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1. fejezet - Folyamatirányítás
A társadalom fenntartásához szükséges anyagi javakat termelési folyamatok sorozatában állítják elő.
E folyamatok közös jellemvonásuk, hogy bennük az energia- és anyagátalakulás felismerhető.

A gőzgép feltalálása és a technika általános fejlődése korszakában addiginál lényegesen nagyobb
energiaforrásokat szabadított fel az ember számára. Hogy az energiát eredményesen hasznosítsa, meg
kellett tanulnia, hogyan kell azt befolyásolni, irányítani. Annak érdekében, hogy a termelési
folyamatokban az energia- és anyagátalakulások a kívánalmaknak megfelelő módon alakuljanak,
jöjjenek létre vagy szűnjenek meg, a termelési folyamatokat irányítani kell.

A műszerek az ember korlátozott érzékelő, mérő és ellenőrző tevékenységét rendkívüli mértékben
megnövelték.

Az üzembiztonságos üzemviteléhez szükséges, hogy az anyagfolyamatokat és az energiaátalakulásokat
követelményeknek megfelelő értéken tartsuk. ennek feltétele, hogy az anyag- és energiafolyamatok
helyes üzemviteli, gazdaságossági és üzembiztonsági jellemzőitől helyes információkat szerezzünk,
az információkat jól dolgozzunk fel és értékeljük. Az értékelés eredményétől függően pedig a folyamatba
helyesen avatkozzunk be.

Folyamat: a környező élő és élettelen világ különböző változásai, átalakulásai, pl. űrrakéta útja,
szállítási feladat, villamosenergia termelés erőműben, teafőzés.

Folyamat jellege:

• természeti,
• társadalmi,
• gazdasági.

Műszaki folyamatok: bennük fizikai, ill. kémiai törvényszerűséggel leírható jelenségek játszódnak
le. Rendszerint anyag és energiaátalakulás megy végbe.

Ahhoz, hogy az anyag- és energiaátalakulás megfelelő legyen, a kívánt műszaki cél jöjjön létre az
átalakított anyag, ill. energia kellő minőségű legyen, a folyamatot irányítani kell.

Irányítási művelet: a folyamatba beavatkozás történik annakmegindítására, megállítására, fenntartása
vagy megváltoztatása érdekében.

Jelek: az egyes szerkezeti elemek egymásra hatását előidéző mennyiségek.

Jelátviteli tag: az irányított műszaki berendezés, amelynek vannak bemeneti és kimeneti jelei.

Bemeneti jelek: a külvilág közvetlen befolyást gyakorol az irányított berendezésre. Ide tartoznak a
zavaró jelek.

Kimeneti jelek:mindazok a jellemzők, amelyek a bemeneti jelek változása a folyamat közvetítésével
befolyásol. A folyamatminden olyan paramétere, amely a külvilág által közvetlenül nem befolyásolható,
csak a folyamaton keresztül.

Az irányítás lényeges mozzanata az ítéletalkotás, ill. döntési művelet. megfigyeljük az irányított
jellemző tényleges értékét és a folyamatról szerzett információk alapján alkalmas irányítási algoritmus
segítségével döntjük el, hogy miként kell változtatni a módosított jellemzőket.

Az ítéletalkotás eredményeként rendelkezés adódik. Ez végig fut az átviteli szerveken, a hatáslánc
tagjain módosul és eljut a lánc utolsó tagjához a beavatkozó szervhez, mely megvalósítja a kívánt
irányítási célt.

Irányított rendszer + irányító rendszer = irányítási rendszer
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Az irányítás során bekövetkező változásokhoz időre van szükség, így dinamikus rendszereket vizsgálunk.

Dinamikus rendszerekben a kimenőjel pillanatnyi értéke függ a bemenő és kimenő jelek korábbi
értékeitől is. Az irányítási hatást a szerkezeti egységek láncolata követi.

Az ilyen szerkezeti egységek láncolatát az irányítási rendszerben hatásláncnak nevezzük.

Az irányítási műveletek az irányítási berendezések egyes részein áthaladó hatások útján valósulnak
meg. E hatások a jelek.

Az irányítási művelet folyamán a jelek a rendszer egyes részein haladnak keresztül.

E rendszereket leírhatjuk

a. Szerkezeti felépítésük szerint: a felosztás egységei az elemek.

Elem: a berendezés valamely önálló alkatrésze vagy egysége. Pl. kondenzátor, ellenállás. Ezek nem
jelentenek feltétlenül önálló működő egységeket. Lehet valamely alkatrész is, mely irányítási
szempontból tovább nem bontható.

Az elemek szerkezeti együttese az irányítási feladat szempontjából önállóanműködő egység, valamilyen
funkciót végez az irányításban és annak különálló szerve.

Szerv: az irányító rendszernek irányító részfeladatot ellátó önálló egysége. A szerv egy vagy több
elemből áll.

Pl.

érzékelő szerv:
fotocella,
árammérő műszer

alapjelképző szerv:
zéner dióda,
csavar.

különbségképző szerv:
hídolás.

Készülék: szervekből épülnek fel. Olyan szerkezetileg körülhatárolt egységek, amelyek önálló irányítási
feladat elvégzésére alkalmasak.

b. Hatásvázlatban: egyszerű geometriai alakzatok jelképezik a hatásláncot és a tagokat jelképező
alakba beírt függvény a tag dinamikus viselkedésére utal.

A hatáslánccal kapcsolatban szükség van egy megkülönböztetésre, a jelátvívőtag fogalmának
bevezetésére.

Tag: az irányítási rendszer valamely, tetszés szerint kiválasztott olyan, a működés szempontjából önálló
részét, amely az egyes jelek között oksági és függvény kapcsolatot fejez ki. A tag csak a jelátviteli
sajátosságok leírására létrehozott fogalom, ellentétben a szervvel, mely önálló, szervezetten
együttműködő szerkezeti egység. A tag szempontjából közömbös, hogy a hatáslánc melyik részén
helyezkedik el, milyen irányítási feladatot lát el és milyen a jelhordozója. Lényege csupán a jelek
közötti törvényszerűség kifejezése, mely történhet

• matematikai alakban,
• grafikusan.
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A tagot jellemző négyszögbe az általa létrehozott jelmódosításra jellemző függvényt írjuk be. A tagra
hatást gyakorló jel a bemenőjel (xb), míg a jelátvivő tag segítségével létrehozott a hatáslánc további
részére továbbított jel a kimenőjel (xk).

A hatáslánc részét képezi minden esetben az a berendezés, amelynek befolyásolása céljából az
irányításlétrejött. Ezt a berendezést irányított szakasznak, irányított berendezésnek nevezzük.

Más megfogalmazásban az irányított szakasz az irányított rendszer jelátviteli tulajdonságait leíró tag.

1. ábra Az irányított szakasz jellemzői

Az irányított szakasz irányítása úgy valósul meg, hogy a szakasz egyes mennyiségeit módosítjuk és e
módosítás következtében más fizikai mennyiségek a kívánt értéket érik el.

Módosított jellemző: amelyek módosításával a szakasz a kívánt módon befolyásolható.

Irányított jellemző: az irányