-99) 
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5.4.5.1. ábra 

 

5.4.5.2. ábra 

Az 5.4.5.1. ábra egy PD (proporcionális és differenciáló) szabályozó átmeneti függvényét mutatja. A bemenőjel 

ugrásszerű változására a differenciáló tag elvileg végtelen nagy kimenetet adna, ezt azonban az erősítő 

tápfeszültsége korlátozza. A gyakorlati alkalmazásoknál megfelelő áramköri kapcsolással (a differenciáló tag 

kondenzátorával sorba kötött ellenállással) a differenciáló áramkört egy T1 időállandóval egészítik ki. 

5.6. PID típusú szabályozó 
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A PID szabályozó a műszaki gyakorlatban a leggyakrabban használt szabályozó. Tartalmaz arányos 

(proporcionális) integráló és differenciáló tulajdonsággal rendelkező részeket. 

A PID típusú tag differenciálegyenletei: 

 Proporcionális rész: 

5.102. egyenlet - (5-100) 

 

 Integráló rész: 

5.103. egyenlet - (5-101) 

 

 Differenciáló rész: 

5.104. egyenlet - (5-102) 

 

A PID típusú tag átviteli részfüggvényei: 

 Proporcionális rész: 

5.105. egyenlet - (5-103) 

 

 Integráló rész: 

5.106. egyenlet - (5-104) 

 

 Differenciáló rész: 

5.107. egyenlet - (5-105) 

 

A PID tag teljes átviteli függvénye: 

5.108. egyenlet - (5-106) 

 

ahol 
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bP0/aP0 Az erősítési tényező (A) 

aI1/bI0 Az integrálási idő (TI) 

bD1/aD0 A differenciálási idő (TD) 

bP0/aP0 A differenciálási időállandó (T) 

amely a következő alakra hozható: 

5.109. egyenlet - (5-107) 

 

 

5.4.6.1. ábra 
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5.4.6.2. ábra 

Ugyanezekből az alapelemekből további szabályozóstruktúra hozható létre, amelyet a műszaki irodalom PIPD 

szabályozóként ismer. 

5.110. egyenlet - (5-108) 

 

Ez a szabályozótípus azonos átmeneti függvénnyel és Bode-diagrammal rendelkezik, mint az 5.4.6.1. és 5.4.6.2. 

ábrák. 

5.7. A PID típusú szabályozó behangolása 

5.7.1. A PID (PIPD) szabályozó behangolása Bode-diagram alapján 

A PID szabályzó behangolásának feltétele, hogy ismerjük a szabályozandó szakasz átviteli függvényét, hiszen a 

szakasz paraméterei alapján történik meg a szabályozó paramétereinek megállapítása. 

A következő lépésben meg kell állapítanunk a szabályozott szakasz karakterisztikus egyenletének gyökeit 

(amelyet az átviteli függvény nevezőjéből hozzuk létre). A gyökök segítségével állapíthatjuk meg a szabályozott 

szakasz időállandóit a következő képlet alapján: 

5.111. egyenlet - (5-109) 

 

ahol 

 αk   a karakterisztikus egyenlet k. gyöke 
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 Tk  a karakterisztikus egyenlet k. időállandója 

Így a szabályozott szakasz átviteli függvénye a következő alakú lesz kéttárolós szakasz esetén: 

5.112. egyenlet - (5-110) 

 

Általános szabály, hogy a PID szabályozó behangolásához a szakasz két legnagyobb értékű időállandóját kell 

vennünk, és a PID szabályzó paramétereit a következő módon kell beállítanunk, ha a szakasz időállandói T1 és 

T2, valamint T1>T 2. 

5.113. egyenlet - (5-111) 

 

5.114. egyenlet - (5-112) 

 

a PID szabályozó T időállandóját tetszőleges értékre állíthatjuk, egyetlen feltétel van, hogy értékének kisebbnek 

kell lennie, mint TD. (5-108 képlet) 

Ha ilyen paraméter-beállítások mellett felrajzoljuk a szabályozó és a szabályozott szakasz soros kapcsolásához – 

a felnyitott kör átviteli függvényéhez – tartozó Bode-diagramot (5.4.7.1. ábra ), akkor ebből a szabályozási kör 

stabilitását határozhatjuk meg. 

 

5.4.7.1. ábra 

A felnyitott kör erősítés Bode-diagramjából határozzuk meg a 0 dB-es (egyszeres) erősítéshez tartozó 

frekvenciaértéket. 

Ugyanezen frekvenciaértéknél határozzuk meg a felnyitott kör fázistolását. 
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Határozzuk meg a felnyitott kör fázistartalékát, amelynek – a szabályozó helyes behangolása mellett – legalább 

60o értékűnek kell lennie. Ez a fázistartalék tetszőleges szabályozási alapjel-érték mellett stabilis, szabályozott 

értékbeállást biztosít. 

5.115. egyenlet - (5-113) 

 

5.7.2. A szabályozó behangolása integrálkritérium alapján 

Egy másik behangolási eljárásnál a zárt szabályozási kör átviteli függvényét adjuk meg, amely általában egy 

kéttárolós tag átviteli függvénye. Ezzel a taggal lehetőségünk van úgynevezett csillapított (túllendülés nélküli) 

vagy alulcsillapított (adott %-os túllendüléssel) bíró átmeneti függvényt létrehozni. 

Első lépésként tehát meg kell adni, hogy milyen átmeneti függvényt várunk a zárt szabályozási körtől. 

Második lépésként meg kell állapítanunk az irányítandó szakasz és a szabályozó zárt szabályozási körként 

történő összekapcsolásával – a szabályozó választott paramétereinél –, milyen a zárt szabályozási kör átmeneti 

függvénye (5.4.7.2. ábra). 

 

5.4.7.2. ábra 

A szabályozó ApTI és TD paramétereit egy szélsőérték-kereső algoritmussal – például genetikus algoritmussal – 

keresve véges idő alatt meghatározhatjuk az előírt és a megvalósított átmeneti függvények különbsége abszolút 

értékének minimális nagyságát, képlettel: 

5.116. egyenlet - (5-114) 

 

5.8. Mintavételes szabályozók 

A mintavételes PID szabályozók a folytonos PID szabályzók mintavételes megfelelői. Működés szempontjából 

a mintavételi időpontokban ugyanazt a kimenőjel-értéket adják, mint folytonos megfelelőik. 

A mintavételezés miatt a szabályozott hurokban a mintavételezési időtartam (h) felének megfelelő késleltetés 

jelenik meg. 

Emiatt a bekövetkező fázistöbblet romlása: 
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5.117. egyenlet - (5-115) 

 

Ha a fázistöbblet romlása, a Δφt megengedhető mértékű (1°–5°), akkor kedvezőtlen tulajdonsága a hibrid 

rendszer tranzienseiben alig észrevehető. 

 

5.4.8.1. ábra 

A mintavételes PID szabályozó méretezését tehát a folytonos esetnél bemutatott eljárások egyikével 

határozhatjuk meg, majd a PID szabályzó átviteli függvényét Z transzformáljuk, és a kimeneten a megfelelő 

tartószervvel egészítjük ki. A mintavételezés eredményeként megjelenő fázistartalék-romlást (5-115 egyenlet) a 

tervezésnél figyelembe vesszük. 

5.9. Stabilitásvizsgálat 

5.9.1. A folytonos rendszerek stabilitása 

Stabilisnak nevezünk egy rendszert, ha egyensúlyi állapotából kitérítve és magára hagyva visszatér eredeti 

egyensúlyi állapotába. Ha ez a visszatérés nem következik be, és eltávolodik az eredeti állapottól, akkor a 

rendszer labilis. A két állapot közötti határesetben a rendszer a kiindulási egyensúlyi állapot körül lengéseket 

végez. A lengés frekvenciája a rendszer ún. ω0sajátfrekvenciája (5.4.9.1. ábra). Lineáris rendszerekre ez a 

fogalmazás kiterjeszthető arra az esetre is, amikor tartósan fennálló korlátos bemenőjelet kapcsolunk a 

rendszerre. Korlátos bemenőjel stabilis rendszernél korlátos kimenőjelet gerjeszt, vagy más módon fogalmazva 

a rendszer az új korlátos bemenőjelnek megfelelő új egyensúlyi állapotba kerül. A rendszer válasza ez esetben 

függ a bemenőjeltől, de a stabilitás léte vagy nem léte rendszerjellemző. 

 

5.4.9.1. ábra 
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Egy rendszer stabilitásának megállapításánál induljunk ki a rendszer általános differenciálegyenletéből: 

5.118. egyenlet - (5-116) 

 

Az egyenlet bal oldala, az ún. homogén egyenlet a rendszertulajdonságok hordozója, míg a jobb oldal a 

gerjesztés, amely a rendszertől független u(t) bemenőjel és deriváltjainak rendszertől függő kombinációja. 

Tetszőleges gerjesztés esetén a differenciálegyenlet általános megoldása a homogén egyenlet általános 

megoldásának és az inhomogén egyenlet egy partikuláris megoldásának összegeként adódik. A homogén 

egyenlet a rendszerválaszban a magára hagyott rendszer tranziensét képviseli, míg az inhomogén rész az új 

egyensúlyi állapot jellemzőit határozza meg. 

A homogén egyenlet általános megoldása: 

5.119. egyenlet - (5-117) 

 

ahol 

C  i   az egyenlet állandó együtthatói 

p  1  , p  2  ,….,p  n  a homogén egyenletnek megfelelő karakterisztikus egyenlet gyökei, amelyek valós, illetve 

konjugált komplex értékek lehetnek 

A magára hagyott rendszer tranziensének lecsillapodása csak akkor következik be, ha 

5.120. egyenlet - (5-118) 

 

Az 5-117 egyenlet figyelembevételével ennek feltétele, hogy a karakterisztikus egyenlet gyökei kivétel nélkül 

negatív számok vagy negatív valós részű gyökpárok. Ez egyben a rendszer stabilitásának a kritériuma. Könnyen 

felismerhetjük, hogy az 5-118 egyenletben szereplő vhomogén(t) a rendszer w(t) súlyfüggvénye. A súlyfüggvény 

ugyanis – mint a δ(t) egység impulzusbemenetre adott válasz – éppen az egyensúlyából kimozdított, magára 

hagyott rendszer válasza. 

A stabilitás feltétele más megfogalmazásban tehát: 

5.121. egyenlet - (5-119) 

 

Az időtartománybeli vizsgálatnál áttekinthetőbb módszereket kapunk, ha az átviteli függvényeket tekintjük a 

frekvenciatartományban. Az 5-116 egyenlettel leírt differenciálegyenletnek megfelelő átviteli függvény: 

5.122. egyenlet - (5-120) 

 

Írjuk át a számlálót és a nevezőt gyöktényezős alakba: 
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5.123. egyenlet - (5-121) 

 

A számlálóban lévő polinom z1, z2, …., zm gyökeit az átviteli függvény zérushelyeinek, a nevező p1, p2, …., pn 

gyökeit az átviteli függvény pólusainak nevezzük. Ez utóbbiak egyben a karakterisztikus egyenlet gyökei. Az 

előzőek szerint a rendszer tetszőleges bemenőjelre adott válaszfüggvényében a tranziens összetevők olyan 

exponenciális tagokból állnak, melyek kitevői az átviteli függvény nevezőjét jelentő karakterisztikus egyenlet 

gyökei. A stabilitás feltétele, hogy a karakterisztikus egyenlet gyökei negatív valós részűek legyenek, ugyanis az 

ilyen gyökök időben exponenciálisan csökkenő összetevőket eredményeznek a tranziensben. 

A feltétel más megfogalmazásban: a stabilis rendszer átviteli függvényének valamennyi pólusa a komplex sík 

bal oldali(negatív) félsíkjára esik. 

 

5.4.9.2. ábra 

5.9.2. Mintavételes rendszerek stabilitása 

A mintavételes rendszerek stabilitását ugyanúgy határozzuk meg, mint folytonos esetben, csak itt az átviteli 

függvény helyett a mintavételes rendszer impulzusátviteli függvényét alkalmazzuk. 

5.124. egyenlet - (5-122) 

 

5.125. egyenlet - (5-123) 

 

Az impulzusátviteli függvény nevezőjéből létrehozott karakterisztikus egyenletet gyöktényezős alakban írjuk 

fel, ami alapján a mintavételes rendszer homogén megoldása (bemeneti jel = 0) felírható (5-124 egyenlet). 

5.126. egyenlet - (5-124) 
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ahol 

vd i[k-1] a diszkrét egyenlet i. komponense (vd i[0] => az i. kezdeti feltétel) 

 pd1, pd2,….,pdn a diszkrét homogén egyenletnek megfelelő karakterisztikus egyenlet gyökei 

Hasonlóan a folytonos rendszernél megfogalmazott stabilitási feltételhez, a mintavételes rendszerek 

stabilitásának feltétele az 5-125 egyenlet. 

5.127. egyenlet - (5-125) 

 

A mintavételes rendszerek stabilitásának feltétele, hogy az 5-124 egyenletben szereplő minden pólus pd i(i=1..n) 

abszolút értéke kisebb legyen, mint 1. 

Ilyenkor ugyanis minden egyes korábbi vd i[k-1] érték a mintavételi időpontokban az 1-nél kisebb értékű pd i 

értékkel megszorozva abszolút értékében kisebb értéket ad vd i[k] értékeként. 

A mintavételi időpontokban ez a szorzás a korábbi értékkel egy ugyanolyan exponenciális lefutást biztosít, mint 

ahogy azt a folytonos esetnél láttuk. 

A következő ábrán egy stabilis mintavételes rendszer pólusait láthatjuk. 

 

5.4.9.3. ábra 

5.10. Kétállású szabályozó 

A kétállású szabályzóknál a szabályozott értéket úgy közelítjük, hogy a szabályzónak csak két állapota van: az 

egyik növeli, a másik csökkenti a szabályozott értéket. A szabályozott érték így két határ között ingadozik. Ha 

ezt az ingadozást elég kis értéken tartjuk, gyakorlatilag állandónak vehetjük a szabályozott értéket. A kétállású 

szabályozásra jó példa a vasaló hőmérséklet-szabályozója, vagy a legtöbb fűtési rendszer termosztátos 

szabályozása. Az 5.4.10.1. ábrán egy vasaló keresztmetszetét és egy – a legtöbbször bimetallos érzékelővel 

megoldott – kétállású szabályozót láthatunk. Ez utóbbi kikapcsolja és bekapcsolja a fűtést, és a kapcsolási 
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hőmérséklet egy forgatógombbal állítható. Az 5.4.10.2. ábra a felfűtési és lehűlési exponenciális görbéket 

mutatja szaggatott vonallal, valamint a különböző hőmérsékletekhez tartozó ki- és bekapcsolási arányokat az idő 

függvényében. 

 

5.4.10.1. ábra Forrás: Csáki Frigyes 

 

5.4.10.2. ábra Forrás: Csáki Frigyes 
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Az 5.4.10.2. ábrán látható, hogy alacsony hőmérsékleten ritkán és rövid időre van bekapcsolva a fűtőtest, míg 

magas hőmérsékleten a fűtőtest alig van kikapcsolva, szinte állandóan bekapcsolt állapotban van. 

5.11. A P szabályozó mérése 

A leckéhez kifejlesztett vagy vásárolt kísérleti berendezéssel laboratóriumi gyakorlatot kell végezni, és az 

eredményeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

Alapvető mérési feladat: hogyan függ a szabályozott jel a P szabályozó erősítési tényezőjétől? 

5.12. Az I szabályozó mérése 

A leckéhez kifejlesztett vagy vásárolt kísérleti berendezéssel laboratóriumi gyakorlatot kell végezni, és az 

eredményeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

Alapvető mérési feladat: hogyan függ a szabályozott jel az I szabályozó időállandójától? 

5.13. A PD szabályozó mérése 

A leckéhez kifejlesztett vagy vásárolt kísérleti berendezéssel laboratóriumi gyakorlatot kell végezni, és az 

eredményeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

Alapvető mérési feladat: hogyan függ a szabályozott jel a PD szabályozó differenciáló tagjától? 

5.14. A PID szabályozó mérése 

A leckéhez kifejlesztett vagy vásárolt kísérleti berendezéssel laboratóriumi gyakorlatot kell végezni, és az 

eredményeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Alapvető mérési feladat: hogyan függ a szabályozott jel a PID 

szabályozó mindhárom: P, I és D tulajdonságaitól? 

5.15. Kétállású szabályozó mérése 

Egy elektromos szobai fűtőkészülék vagy szobai termosztát működésének vizsgálata. A kapcsolási 

hőmérsékletek és az időállandók, illetve a ki- és bekapcsolási arányok meghatározása méréssel. Táguló elemes, 

bimetallos (mechanikus) és termisztoros (elektronikus) szabályozók mérése. 
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E. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

amplitúdódiagram: Különböző frekvenciájú szinuszos bemeneti jelek esetén megmutatja, hogy az átviteli tag 

kimenetén mekkora lesz az amplitúdó a bemenethez viszonyítva. Az amplitúdó arányát dB-ben, a frekvenciát 

logaritmikus léptékben szokás megadni. 

Bode-diagram: az amplitúdó és a fázisdiagram ábrázolása a frekvencia függvényében 

fázisdiagram: Különböző frekvenciájú szinuszos bemeneti jelek esetén megmutatja, hogy az átviteli tag 

kimenetén mekkora lesz a fázisszög tolás a bemenethez viszonyítva. A fázisszöget lineáris, a frekvenciát 

logaritmikus léptékben szokás megadni. 

gráf: folyamatot egy vonallal és nyíllal leíró grafikus jelkép 

jelfolyamgráf: a folyamatot gráfokkal leíró ábrázolásmód 

Nyquist-diagram: az amplitúdó valós és képzetes részét, valamint a frekvenciát is egyetlen ábrában bemutató 

diagram 

operátortartomány: a független változó az s=δ+jω 

P-szabályozó: arányos (proporcionális) karakterisztikájú szabályzó 

I-szabályozó: integráló karakterisztikájú szabályzó 

PD-szabályozó: arányos és differenciáló karakterisztikájú szabályzó 

PID-szabályozó: arányos, integráló és differenciáló karakterisztikájú szabályzó 

releváns frekvencia: jellemző frekvencia 
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Javasolt szakirodalom a modulhoz 

Automatika. Dr. Csáki, Frigyes. 1986. 

Rendszer- és irányítástechnika. Dr. Szabó, Imre. 1988. Tankönyvkiadó. 

Gépészeti rendszertechnika. Dr. Szabó, Imre. 1986. Műszaki Kiadó. 
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6. fejezet - Dinamikus rendszerek 

1. Dinamikus rendszerek és módszerek 

A valóságban a dinamika, a rendszerek időbeni változása sokkal gyakrabban előfordulnak, mint a statika, 

amikor már nincsenek időbeli változások a rendszerben. Ebből következően a dinamika az általános, a statika 

annak csak egy speciális esete. Ezért érthető, hogy a dinamikusan működő rendszerekkel és módszerekkel 

hangsúlyozottan kell foglalkoznunk. 

1.1. Dinamikus rendszerek vizsgálata időtartományban 

A dinamikusan működő rendszereket az idő- és az operátortartományban is vizsgálhatjuk. Az időtartományban 

végzett vizsgálatokhoz tipikus vizsgálófüggvényeket szokás alkalmazni. Az ezek által meghatározott 

bemenetekre a rendszer valamilyen kimenettel válaszol. Ennek a kimeneti válasznak az analízisével 

következtetni lehet a rendszer rendűségére, vagyis arra, hogy a rendszer hány független energiatárolót tartalmaz. 

A vizsgálat arra is jó, hogy megmutassa, mely energiatárolók lesznek a leginkább jellemzőek az adott 

rendszerre, és melyeket lehet a kisebb hatásuk miatt elhanyagolni. A rendszervizsgálatnak ezt a módját 

identifikálásnak nevezzük. Célja, hogy meghatározzuk a vizsgált rendszer matematikai modelljét, hiszen ha ez 

megvan, akkor elvileg bármilyen bemenetre kiszámítható a válasz, és a szabályozási rendszert kézben tudjuk 

tartani. 

Az alábbi, 6.1.1.1. ábrán azt mutatjuk be, hogy egy négyszög alakú függvényt hogyan lehet a 

szinuszfüggvények segítségével előállítani (Fourier-sor). Ha csak az alapharmonikust nézzük (a legalacsonyabb 

frekvenciájú szinusz, a periódusidő a négyszög jelével éppen egyezik), akkor látható, hogy ez még igen messze 

áll a négyszögjeltől. Ha azonban megfelelő amplitúdóval ehhez hozzáadjuk az alapharmonikus három, illetve 

ötszörösét, az eredő jel alakja egyre jobban közelíteni fog a négyszögjelhez. Belátható, hogy minél nagyobb 

frekvenciájú páratlan többszöröst adunk a jelhez, az eredő annál közelebb fog állni az ideális négyszögjelhez. 

Másrészt az is belátható, hogy végtelen nagy frekvenciákat nem tudunk átvinni, tehát az ideális négyszögjelet 

soha nem tudjuk elérni, azt csak megközelíteni lehet. 
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6.1.1.1. ábra 

1.2. Az egyszerű lineáris állandó együtthatós differenciálegyenlet 
általános alakja 

Egy egyváltozós állandó együtthatós egyszerű lineáris rendszer differenciálegyenlete általánosan a következő 

alakú: 

6.1. egyenlet - (6-1) 

 

ahol 
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 v(t) a kimenőjel 

 n a kimenőjelnek az egyenletben szereplő legmagasabb deriváltja 

 u(t) a bemenőjel 

 m a bemenőjelnek az egyenletben szereplő legmagasabb deriváltja 

 ai, bj  állandó értékű együtthatók 

Rövidebb alakban: 

6.2. egyenlet - (6-2) 

 

Az egyenlet jobb oldalán az ún. gerjesztőfüggvény szerepel, amely a rendszertől független u(t) bemenőjelnek és 

differenciálhányadosainak a rendszertől függő súlyozású kombinációjaként áll elő. 

Szabályozott szakaszként a leggyakrabban a következő rendszereket alkalmazzuk: 

Elsőrendű, egy energiatárolót tartalmazó – egytárolós – rendszer 

6.3. egyenlet - (6-3) 

 

Másodrendű, két energiatárolót tartalmazó – kéttárolós – rendszer 

6.4. egyenlet - (6-4) 

 

1.3. Tipikus vizsgálófüggvények 

Az irányítástechnikában az átviteli tagok és a komplett rendszerek vizsgálatára tipikus vizsgálófüggvényeket 

használunk. Ezek közül a legfontosabbak a következők: 

• az impulzusfüggvény (Dirac-delta), az impulzusterülete egységnyi, 

• az egységugrás, a jel amplitúdóváltozása egységnyi, 

• a szinuszfüggvény. 
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6.1.3.1. ábra 

 

6.1.3.2. ábra 
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6.1.3.3. ábra 

1.4. Tipikus válaszfüggvények 

Az időtartományban a rendszer válasza attól függ, hogy a rendszer hány független energiatárolót tartalmaz, 

vagyis hányad rendű a rendszer. A 6.1.4.1. ábrán egy elsőrendű rendszer ugrásfüggvény-bemenetre adott 

válaszfüggvényét látjuk. Fontos ismérv, hogy az exponenciális függvény törésponttal indul, és elméletileg csak 

végtelen idő múlva éri el az állandósult értéket. Jellemzője a T időállandó, ekkor az amplitúdó az állandósult 

állapothoz tartozó érték 63%-a. 

 

6.1.4.1. ábra 

 

6.1.4.2. ábra 

A kéttárolós tag átmeneti függvénye egy látszólagos holtidővel (lappangási idővel = Tl) és egy felfutási idővel 

(Tf) rendelkezik. 

1.5. A szabályozás gyorsasága 

A szabályozás gyorsasága a szabályozás minőségével összefüggő egyik jellemző, sokszor minőségi kritérium. A 

6.1.5.1. és 6.1.5.2. ábrákon másodrendű rendszerek kimeneti függvényeit láthatjuk ugrásfüggvény-bemenetre. A 

lényeg, hogy előre definiálni kell egy Δ különbséget (hibát), amit megengedhetőnek ítélünk, vagyis, ha a 

szabályozott jellemzően a 2Δ tartományon belül marad, akkor azt elfogadjuk beállított értékként. Innen kezdve 
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az a kérdés, hogy mennyi időre van szüksége a rendszernek ahhoz, hogy a kimenet tartományon belülre kerüljön 

a kezdeti állapotból. Ezt nevezzük beállási időnek (Ts). 

 

6.1.5.1. ábra 

 

6.1.5.2. ábra 

1.6. A szabályozás stabilitása 

A szabályozás stabilitása alapvető követelmény, az instabilitás a szabályozott jellemző szélsőséges lengéseit 

eredményezi, ami sokszor rosszabb helyzetet állít elő, mint ami a rendszer szabályozatlan esetében fennállna. A 

szabályozás stabilitásának feltételeit több módon lehet megfogalmazni. Ilyen például a Routh–Hurwitz-féle, a 

Mihajlov–Leonhard-féle, vagy a Nyquist-féle stabilitási kritérium. 

1.6.1. A folytonos szabályozási rendszerek stabilitása 

A folytonos szabályozási rendszert, amely egy szabályozót és egy szabályozott szakaszt (Y1) valamint 

visszacsatolást (Yv) tartalmaz, a következő ábrával jellemezhetjük: 
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6.1.6.1. ábra 

Ha Yv= Av= állandó, akkor merev, más esetben frekvenciafüggő rugalmas visszacsatolásról beszélünk. 

Előjel szerint negatív vagy pozitív visszacsatolást különböztethetünk meg. A műszaki gyakorlatban szinte 

kivétel nélkül csak negatív visszacsatolással találkozhatunk. A pozitív visszacsatolás ugyanis gerjedésre 

hajlamos! 

A negatívan visszacsatolt tag átviteli függvénye: 

6.5. egyenlet - (6-5) 

 

Karakterisztikus egyenlete: 

6.6. egyenlet - (6-6) 

 

Polinom alakban: 

6.7. egyenlet - (6-7) 

 

ahol 

 a0, a1, …, an az 1+Y1(s)*Yv(s)=0 egyenletből létrehozott polinom együtthatói 

A zárt szabályozási kör stabilitásának vizsgálatát a továbbiakban az 5.4.9. Stabilitásvizsgálat fejezetben 

korábban bemutatott módszer szerint végezzük el, azaz meghatározzuk a karakterisztikus egyenlet gyökeit, és 

megvizsgáljuk, hogy minden pk gyökre teljesüljön a következő feltétel: 

6.8. egyenlet - (6-8) 

 

ahol 

• p  k  a karakterisztikus egyenlet gyökei, amelyek valós, illetve konjugált komplex értékek lehetnek 

• n a karakterisztikus polinom fokszáma 

A következő ábra a szabályozási kör karakterisztikus polinomja gyökeinek lehetséges elhelyezkedéseit mutatja 

az s síkon, valamint az egység impulzusbemenetre adott válaszfüggvényeket. 
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6.1.6.2. ábra 

1.6.2. A mintavételes szabályozási rendszerek stabilitása 

Ha a 6.1.5.2. ábrán bemutatott rendszer mintavételes tulajdonságú, akkor a zárt szabályozási kör 

impulzusátviteli függvénye a következő: 

6.9. egyenlet - (6-9) 

 

Az impulzusátviteli függvénnyel leírt rendszer stabilitását, ahol Y1 az előrecsatoló ág, Yv a visszacsatoló ág 

impulzusátviteli függvénye, a zárt hurok pólusai adják, amelyek karakterisztikus egyenlete: 

6.10. egyenlet - (6-10) 

 

Polinom alakban: 

6.11. egyenlet - (6-11) 

 

ahol 

ad0, ad1, …, adn az 1+Y1(z)*Yv(z)=0 egyenletből létrehozott polinom együtthatói 

A zárt mintavételes szabályozási kör stabilitásának vizsgálatát a továbbiakban az 5.4.9. Stabilitásvizsgálat 

fejezetben korábban bemutatott módszer szerint végezzük el, azaz meghatározzuk a karakterisztikus egyenlet 

gyökeit, és megvizsgáljuk, hogy minden pd kgyökre teljesüljön a következő feltétel: 

6.12. egyenlet - (6-12) 
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ahol 

• pd k a mintavételes karakterisztikus egyenlet gyökei, amelyek valós, illetve konjugált komplex értékek 

lehetnek 

• n a mintavételes karakterisztikus polinom fokszáma 

A mintavételes visszacsatolt rendszer stabilitási jellemzői a következő módon összegezhetők: 

Ahhoz, hogy a rendszer stabil legyen, a z síkban az összes pólusnak az egységsugarú körön belül kell lennie. Ha 

a rendszernek az egységsugarú körön kívül eső pólusa van, akkor instabil működésű! 

A lineáris rendszer aszimptotikusan stabil, ha egyensúlyi állapotának (egy kezdeti) megzavarása után oda 

visszatér. 

A rendszer stabilitása kritikus, ha egyetlen pólusa vagy egyetlen pár komplex konjugált pólusa az egységkörön 

helyezkedik el. Ha a rendszernek több zárthurkú pólusa (póluspárja) helyezkedik el az egységsugarú körön, 

akkor a rendszer instabil működésű! 

A zárthurkú rendszer zérusai a stabilitást nem befolyásolják! 

A következő ábrák (6.1.6.3. és 6.1.6.4.) a mintavételes szabályozási kör karakterisztikus polinomja gyökeinek 

lehetséges elhelyezkedéseit mutatják a z síkon, valamint az egységimpulzus bemenetre adott válaszfüggvényeit. 

 

6.1.6.3. ábra 
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6.1.6.4. ábra 

1.7. A szabályozási körök szintézise 

A szabályozási körök szabályozó-, érzékelő- és beavatkozóelemeit általában elektronikus eszközökkel valósítják 

meg. Ezek mindegyike rendelkezik önálló dinamikus tulajdonsággal (érzékelő- és beavatkozóelemek), a 

szabályozónál pedig mi állítjuk be a szabályozóegység „dinamikáját”, hogy az megvalósítsa a szabályozási kör 

minőségi követelményére előírt feltételeket. 

A szabályozó tehát egy olyan (általánosan) elektronikus áramkör, amely egy megadott tulajdonságú átviteli 

függvény dinamikai tulajdonságait valósítja meg. 

A szabályozó kialakítása történhet, ún. analóg áramkörök segítségével, amelyek szimulálják az előírt átviteli 

függvényt elektronikus elemeikkel. Másik lehetséges megoldás, amikor a bemeneti jeleket analóg-digitális 

átalakítók segítségével számjegyekké alakítjuk, és egy mikroszámítógép segítségével valósítjuk meg a 

dinamikus viselkedést biztosító differenciaegyenletet. A szabályozóberendezés kimenőjelét ilyenkor a 

számszerűen meghatározott kimenőjel digitális-analóg átalakításával „transzformáljuk vissza” a szabályozási 

körbe. 

1.8. Jelformálási módszerek 

A különböző jelformálási módszerek előtt át kell tekintenünk a jelek osztályozását. A jelek formálását és 

feldolgozását az elektronikában használatos különböző jelformáló áramkörök segítségével oldjuk meg, ezzel az 

analóg és digitális elektronika foglalkozik. Jelformálásnak tekinthető az egyszerű erősítésen és leosztáson kívül 

az integrálás, a differenciálás, a komparátorok, az analóg jelek digitális jellé történő átalakítása, és ennek 

fordítottja, a digitál-analóg jelátalakítás. 

1.8.1. Az egyes műveleti elemek megvalósítása (elektronikus áramkörrel) 

A műveleti erősítő működési elvét felhasználva 
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6.1.8.1. ábra 

"A" (Amplify) a műveleti erősítő erősítése elméletileg ∞(gyakorlatilag 100–200 000-szeres nagyságú erősítés, 

de csak alacsony frekvenciás tartományban. Nagyobb frekvenciák esetén egy –20 dB/dekád meredekségű Bode-

diagrammal jellemezhető az amplitúdóerősítés.) 

 

6.1.8.2. ábra 

A leegyszerűsített működési leírásnál a ¥ (végtelen) erősítés feltételezésével az invertáló bemeneten 

(gyakorlatilag) „0” pont potenciálja van, mivel „nem szükséges” bemenőjel, illetve a közelítésként a bemenőjel 

(egészen pontosan a bemeneteken mérhető feszültségek különbsége) zérusértékű. 

A bemeneti pontra felírható egyenlet 

6.13. egyenlet - (6-13) 

 

mivel az invertáló bemenetre csatoltunk vissza ezért ez negatív visszacsatolás. 

Ebből következően 

6.14. egyenlet - (6-14) 

 

ez a kapcsolás erősítése. 
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Az előjelfordításnak fontos szerepe van, mivel egyszeres erősítés mellett így tudjuk az analóg jel előjelét 

megfordítani! 

A virtuális földpontként jelentkező bemenetre nem csak egy bemenetet csatlakoztathatunk ð ez a lehetőség 

biztosítja a jelösszegzést. 

1.8.2. Összegző – Az időben változó jelek összeadása 

 

6.1.8.3. ábra 

Az előbbiek alapján felírható egyenlet 

6.15. egyenlet - (6-15) 

 

Amelyből kifejezve a kimenőjelet 

6.16. egyenlet - (6-16) 

 

A  1  A  2  (erősítések) 

látható, hogy meghatározott erősítésekkel a kimeneten a bemenőjelek összeadódnak. 

Az összegző jelölése a blokkdiagramban: 

 

6.1.8.4. ábra 

1.8.3. Időben változó jelek összeszorzása (*) 

6.17. egyenlet - (6-17) 
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Két időfüggvénnyel rendelkező függvény „összeszorzása” időben a konvolúciós integrál (*) meghatározását 

jelenti. Megvalósítása szervoszorzóval vagy logaritmikus erősítővel történhet. 

Ha az egyik jel konstans, akkor az integrál kiszámítása egyszerűbb, ilyenkor a szorzást együttható 

potenciométerrel valósítjuk meg 

Az együttható potenciométer jelölése blokkdiagramban: 

 

6.1.8.5. ábra 

Lényeges a potenciométer bekötése. Az együttható potenciométernek nem cserélhető fel a bemenete és 

kimenete a blokkdiagramban, ezért csak a következő kapcsolásnak megfelelően lehet alkalmazni. 

 

6.1.8.6. ábra 

1.8.4. Integrátor- időben változó jelek idő szerinti integrálása 
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6.1.8.7. ábra 

A korábbiak alapján felírható egyenlet Laplace-tartományban: 

6.18. egyenlet - (6-18) 

 

ahol 

 

a kondenzátor operátoros impedanciája 

Amelyből kifejezve a kimenőjelet 

6.19. egyenlet - (6-19) 

 

 Ail  Ai2 (integrálási erősítési tényezők) 

látható, hogy meghatározott integrálási erősítési tényezőkkel megszorozva a bemenőjelek integrált értékei a 

kimeneten összeadódnak. 

Az integrátor jelölése blokkdiagramban: 

 

6.1.8.8. ábra 

1.8.5. Mintapélda folytonos rendszerek jelformálására 
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Egy rugó-tömeg-csillapítás fizikai rendszert leíró differenciálegyenlet a következő szerkezeti vázlattal megadott 

paraméterekkel rendelkezik. 

c rugómerevség [N/m] 

m tömeg [kg] 

d csillapítási tényező [N.s/m] 

v  m  (t) a tömeg sebessége [m/s] 

u(t) a gerjesztés sebessége [m/s] 

 

6.1.8.9. ábra 

A differenciálegyenlet: 

6.20. egyenlet - (6-20) 

 

A kezdeti értékfeltételek: 

6.21. egyenlet - (6-21) 

 

A bemenőjel: 

6.22. egyenlet - (6-22) 

 

6.23. egyenlet - (6-23) 
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6.1.8.10. ábra 

Második példánk egy PID szabályozó differenciálegyenletének megvalósítása: 

6.24. egyenlet - (6-24) 

 

 

6.1.8.11. ábra 

A hasonló módon elkészített elektronikus szimulációs elemek segítségével tetszőleges differenciálegyenlet 

elektronikus egyenértékű kapcsolása megvalósítható. Elsősorban a lineáris állandó együtthatós 
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differenciálegyenletek megvalósítása történik ezekkel az elemekkel, de természetesen nemlineáris elemek is 

megvalósíthatók. 

1.8.6. Mintavételes jelformálási módszerek 

Mintavételes rendszereknél „nem kell” áramköröket létrehozni a különböző tulajdonságú dinamikus tagok 

megvalósításához, hanem olyan programot kell létrehoznunk, amely alapvetően a következő műveleteket 

tartalmazza: 

Összegzés: elemek összeadása, illetve kivonása, 

Szorzás állandóval: elemek szorzása, illetve osztása állandóval, 

Shift (időbeni léptetés): regiszter, amely tartalmazza a mintavételi időpontokban a jelértékeket. 

 

6.1.8.12. ábra 

A mintavételes jelformálási módszerek tulajdonságai a folytonos jelformálással összehasonlítva: 

Nagyobb pontosság érhető el velük, mint RLC áramkörökkel. 

Olyan jelformálás is megvalósítható, amelyeknek nem létezhet valós, RLC elemekből készíthető megfelelőjük. 

A mintavételes jelformálás paraméterei programozhatók, így könnyen változtathatók, és az eredmény gyorsan 

tesztelhető. 

A mintavételes jelformálás működését nem befolyásolja a hőmérséklet és a páratartalom változása, illetve nem 

tartalmaznak különleges pontosságot igénylő alkatrészeket. 

A mintavételes jelformálásnak különlegesen jó a teljesítmény/költség aránya. 

A mintavételes jelformálás tulajdonságai nem függnek a gyártási verzióktól és tulajdonságaik nem 

„öregszenek”. 

Készíthetők ún. adaptív, vagyis a feladathoz automatikusan alkalmazkodó mintavételes jelformálók is. 

Az időtartományban felírt tetszőleges mintavételes rendszer differenciaegyenlete: 

6.25. egyenlet - (6-25) 

 

 ahol 

 b0db1d, bmd a differenciaegyenlet bemenőjelének együtthatói, 

 a0d, a1d, and a differenciaegyenlet kimenőjelének együtthatói. 

Ebből kifejezhetjük a kimenőjelet a k. időpillanatban: 

6.26. egyenlet - (6-26) 
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Példaként határozzuk meg egy másodrendű tag impulzusátviteli függvényét. 

Indulásként adjuk meg a másodrendű tag átviteli függvényét: 

 

6.1.8.13. ábra 

Ezt az átviteli függvényt Z transzformálva h=0,2 sec időtartammal megkapjuk az adott tag impulzusátviteli 

függvényét z-1 hatványai szerint: 

 

6.1.8.14. ábra 

Az impulzusátviteli függvény együtthatói: 

Az impulzusátviteli függvény: 

6.27. egyenlet - (6-29) 

 

6.28. egyenlet - (6-30) 

 

6.29. egyenlet - (6-31) 
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amely csak szorzásokat és összeadásokat tartalmaz, így kiszámítása rendkívül egyszerű. 

 

6.1.8.15. ábra 

1.9. A szabályozási kör vizsgálata 

A feladat: laboratóriumi körülmények között megmérni az előzőleg kiszámított szabályozási jellemzőket. 

Például változtatva a körerősítést, meg kell határozni számítással és méréssel a szabályozott jellemző 

ingadozásait, különböző zavarások és terhelésváltozások esetére. Változtatni kell a szabályozó dinamikus 

tulajdonságait, és meg kell határozni a szabályozás átmeneti függvényeit. 

1.10. Stabil – instabil szabályozási kör vizsgálata 

A feladat: egy erre a célra kifejlesztett oktatóeszközzel laboratóriumi körülmények között meg kell mérni az 

előzőleg kiszámított szabályozási jellemzőket. Például a szabályozó tulajdonságait változtatva elő kell állítani 

instabil eseteket, és be kell mutatni, hogy az instabilitás bekövetkeztével mire kell felkészülni. Be kell mutatni, 

hogyan lehet az instabil állapotból stabil állapotot létrehozni. 

2. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

A szabályozási rendszerek stabilis működése nagyon fontos tényező a mechatronikai rendszerek megbízható 

működésében. A stabil működés hiányát tanulmányozhatjuk a Tacoma-híd széllel szembeni instabil működését 

bemutató filmen. 

3. Különleges szabályozások 

3.1. Többhurkos szabályozások 

A gyakorlatban előfordulnak olyan szabályozástechnikai esetek, amelyeknél a külső szabályozási hurok mellett 

még egy vagy több, belső szabályozási hurok is létezik. Ezek a többhurkos szabályozási rendszerek. Többhurkos 

szabályozási rendszert általában akkor alkalmaznak, ha a teljes rendszer egy vagy több időállandója nagyon 

nagy. Ha ilyenkor a teljes rendszeren belül egy részfolyamatra egy másik, belső szabályozási kört is 

alkalmazunk, megfelelő paraméterválasztás esetén a zavarásokkal szemben jobban ellenálló, és általában jobb 

minőségi tulajdonságokkal rendelkező szabályozást kapunk. 
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3.2. Az állapot-visszacsatolásos szabályozások 

Az állapot-visszacsatolásos szabályozásnál a szabályozási kör összes pólusát meghatározott (előzetesen 

megadott) értékekre állítjuk be. 

Az állapottér visszacsatolásos szabályozás megvalósításának feltétele: 

• minden állapotváltozó mérhetősége, 

• a rendszer teljes irányíthatósága. 

 

6.2.2.1. ábra 

Az állapottér szabályozásnál az a feladat, hogy találjunk egy olyan zárthurkú karakterisztikus egyenletet, amely 

megegyezik az általunk megadott karakterisztikus polinommal. 

6.30. egyenlet - (6-32) 

 
 

A zárt szabályozási kör karakterisztikus egyenlete 

A megadott karakterisztikus polinomot lineáris állapot-visszacsatolással valósítjuk meg. 

6.31. egyenlet - (6-33) 

 

ahol 

u  a bemenőjel vektora 

x  az állapotváltozók vektora 

K  az állapot-visszacsatolási mátrix 

a szabályozójelet (u) az állapotvektor pillanatnyi értéke alapján határozzuk meg. 

Ennek az a feltétele, hogy minden állapotvektor-komponensnek mérhetőnek kell lennie! 

A rendszer leírása (állapottér alakban): 

6.32. egyenlet - (6-34) 
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ahol állapot-visszacsatolásnál u a következő alakban van megadva 

6.33. egyenlet - (6-35) 

 

amelyből 

6.34. egyenlet - (6-36) 

 

a teljes állapotegyenlet. 

 

6.2.2.2. ábra 

 

6.2.2.3. ábra 

A zárt szabályozási kör egyenlete 

6.35. egyenlet - (6-37) 

 

Melynek analitikus megoldása 

6.36. egyenlet - (6-38) 

 

ahol 

x(0) az állapotváltozók kezdeti feltételének vektora 
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A stabilitást és a tranziens állapotban adott válaszfüggvényt a zárt szabályozási kör (A-B*K) 

rendszermátrixának sajátértékei határozzák meg. 

Az (A-B*K) mátrix sajátértékei a zárt szabályozási kör pólusai vagy más néven a szabályozás pólusai. 

Azt az eljárást, amellyel a zárt szabályozási kör pólusait az általunk előírt értékre változtatjuk, 

pólusáthelyezésnek nevezzük. 

 

6.2.2.4. ábra 

 

6.2.2.5. ábra 

A bemeneti jel követési üzemmódban: 

6.37. egyenlet - (6-39) 

 

ahol 

 r a szabályozás alapjele 

így az általános állapotegyenlet a következő alakúvá válik 

6.38. egyenlet - (6-40) 

 



 Dinamikus rendszerek  

 129  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

6.39. egyenlet - (6-41) 

 

6.40. egyenlet - (6-42) 

 

amelynek időtartománybeli analitikus megoldása a következő: 

6.41. egyenlet - (6-43) 

 

 homogén megoldás partikuláris megoldás 

Ennél a szabályozóbehangolási módszernél az állapotváltozós formában megadott rendszer karakterisztikus 

egyenletének gyökeit tudjuk megváltoztatni az általunk megadott értékekre a K visszacsatoló mátrix 

segítségével, ezzel az adott rendszerből tetszőleges tulajdonságú rendszert hozhatunk létre. 

Lehetőségünk van az állapot-visszacsatolás segítségével 

• labilis rendszert stabilis rendszerré alakítani, 

• az eredeti rendszer időállandóit növelni, 

• az eredeti rendszer időállandóit csökkenteni, 

• kéttárolós, lengő típusú tagból aperiodikus beállású tagot létrehozni, 

• kéttárolós, aperiodikus beállású tagból lengő típusú tagot létrehozni, 

• mintavételes rendszerek állapot-visszacsatolásánál lehetőség van véges mintavételi idő alatti beállásra, ha a 
rendszer karakterisztikus egyenletének gyökeit nullaértékűre állítjuk be a visszacsatolással. 

3.3. Nemlineáris szabályozások 

A szabályozási kört alkotó tagok bemenő és kimenő jelei közötti függvénykapcsolat szerint a szabályozás lehet 

lineáris vagy nemlineáris. A lineáris rendszerekre jellemző az egyenes statikus karakterisztika, vagyis a 

linearitás. Ezeknél a rendszereknél a kétszer, háromszor stb. nagyobb bemenőjelekre a kimenet kétszer, 

háromszor stb. nagyobb kimenettel válaszol, és természetesen érvényes a szuperpozíció elve. A lineáris 

szabályozások viselkedését lineáris differenciálegyenletek írják le. Ha a rendszer paraméterei állandók, a 

differenciálegyenlet állandó együtthatójú, ha a rendszer paraméterei változnak, a differenciálegyenlet változó 

paraméterű lesz. 

A legtöbb esetben azonban a szabályozási rendszer egyes elemei, tagjai nemlineáris tulajdonságokat mutatnak. 

Az ilyen rendszerek viselkedése nemlineáris differenciálegyenletekkel vagy egyenletrendszerekkel adható meg. 

A nemlineáris tulajdonságú rendszerek is feloszthatók állandó és változó paraméterű rendszerekre. 

A nemlineáris rendszereknél nem érvényes a szuperpozíció, tehát nem lehet a jelet összetevőire bontani, és a 

vizsgálatok után az összegezést elvégezni, hanem mindig a teljes jelet kell figyelembe venni. A következőkben 

felsorolunk néhány jelenséget, amelyek nemlineáris rendszereknél felléphetnek. 

Lineáris rendszereknél a bemenőjel és kimenőjel ugyanolyan alakú, tehát a jelalak nem függ az amplitúdótól. A 

nemlineáris rendszereknél a bemeneti jel amplitúdójának növelésével a kimenőjel alakja torzul. 

Lineáris rendszereknél a stabilitás a rendszer sajátossága. Nemlineáris rendszereknél a stabilitás függ a 

bemenőjel amplitúdójától és a kezdeti feltételektől is. 
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Lineáris rendszereknél beszélhetünk statikus pontosságról, amely a rendszer jellemzője. Nemlineáris 

rendszereknél a változó hurokerősítés miatt a statikus pontosság munkapontról munkapontra változik. 

Lineáris rendszerekben a kimeneten csak olyan frekvenciák jelenhetnek meg, amelyek a bemeneten is 

megvoltak. Nemlineáris rendszerek kimenetén olyan frekvenciák is megjelenhetnek, amelyek a bemeneten nem 

voltak. 

A nemlineáris rendszerekben keletkezhetnek olyan általában nem szinuszos lefolyású rezgések, amelyek vagy a 

bemenőjel nagyságától, vagy a kezdeti feltételektől függenek (gerjedés). 

A nemlineáris rendszerek tárgyalási módszerei közül megemlítjük a szakaszonkénti linearizálás módszerét és a 

fázissík módszerét, ezeket azonban itt nem tárgyaljuk. 

3.4. Nemlineáris szabályozások linearizálása 

Ha egy nemlineáris szabályozási rendszerben a szabályozott jellemző üzem közben a munkapont kis 

környezetében változik, akkor megtehető, hogy az eredetileg nemlineáris görbét a munkapont környezetében 

lineárisnak tekintsük fel. Ennek következménye, hogy ekkor az így linearizált szabályozás már a lineáris 

szabályozásokra vonatkozó vizsgálati módszerekkel lesz továbbvizsgálható. 

3.5. Nemlineáris szabályozások stabilitásvizsgálata 

A nemlineáris rendszerek stabilitásvizsgálatának megítélésekor más és más módszert kell alkalmaznunk attól 

függően, hogy munkaponti vagy frekvencia-tartománybeli linearizálást végeztünk. 

Munkaponti linearizálás esetén, ha az eredőátviteli függvényhez tartozó karakterisztikus egyenlet gyökei 

zérustól különböző valós részűek, a nemlineáris rendszer stabilitása eldönthető a linearizált rendszer 

stabilitásvizsgálatával. 

Nemlineáris rendszerek stabilitásvizsgálatánál sok esetben a munkaponti linearizálás eleve nem alkalmazható, 

és az N(U, jω) leírófüggvényt kell alkalmaznunk. 

A leírófüggvény fogalma alatt azt a nemlineáris tagot helyettesítő elemet értjük, amely a bemenetére adott 

harmonikus jelet a kimenetén periodikus tulajdonságokat mutató Fourier-sora segítségével írjuk le, majd a 

továbbiakban – közelítő modellként – csak az alapharmonikusokat vesszük figyelembe. A kimenőjel 

alapharmonikusokhoz való viszonyát nevezzük leírófüggvénynek. 

Nemlineáris rendszerek stabilitásvizsgálatát minden részletre kiterjedően szimulációs módszerrel lehet 

megvizsgálni. A teljes szabályozási kör alapelemekből történő felépítése után a tipikus vizsgálójelekre adott 

válaszjelek alapján megállapíthatóak a szabályozott rendszer stabilitási régiói, amely azokat a 

paraméterhatárokat és paraméter-összerendeléseket jelenti, amelyek esetén stabilis működésű a szabályozási 

rendszer. 

3.6. A fuzzy logika alapjai 

A szabályozástechnikai gyakorlatban gyakran találkozunk a fuzzy logika kifejezéssel. Ez esetben arról van szó, 

hogy meghatározásaink sokszor nem pontosak, a határvonalak nem világosak, vagy nem dönthetők el 

egyértelműen. Ezért ezt a logikát az elmosódott halmazok logikájának is szokták nevezni. A fuzzy logikát a 

következő egyszerű példával lehet illusztrálni. A klasszikus megfogalmazás szerint valamely elem vagy része 

egy halmaznak, vagy nem. A válasz tehát igen vagy nem, azaz a digitális technika szerint 0 vagy 1. Ezt mutatja 

a 6.2.6.1. ábrán a téglalap alak. A valóságban azonban sokszor nem ilyen egyértelmű a helyzet, ilyenkor azt 

mondjuk, hogy az illető elem mennyire része a halmaznak, lehet, hogy pl. 80%-ban, de lehet, hogy csak 20%-

ban. Ezt fejezi ki a fuzzy logika és a 6.2.6.1. ábrán az ellaposodó görbe. A középen elhelyezkedő elem 100%-

osan része a halmaznak, míg a széleken lévő elemek már 0%-osan, vagyis biztosan nem részei a halmaznak. 

 

6.2.6.1. ábra 

3.6.1. Szabályozások fuzzy logikával 
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A fuzzy logika alapján fuzzy függvényeket állítunk elő. Ezek a függvények elméletileg bármilyen alakúak 

lehetnek, értékük 0 és 1 között van. A gyakorlatban a könnyebb matematikai kezelhetőség miatt a 

leggyakrabban háromszög alakú függvényeket hozunk létre. Példának a 6.2.6.2. ábrán bemutatjuk az emberi 

kort ábrázoló fuzzy függvényeket. 

 

6.2.6.2. ábra 

3.6.2. A fuzzy típusú szabályozó behangolása 

A fuzzy típusú szabályozó bemeneti jelei mind fuzzy változókká transzformált értékek – folytonos 

számértékekkel rendelkező változó értékek – átalakítása nyelvi változókkal és a változók egyes részhalmazaihoz 

tartozás mértékével felírt rekord értékek. 

A szabályozó olyan szabályok sorozata, amelyek VAGY kapcsolattal írják le azokat a IF…THEN... típusú 

„mondatokat”, amelyek egy adott bemeneti jel kombinációjához tartozó kimeneti jel fuzzy értéket határozzák 

meg. 

Ilyen mondatok lehetnek például: 

IF (Hőmérséklet = Magas)   THEN (Hűtés = Nagyon_Erős) 

IF (Hőmérséklet = Közepes)  THEN (Hűtés = Közepes) 

IF (Hőmérséklet = Alacsony)  THEN (Hűtés = Nulla) 

amelyek egy hőmérséklet-szabályozási rendszer nyelvi változókkal kifejezett szabályait írják le. Természetesen 

ugyanebben a rendszerben a fűtéshez hasonló szabályokat kell írnunk. 

A feltétel több tagból is állhat, amelyeket logikai műveletek segítségével kapcsolhatunk össze, és így 

bonyolultabb szabályokat hozhatunk létre. 

Ilyen bonyolultabb szabály lehet a következő: 

IF (Hőmérséklet = Közepes) AND (Fordulatszám= Magas) 

THEN (Hűtés = Nagyon_Erős) 

A fuzzy szabályozó minden egyes kiértékelésnél az összes szabályt kiértékeli, és a kimenetek eredményeit az 

egyes kimeneti változókhoz továbbítja. Így alakul ki, hogy az egyes kimeneti változó fuzzy osztályaihoz több 

érték is tartozik. Mivel a szabályok VAGY kapcsolatban vannak egymással, amely a fuzzy logikában a MAX 

(maximum) függvénynek felel meg, a két szabály közül csak azt veszi figyelembe a fuzzy szabályozó, amely 

nagyobb értékkel rendelkezik. 

Tehát, ha a 

IF (Hőmérséklet = Magas)  THEN (Hűtés = Nagyon_Erős) 

szabály 0,3 értékkel 
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IF (Hőmérséklet = Közepes) AND (Fordulatszám = Magas) 

THEN (Hűtés = Nagyon_Erős) 

szabály 0,7 értékkel jelenik meg, akkor a (Hűtés = Nagyon_Erős) osztályba tartozás (a magasabb értékkel) 0,7 

értékű lesz. 

A logikai AND kapcsolat a fuzzy logikában a MIN (minimum) függvénynek felel meg, a logikai negálás (NOT) 

pedig az osztályba tartozás mértékét 1-ből kivont értékkel jeleníti meg. 

Tehát például ha a (Hűtés = Nagyon_Erős) = 0,7 osztályba tartozási értékkel jellemezhetjük, akkor NOT(Hűtés 

= Nagyon_Erős) = 1-(Hűtés = Nagyon_Erős) lesz amely 0,3 nagyságú osztályba tartozási érték. 

 

6.2.6.3. ábra 

A fuzzy szabályozó a kimeneti változó egyes osztályai és az osztályba tartozás alapján meghatározza azt a 

numerikus értéket – például átlag meghatározásával – amelyet ezután a szabályozott szakaszhoz juttat el. 

A fuzzy szabályzó struktúrájának felépítésére, illetve paramétereinek megadására és a fuzzy szabályozó 

működésének vizsgálatára kész programok állnak rendelkezésre. Ezek biztosítják a fuzzy szabályozó 

alkalmazásához szükséges összes feladat megoldását. 

3.7. Neurális hálózatok alkalmazása szabályozóként 

3.7.1. A neurális hálózat 

A neurális hálózatok olyan több bemenettel és több kimenettel rendelkező hálózatok, amelyek a különböző 

rétegekben elhelyezkedő nagyszámú, de rendkívül egyszerű működésű neuronok segítségével valósítanak meg 

tetszőleges tulajdonságú statikus átviteli függvényt. 

A statikus átviteli függvény azt jelenti, hogy a hálózat egy bemenetijel-kombináció esetén mindig ugyanazt a 

kimeneti értéket adja válaszként. A hálózat egyes rétegeiben elhelyezkedő neuronokat minden egyes bemenettel 

összekötjük, és a bemenetek mindegyikéhez hozzárendelünk egy súlyozófüggvényt, amely így kifejezi a 

bemenet „fontosságát” az adott neuronnál. A súlyozófüggvény elemeinek értékét tanító algoritmus segítségével 

lehet meghatározni (6.2.7.1. ábra). 
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6.2.7.1. ábra 

A neuron a súlyozott bemeneti jeleket összegzi (v1) és egy sigmoidfüggvény segítségével megállapítja a 

kimenetként megjelenő értéket (y1). Ezt úgy értelmezhetjük, hogy a bemenetek hatására az adott neuron 

kibocsájt egy ingert, amely természetesen a bemenetektől függ (6.2.7.2. ábra). 

 

6.2.7.2. ábra 

A sigmoidfüggvény (6.2.7.3. ábra), amely az érzékelés kialakítását végzi, egy negatív és pozitív jelértékekre 

telítésbe kerülő függvény. Ez azt mutatja, hogy csak meghatározott minimális ingerküszöbre ad kimeneti jelet, 

és az inger nem növekedhet végtelen értékre. Ilyen inger lehet a fájdalom, amely az emberi bőr megnyomásakor 

keletkezik. 
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6.2.7.3. ábra 

3.7.2. A neurális hálózat behangolása adott szabályozási feladathoz 

A neurális hálózat nem tartalmaz memóriaelemeket, illetve visszacsatolást, ezért az egyes bemenetekre adott 

bemenőjelek a kimeneteken mindig determinisztikus kimeneteket eredményeznek. 

A hálózatot az adott feladat ellátásához „be kell tanítani”. A tanítás azt jelenti, hogy meghatározott bemeneti 

jelekre elvárt kimeneti jelek sorozatával meghatározzuk a neurális háló egyes rétegeiben elhelyezkedő wij 

súlyozó tényezőket, amelyek a neurális hálózat működését alapvetően meghatározzák. 

Az összes ismert bemeneti-kimeneti adatok közül az adatok felét általában a tanítási művelethez használjuk, míg 

az adatcsomag második felének segítségével tesztelhetjük a neurális hálózat helyes működését. 

A neurális hálózatok struktúrájának felépítésére, illetve az egyes rétegekben elhelyezkedő neuronok 

összekapcsolására és a wij súlyozó tényezők meghatározására programok állnak rendelkezésre, amelyek a 

neurális hálózat alkalmazásához szükséges összes feladat megoldását biztosítják. 

4. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

Ezeket a speciális szabályozási rendszereket azoknál a szabályozott szakaszoknál alkalmazzák, amelyek olyan 

nemlinearitással rendelkeznek, amelyek az idő vagy egyéb más paraméterek függvényében változnak a 

szabályozás időtartama alatt. A szabályozóberendezésnek tehát figyelnie kell a szabályozott szakasz működését, 

és ennek függvényében kell módosítania saját paramétereit. 

Az elektronikus fényképezőgépek távolságmérése, fényerősség-mérés hatására az írisz (blende) beállítási 

algoritmusa, vagy a szükséges exponálási időtartam meghatározása és a hozzájuk kapcsolódó mechatronikai 

rendszerek működtetése ilyen szabályozási feladatok megoldásával történik. 

5. A szabályozási körök optimális működésének 
biztosítása 

A műszaki rendszerek tervezésének általános jellemzője, hogy ugyanaz a feladat többféle módon is megoldható. 

Az egyes megoldások összehasonlítása meglehetősen szubjektív, az előnyök és hátrányok egymáshoz 

viszonyított súlyozása alapvetően befolyásolja az értékelést. Az optimálisnak minősített megoldás a 

rendelkezésre álló változatok közül csak egy előre megfogalmazott kritériumrendszer alapján választható ki. A 

megítélés szubjektivitását az elfogadott kritériumrendszer hordozza magában; elfogadásától kezdve az optimális 

rendszer kiválasztása már meghatározott feladattá válik. Tudomásul kell vennünk, hogy az egyik 
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kritériumrendszer által optimálisnak minősített megoldás egy másik kritériumrendszert alkalmazva többnyire 

már nem bizonyul optimálisnak. A minősítés alapjául szolgáló kritériumrendszer összeállítására nem lehet 

általános érvényű szabályokat megadni. 

Vegyünk egy általános állapotváltozós rendszermodellt: 

6.42. egyenlet - (6-44) 

 

Az x(t) állapotváltozó egyértelműen jellemzi a rendszer állapotát, ugyanakkor az összefüggés tartalmazza a 

rendszer tulajdonságaira jellemző paramétereket is; u(t) a bemeneti vektor. 

Az optimális rendszernek megfelelő megoldásnál az optimum mindig egy szélsőértékre vonatkozik (maximum, 

minimum), ami többnyire az éppen alkalmazott kritériumrendszerhez tartozó feltételes szélsőérték. 

Az optimalizálási feladatok két nagy csoportja a dinamikus és a statikus optimalizálás. 

Általános dinamikus optimálás esetén a különböző megoldásokat egy önkényesen kiválasztott 

kritériumfüggvénnyel (más szokásos elnevezését használva: funkcionállal) hasonlítjuk össze. 

Ez az általános integrálkritérium: 

6.43. egyenlet - (6-45) 

 

amelynek az értékét egy meghatározott T időtartamra keresve az a megoldás optimális, amelynél ez 

maximumnak vagy minimumnak bizonyul. 

Az f0 függvény a célfüggvény. 

A termelési folyamatok gazdaságossági kérdéseire való tekintettel a célfüggvényt aszerint, hogy 

maximalizálásra vagy minimalizálásra törekszünk, szokás haszon-, illetve költségfüggvénynek nevezni. 

Statikus optimálás esetén az időbeni folyamatoktól eltekintve, magát a célfüggvényt vizsgáljuk, és ennek 

keressük a maximumát, illetve a minimumát. 

A rendelkezésre álló kritériumnak megfelelő optimális változat megkeresésének egyik módja a próbálkozás. A 

különböző megoldások sorozatait előállítva, összehasonlítással választhatjuk ki a legkedvezőbbet. A sorozatok 

kidolgozásánál a kimutatható tendenciák természetesen útmutatásul szolgálhatnak a következő változat 

kidolgozásához. 

A munkát lényegesen gyorsítja és kellő kijelzés esetén szemléletessé teszi a digitális számítógépen végzett 

szimuláció. 

Az optimális megoldáshoz módszeresen előkészített keresőeljárásokkal is eljuthatunk. Ezek elméletileg 

megalapozott és számítógépre vihető módszerek. 

A keresőeljárások általában analitikus módszerek, alkalmazásuk feltételezi a vizsgált rendszer matematikai 

modelljének megalkotását. Ez az előzőekben említett módszerekhez képest nem biztos, hogy többletmunka, 

hiszen a digitális szimuláció is igényli a matematikai modell ismeretét. 

5.1. Optimalizálási módszerek 

Az optimalizálási feladatoknál azokat a független tulajdonságokat, amelyek értéke megkülönbözteti egymástól 

az egyes megoldásokat, paramétereknek nevezzük. Ahhoz, hogy a megoldási lehetőségek között dönteni 

tudjunk, szükségünk van egy mennyiségi változóra, ezt a függő változót célfüggvénynek nevezzük. 
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Az optimum vagy optimális megoldás a paraméterek azon értékeinél jelenik meg, ahol a célfüggvény minimális 

vagy maximális értéket vesz fel, a probléma típusától függően. 

Gyakran a legnehezebb feladat egy „jó” célfüggvény meghatározása, a második probléma pedig a keresés 

stratégiájának kiválasztása. Még akkor is nehéz lehet az optimum megtalálása – hacsak nem lehetetlen – ha a 

célfüggvény matematikailag pontosan meghatározott, mert a számítások elvégzéséhez korlátozott idő áll 

rendelkezésünkre. 

Az optimalizáló eljárások típusai a következők: 

1. Determinisztikus vagy sztochasztikus problémát megoldó eljárások: 

Determinisztikus esetben az optimalizálandó rendszer nem tartalmaz ismeretlen vagy véletlenszerű elemeket. 

Ha a rendszerben az események véletlenszerűen, de valamilyen törvényszerűséggel leírható formában 

következnek be (és nem lehet kiküszöbölni a véletlenszerűséget), akkor a problémát sztochasztikusnak 

nevezzük. Ez azt jelenti, hogy a rendszerben véletlen tényezők is vannak. 

2. Kísérletező vagy matematikai eljárások: 

A kísérletező eljárásokat olyan esetekben használjuk, amikor nem ismert a célfüggvény, ezért a valós tárgyon 

vagy modelljén kell kísérleteznünk. A szisztematikus keresés több változó esetén nagyon költséges, a 

véletlenszerű pedig megbízhatatlan, ezért az algoritmusnak a két módszert ötvözve, szisztematikusan kell 

hasznosítania az előző kísérletekből származó információkat. 

A matematikai eljárások a rendszer matematikai modelljén végzik az optimalizálást úgy, hogy a következő 

lépést az előző lépések eredményeinek segítségével határozzák meg. 

3. Statikus vagy dinamikus eljárások: 

A statikus módszerek esetében az optimum az időtől független. 

A dinamikus optimalizálás feladata egy adott célfüggvény szerinti optimális állapot fenntartása a változó 

körülmények között. Így az optimalizáló algoritmusnak folyamatosan működnie kell. 

4. Direkt (numerikus) vagy indirekt (analitikus) módszerek: 

Direkt eljárásoknak nevezzük azokat a módszereket, melyek az optimumot lépések sorozatán át úgy érik el, 

hogy a célfüggvény értékét lépésről lépésre javítják. 

Az indirekt esetben az eljárás a célfüggvény szerinti optimális megoldást tesztek és próbálkozások nélkül, egy 

lépésben határozza meg, például a célfüggvény adott paraméter szerinti változásának (deriváltjának) 

segítségével. 

5. Paraméter- vagy függvényoptimalizáló eljárások: 

Paraméteroptimalizálónak nevezzük az eljárást akkor, ha a célfüggvény és a független paraméterek is skaláris 

mennyiségek. 

A függvényoptimalizáló eljárásnál a meghatározandó változók maguk is paraméterek függvényei, ezért a 

célfüggvény értéke is függvény. 

6. Korlátozott vagy korlátozás nélküli optimalizáló eljárások: 

Korlátokat akkor használunk, ha azt akarjuk, hogy az eljárás az optimumot csak egy meghatározott 

intervallumban keresse, ennek oka lehet például az, hogy a célfüggvény értéke egyes helyeken nem határozható 

meg, és ezeket a pontokat el akarjuk kerülni. A korlátok egyik fajtája a büntetőfüggvény, ez a módszer a 

büntetett esemény bekövetkezésekor a célfüggvény értékét úgy módosítja, hogy az kedvezőtlenebb esetet 

jelentsen. 

5.2. Genetikus algoritmus 
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A genetikus algoritmus az egyik leggyakrabban alkalmazott optimalizálási eljárás, mellyel számos műszaki 

probléma egyszerűen oldható meg. 

Az eljárás során egy célfüggvény (költségfüggvény) minimalizálása történik meg, miközben a vizsgált rendszer 

bemeneti paramétereit megadott értékek között változtatjuk. 

Az eljárás megadott számú paramétercsoporthoz határozza meg a célfüggvények értékeit, és ezzel minősíti a 

paramétercsoportok paramétereinek összetételét. Keresztezési és mutációs eljárásai segítségével a korábbi 

generáció értékei alapján új generációt hoz létre, amely a korábbi generáció jónak, helyesnek minősített 

tulajdonságait örökíti tovább. 

A genetikus algoritmus képes a természetben jól működő, a folyamatos fejlődés és a változó környezeti 

feltételekhez igazodó adaptáció megvalósítására, ezért a műszaki problémák széles skáláján alkalmazhatjuk. 

5.2.1. A genetikus algoritmussal történő optimalizálás előnyei 

Diszkrét és folytonos problémáknál egyaránt használhatók. 

A különböző adatreprezentációk segítségével sokféle feladat megoldására alkalmazhatók. 

Kevés információra van szükségük a problémáról, csak a célfüggvényértékekkel dolgoznak. 

Egyszerű algoritmusuk miatt könnyen alkalmazhatók minden problémára. 

Az eljárások számítása könnyen párhuzamosítható (több számítógépen futtatható algoritmussá alakítható). 

Egyes problémák megoldására nem ismerünk más megoldást. 

5.2.2. A genetikus algoritmussal történő optimalizálás hátrányai 

A genetikus algoritmusok alkalmazásához nagy gyakorlat szükséges, a hatékonyan működő eljárás 

paramétereinek beállításához sok kísérletezésre van szükség. 

A genetikus algoritmusban alkalmazott operátok kiválasztása és a megfelelő algoritmusszerkezet meghatározása 

nagy körültekintést igényel. 

Az eljárás nagyszámú számítást végez az iteráció során. 

5.2.3. A genetikus algoritmusok néhány felhasználási területe 

Paraméterkeresés tetszőleges alakú görbék közelítéséhez. 

A szabályozóberendezések optimális behangolása. 

Robotok tanítása (pl.: lépegető robotnak mozgás tanítása). 

Aktív zajszűrés (a szűrő paramétereinek folyamatos hangolása, struktúrájának változtatása). 

Mesterséges intelligencia: neurális hálók és fuzzy logikák paramétereinek megkeresése. 

Gazdasági optimumszámítások (pl.: nyereség/erőforrás arányának maximalizálása). 

Beszédfelismerés, alakfelismerés, képfeldolgozás, mesterséges látás (adott minták alapján, tanulóstruktúrák 

paramétereinek meghatározása). 

Ütemezési feladatok megoldása (scheduling problémák). 

Útvonal meghatározása (pl.: több lehetséges útvonal közül a legrövidebb meghatározása). 

Minimális költségű útvonal meghatározása kommunikációs rendszerekben. 

Integrált áramköri chip optimális rajzolatának tervezése. 
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5.2.4. A genetikus algoritmus felépítése 

A genetikus algoritmus folyamatábrája: 

 

6.3.2.1. ábra 

Az eljárás fő lépései az új egyedek létrehozása, a célfüggvényérték és fitnesz számítása és az új populáció 

létrehozása. A rulettkerék-szelekciós eljárás (6.3.2.2. ábra) a populáció egyedeihez fitneszértékükkel arányos 

nagyságú körcikkeket rendel, és azt választja ki, amelyik tartományába a kerületen véletlenszerűen 

meghatározott pont esik. Az egyedeket a körön összekeverve helyezi el, ezzel is növelve a változatosságot. 

 

6.3.2.2. ábra 
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6.3.2.3. ábra 

Az egyedek létrehozása a kiválasztott szülők keresztezésével történik (6.3.2.2. ábra, 6.3.2.3. ábra), majd az 

utódra alkalmazzuk a mutációs operátort (6.3.2.4. ábra). 

 

6.3.2.4. ábra 

Ezután kiszámítjuk az új egyedek függvényértékeit, és létrehozzuk az új populációt. Ahhoz hogy az egyedek 

száma változatlan maradjon, a régi populáció egy részét helyettesítenünk kell az utódokkal. 

A genetikus algoritmusok az evolúciót a genetika által leírt folyamatok segítségével modellezik. Megtaláljuk 

bennük a mutáció, a rekombináció és a szelekció elemeit is. Ezek mellett a fitnesz fogalmát is felhasználják. A 

fitnesz az egyedek összehasonlítására szolgáló, egyedre jellemző érték, amely alapján döntést lehet hozni arról, 

hogy melyik egyed jelent kedvezőbb megoldást. 

5.2.5. A genetikus algoritmusok típusai 

A genetikus algoritmusok felépítéséből következően a módszert sokféleképpen módosíthatjuk, lehetőségünk van 

az egyes elemeket egymástól függetlenül változtatni, egyszerűbb vagy bonyolultabb szerkezeteket és ezekkel 

dolgozó eljárásokat alkalmazni. Ebben a fejezetben sorra vesszük az algoritmus egyes elemeit, és bemutatjuk 

ezek főbb típusait. A megoldandó probléma paramétereit az algoritmusnak valamilyen formában ábrázolnia kell, 

az ábrázolás módját mindig a feladat határozza meg. A lehetséges ábrázolási módok közül azt kell választanunk, 

amely a paraméterteret úgy képezi le, hogy az algoritmus a lehető leghatékonyabban működhessen. 

Bináris ábrázolásmód 

A legtöbb genetikus algoritmus a változókat bitek, 1-esek és 0-k sorával ábrázolja, egy kódoló és dekódoló 

algoritmus felelteti meg egymásnak a paramétertér és a bitek által meghatározott keresési tér pontjait. Mivel a 

bitek tere véges számú pontot ábrázolhat, a dekódoló eljárásnak a paramétertérből ki kell választania ezeket a 

pontokat. Leggyakoribb a lineáris dekódoló eljárás alkalmazása, amely a pontokat egymástól egyenlő távolságra 

osztja el egy tartományon belül. Az ábrázolás pontosságát a tartomány nagysága és a bitek száma együtt 

határozza meg. 



 Dinamikus rendszerek  

 140  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

6.3.2.5. ábra 

Valós szám ábrázolásmód 

A valós értékeket alkalmazó eljárások a paramétereket nem bitek soraként, hanem valós értékekkel ábrázolják. 

Ebben az esetben nincsen szükség kódolásra, viszont speciális mutációs és rekombinációs eljárásokat kell 

alkalmaznunk. 

 

6.3.2.6. ábra 

Az egyes kutatók eltérő véleménnyel vannak a valós és a bináris kódolás előnyeiről és hátrányairól. Michalewitz 

(1992) kísérleti példákon keresztül hasonlítja össze a két ábrázolási módot, és azt a következtetést vonja le, hogy 

a valós ábrázolással nagyobb hatékonyság érhető el. 

Permutációs ábrázolásmód 

A kombinatorikai problémáknál a paramétertér pontjainak véges számú elemek különböző sorrendjei felelnek 

meg. Ahogyan a kutatók elkezdtek foglalkozni a permutációs problémákkal, nyilvánvalóvá vált, hogy ezek az 

eddigi esetektől eltérő ábrázolásmódot és genetikai operátorokat igényelnek. 

Az ábrázolás egyik lehetősége a permutációk hozzárendelése egy számhoz (bitsorhoz). Ebben az esetben 

azonban nem tudunk hatékony operátorokat alkalmazni, és az ábrázolásmód sem illeszkedik a problémához. 

Az egyedek ábrázolásához jobb módszer a permutációban szereplő tagok indexeinek felhasználása, ebben az 

esetben a DNS egy egész számokból álló sor. 

Kombinatorikai feladatra klasszikus példa az utazó ügynök problémája, ahol meghatározott számú pontot, 

mindegyiket egyszer érintve, kell körbejárni, és a kiindulási pontba kell visszatérni. A permutációs 

ábrázolásmódot az utazó ügynök problémája segítségével a 6.3.2.7. ábra mutatja be. 
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6.3.2.7. ábra 

5.2.6. Fitneszszámítás 

Ahhoz, hogy az algoritmus a populáció fejlődését elő tudja idézni, szükségünk van egy célfüggvényre 

(fitneszfüggvény). A célfüggvény értékét a paraméterek változtatásával, a probléma típusától függően, vagy 

minimalizálni, vagy maximalizálni szándékozunk. 

A célfüggvény meghatározásakor figyelembe kell venni a következőket: 

• A célfüggvénynek az optimalizálni kívánt mértékeket kell kifejeznie. 

• Valamilyen szabályszerűséget kell mutatnia az ábrázolási térben. 

• Megfelelő információt kell szolgáltatnia a szelekciós nyomás alkalmazhatóságához. 

A fitneszfüggvény az egyedeket sikerességük, vagyis a célfüggvény eredménye alapján értékeli. A 

célfüggvényértékeket egy nem negatív intervallumra képezi le, gyakran alkalmazva skálázófüggvényt is a 

szelekciós nyomás növelése érdekében. 

5.2.7. Egyedek kiválasztása (szelekció) 

A szelekció az evolúciós algoritmusok egyik fő operátora. Alkalmazásának két célja lehet, az egyik a szülők 

kiválasztása az új egyedek létrehozásához, a másik a következő generációba kerülő, túlélő egyedek 

meghatározása. Egyes eljárások csak az egyik, míg mások mindkét művelethez felhasználják. 

A jó és a rossz megoldások megkülönböztetésére a fitnesz szolgál. A szelekció alapötlete, hogy egy jobb 

fitneszértékű egyed kiválasztásának nagyobb legyen a valószínűsége, mint egy rosszabbnak. A rosszabb egyed 

kiválasztásának is van esélye, ez biztosítja, hogy az eljárás kimozduljon egy lokális szélsőértékből. 

Rulettkerék szelekció 

A szelekciós algoritmusok közül ez az eljárás a legegyszerűbb, az egyes egyedekhez fitneszértékükkel 

arányosan rendeli hozzá a rulettkerék kerületének egy részét. A nagyobb fitneszértékű egyed arányosan nagyobb 

helyet kap, ezért amikor véletlenszerűen kiválasztunk egy kerületi pontot, a nagyobb fitnesszel rendelkező 

egyedet nagyobb eséllyel kapjuk eredményül. A véletlenszerűség növelésének érdekében az egyedeket a 

keréken összekeverve helyezzük el (6.3.2.2. ábra). 

Versenyeztető algoritmus szelekció 

Ennél az eljárásnál n darab egyedet véletlenszerűen választunk ki, ezek részt vesznek egy versenyben, és a 

győztes lesz az algoritmus kimenete. A versenyeztetés egyik módja a fitneszértékek összehasonlítása, vagyis a 

determinisztikus kiválasztás. A módszer további felhasználási lehetősége a párhuzamos genetikus 

algoritmusoknál jelentkezik. Az eljárás könnyen beilleszthető a párhuzamos struktúrába, mert nincs szüksége 

globális számításokra, ezért a versenyek egymástól függetlenül folyhatnak. 



 Dinamikus rendszerek  

 142  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Rangsor alapú szelekció 

A rangsorba rendezés lehet a megoldás azokban az estekben, amikor a célfüggvény értéke vagy csak 

pontatlanul, vagy egyáltalán nem határozható meg. Ilyenkor az algoritmus nem a célfüggvényértéket számítja 

ki, hanem valamilyen más módszer szerint rendezi rangsorba az egyedeket. Ezután az egyes egyedekhez a 

sorrend alapján rendeli a fitneszértékeket, a hozzárendelt értékek változhatnak lineárisan, exponenciálisan vagy 

más módon is. 

5.2.8. Keresztezés (crossover) 

A biológiai rendszerekben a kereszteződés két kromoszóma között végbemenő bonyolult folyamat. A 

kromoszómák azonos helyein törések keletkeznek, és mielőtt ezeket kijavítaná a sejt, a megfelelő 

kromoszómadarabok helyet cserélhetnek. Ez a genetikai anyag rekombinációját eredményezi, és növeli a 

populáció változatosságát. 

Az evolúciós algoritmusoknál ezt a mechanizmust a keresztező (crossover) eljárások valósítják meg, melyek az 

egyedeket leíró génsorokból a megfelelő részsorokat felhasználva hozzák létre az utódot meghatározó kódot. 

Bináris keresztezés 

Az első keresztező eljárást HOLLAND hozta létre, ez három lépésből állt: először kiválasztott két szülőt, majd 

meghatározta a keresztezési pontokat (keresztezési maszk), végül a szétvágott részekből két utódot hozott létre. 

Ez a keresztező eljárás csak meghatározott valószínűséggel hoz létre adott szülők tulajdonságait tartalmazó 

utódokat. Az alkalmazott maszk generálására többféle módszert is alkottak, a leggyakoribb algoritmusok a 

következők: 

Egypontos keresztezés 

A szülőket két részre osztja, és ezeket a részeket cseréli fel egymással (6.3.2.3. ábra). 

K pontos keresztezés 

A szülőket k+1 részre osztja, majd ezekből hozza létre az utódokat (6.3.2.8. ábra). 

 

6.3.2.8. ábra 

Egyenletes keresztezés (uniform crossover) 

Minden pont meghatározott valószínűséggel (px) származhat, egyik vagy másik szülőtől (6.3.2.8. ábra). 

A valós ábrázolásmódnál alkalmazott keresztezési módszerek 
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A valós elemekből álló vektorokat többféle módon is lehet rekombinálni, az eljárások két fő típusa a bináris 

módszereket és a numerikus műveleteket alkalmazó algoritmusok. A bites ábrázolásnál alkalmazott módszerek 

könnyen adaptálhatók valós vektorokra is. 

Az aritmetikus rekombinációs algoritmusok az előzőektől eltérő elven működnek, az utód génjeit matematikai 

műveletekkel állítják elő, a szülők génjeiből. 

5.2.9. A paraméterek másolási hibája (mutáció) 

Mutáció bináris ábrázolás esetén 

Ha az egyedek ábrázolása bitekkel történik, akkor az eljárás minden bitet egy meghatározott valószínűséggel 

billent át (6.3.2.4. ábra). 

A valósszám-ábrázolás mutációs operátorai 

Valós ábrázolásnál minden paramétert egy valós szám ábrázol, ebben az esetben speciális mutációs eljárásra van 

szükség. A paramétereket egy véletlen számmal módosítjuk, ezt a számot különböző módszerekkel 

határozhatjuk meg. 

Mutációs operátorok permutációs ábrázolásmód esetén 

A permutációs ábrázolásmódú egyedek operátorai az eddigiektől eltérő elveket alkalmaznak. Olyan egyedet kell 

létrehozniuk, amely szintén permutáció lesz, és a megfelelő mértékű változást kell elérniük. 

Ha például az egyedek geometriai pontok sorrendjét határozzák meg, és a gének ezeknek a pontoknak az 

indexei, akkor két pontot kiválasztva, a köztük lévő pontok sorrendjét megfordíthatjuk, a két kiválasztott pontot 

felcserélhetjük, vagy egy pontot kivéve a sorból azt két másik pont közé illeszthetjük. A megfelelő módszer 

alkalmazásához mindig figyelembe kell venni a probléma sajátosságait, hogy az operátor akkora változást 

idézzen elő az egyedben, amekkorára szükség van. A különböző problémáknál a permutációk különböző 

tulajdonságai lényegesek, egy útvonal problémájánál a szomszédosság, míg egy sorrendi problémánál a helyzet 

a fő tulajdonság. 

5.2.10. A szabályozási kör behangolása genetikus algoritmus alkalmazásával 

Legyen a feladat egy szabályozási kör () szabályozó tagjának beállítása úgy, hogy a szabályozott jellemző (xs) a 

lehető legpontosabban kövesse a vezetőjelet (xa). 

A szabályozott szakasz (Ys) egy holtidős arányos egytárolós tag (PHT1): 

6.44. egyenlet - (6.46.) 

 

A szabályozó (Yc) pedig egy arányos integráló tag (PI): 

6.45. egyenlet - (6.47.) 

 

A feladat tehát, Ap és Ti meghatározása úgy, hogy xa és xs jelek abszolút eltérésének integrálértéke adott 

időtartamra a lehető legkisebb legyen! 
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6.3.2.10. ábra 

Adatreprezentáció 

A paraméterek ábrázolása bitsorokkal történik, így egyszerű keresőoperátorokat használhatunk, de a bitek által 

meghatározott keresési tér és a paramétertér között kódoló eljárást kell alkalmaznunk. 

A paramétereket egyenként 16 biten ábrázoljuk, az így elérhető pontosság 

Ti-re 

6.46. egyenlet - (6.48.) 

 

Ap-re 

6.47. egyenlet - (6.49.) 

 

 

6.3.2.11. ábra 

A dekódolás egyenletei: 

6.48. egyenlet - (6.50.) 
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6.49. egyenlet - (6.51.) 

 

ahol gi az egyed i-edik génje jobbról, Ap min, Ap max, Ti min, Ti max pedig a paraméterek minimális és maximális 

értékei. 

A célfüggvény: 

6.50. egyenlet - (6.52.) 

 

Mivel a feladat minimumkeresés, a célfüggvényértékeket ellentettjükre kell változtatnunk, és hozzá kell adnunk 

a maximális értéket. A szelekciós nyomás növelése érdekében hatványozáson alapuló, skálázófüggvényt 

alkalmazunk. 

5.2.11. Futtatási eredmények 

A program működésének vizsgálatához a következő paramétereket használjuk: 

 

6.3.2.12. ábra 

Az alapjel egységugrás-függvény. A szabályozott jellemzőt korlátok segítségével tartjuk az alapjel alatt. 

A kapott rendszer átmeneti függvénye: 
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6.3.2.13. ábra 

A genetikus algoritmussal történő paraméterkeresés befejezése (100 iterációs lépés) után a PI szabályozó átviteli 

függvénye a következő lesz: 

6.51. egyenlet - (6.53.) 

 

A felnyitott szabályozási kör átviteli függvénye pedig a következő: 

6.52. egyenlet - (6.55.) 

 

A mutációs valószínűség hatása a keresés hatékonyságára: 

A vizsgálathoz a következő állandó paramétereket vesszük fel: 

 

6.3.2.14. ábra 

A mutáció valószínűségét változtatva a következő eredményeket kapjuk: 
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6.3.2.15. ábra 

A mutációs valószínűség növelésével az eljárás hamarabb talál jobb megoldásokat, gyorsabb lesz a keresés. Az 

értékeket egy határon túl növelve a keletkező egyedek nagyobb szórást mutatnak, így csökken az esélye annak, 

hogy minden lépésben egy jobb egyedet találjon. 

6. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

Az optimalizáló eljárások segítségével egy fizikai rendszer megadott paraméter-értéktartományok mellett 

biztosítható optimális működését tudjuk meghatározni egy megadott célfüggvényhez. 

Az optimalizálási feladatokat elsősorban a berendezések tervezésének fázisában alkalmazzák, és az 

összeszerelés után az esetleges paraméterszórásból eredő műszaki paramétereket korrigálják az optimális 

működés igényeinek megfelelően. 

A szabályozási feladatok gyakorlati megoldásánál általában már csak az optimalizálás eredményét 

tapasztalhatjuk. Ilyen például az elektronikus kamerák esetén a kéz remegésének kompenzálása, a fényerősség 

változásának hatására az irisz (blende) automatikus zárása/nyitása, illetve ennek mértéke. 

7. Alkalmazási példák 

Az alkalmazási példákban három jellegzetes szabályozást mutatunk be. Mind a három esetre igaz, hogy ezek a 

feladatok vezérléssel egyáltalán nem, vagy sokkal rosszabb műszaki paraméterekkel oldhatók meg. A 

bemutatott példák egyúttal jól szemléltetik azt a tételt, miszerint a szabályozást a mechatronika alapvető 

struktúrájának kell tekintenünk. 
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7.1. A szerszámgép pozíciószabályozása 

A számjegyvezérlésű (NC) szerszámgépeknél (eszterga- és marógép, megmunkáló központok) alapvető feladat 

a szerszám megfelelő térbeli helyzetének biztosítása, méghozzá változó megmunkálási, terhelési körülmények 

között. Az előírt helyzetet a lehető legrövidebb idő alatt el kell érni. A feladatot szabályozással lehet megoldani, 

a hatásvázlatot a 6.4.1.1. ábra mutatja. Ez egy egyszerű egyhurkos szabályozás, a szánszerkezet valós helyzetét 

folyamatosan mérjük, és a szabályozónak az a feladata, hogy megfelelő nagyságú hibajel esetén, vagyis ha a 

valós helyzet nem egyezik meg az előírttal, parancsot ad a meghajtásnak a korrekcióra. 

 

6.4.1.1. ábra 

 

6.4.1.2. ábra 

A szánszerkezet mozgásának idődiagramját a 6.4.1.2. ábra mutatja. Jól látható a mozgás során kialakuló 

dinamikus hiba, majd a pozíció elérésekor tapasztalható helyzethiba. 

7.2. Vonóelemes helyzetszabályozás 

Mérési gyakorlati feladat például egy vonóelemmel működtetett (sodrott acélzsinóros vagy acélszalagos) 

pozícionáló rendszer helyzetpontosságának és dinamikus beállási tulajdonságainak mérése. Tanulságos, ha a 

pozícionálás nyílthurkú vezérléssel van megoldva, például léptetőmotorral, és mérjük az egy vagy fél lépésre 

történő elmozdulást. Szintén nagyon tanulságos az irányváltási hiba kimérése, valamint ezen hibák 

számítógépes modellen történő követése, illetve ellenőrzése. 
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7.3. A CD fej szabályozása 

A CD-meghajtók (és természetesen a DVD-meghajtók) egyik legfontosabb finommechanikai egysége az 

úgynevezett kéttengelyű elem. Ennek az a feladata, hogy a CD lemez forgása közben a lézersugarat µm 

pontossággal a leolvasni kívánt felületre fókuszálja, és emellett a lézersugarat a kívánt sávon (track) tartsa. Ez 

kétirányú elmozdulást jelent, tehát a CD fejnek a lemez forgási síkjára merőlegesen is, másrészt radiális 

irányban is néhányszor 10 µm-t el kell mozdulnia. A feladat csak gondos tervezéssel és szabályozással oldható 

meg. 

7.4. A CD fej mérése 

A mérési feladat megvalósításához speciálisan preparált CD (esetleg DVD) fej szükséges. A kiszerelt fej 

mozgásainak mérésére optoelektronikus eszközöket és tárolós oszcilloszkópot használunk. Ki kell mérni a 

mozgató szerkezet sajátfrekvenciáját, identifikálni kell a rendszert, fel kell írni a mozgásegyenletet. Meg kell 

határozni az aktuátorokat meghajtó erősítő kimeneti ellenállásának hatását a rendszer csillapítási fokára és a 

beállási időkre. 

8. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

A szabályozási feladatok megoldásánál a szabályozási kör gyors, pontos és megbízható stabil működését várjuk 

el. A szabályozóberendezés felépítése lehet folytonos és mintavételes. Folytonos szabályozó esetén az áramköri 

elemeinek összekapcsolásával (a szabályozó struktúrájával) és az áramköri elemek paramétereinek aktuális 

értékeivel lehet a szabályozó paramétereit beállítani. Ilyen szabályozó lehet a legtöbb háztartásban megtalálható 

cirkó fűtési és melegvíz-szolgáltató rendszer, amely az adott vízmennyiség-igénynek megfelelően meghatározott 

hőmérsékletű meleg vizet szolgáltat. 

Mintavételes szabályozó esetén a szabályozó algoritmus egy mikroprocesszor memóriájában van elhelyezve, és 

ennek alapján történik a különböző intelligens mérési, beállítási és szabályozási művelet. 

A mechatronikában gyakran alkalmazott egyenáramú motor impulzusszélesség modulációval megvalósított 

fordulatszám-szabályozása egy olyan példa, amelyben az összes dinamikai tulajdonságot és szűrési feladatot 

mintavételes szabályozóval (impulzusátviteli függvényekkel) oldanak meg. 
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F. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

aktuátor: működtető elem 

CD: a Compact Disc rövidítése, optikai adathordozó lemez 

csillapítási fok: a másodrendű rendszer csillapítási tényezőjét, tömegét és rugómerevségét is tartalmazó, a 

rendszerre jellemző dimenzió nélküli szám 

DVD: a Digital Video Disc rövidítése, videotechnikai anyagok rögzítésére alkalmas optikai adathordozó lemez 

termosztát: állandó hőmérsékletet biztosító eszköz 

track: sáv, nyom 
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Javasolt szakirodalom a modulhoz 

Automatika. Dr. Csáki, Frigyes. 1986. 

Rendszer- és irányítástechnika. Dr. Szabó, Imre. 1988. Tankönyvkiadó. 

Gépészeti rendszertechnika. Dr. Szabó, Imre. 1986. Műszaki Kiadó. 
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7. fejezet - Önellenőrző feladatok 

1. Önellenőrző feladatok 

Feladatok 

melleklet/feladatok.pdf

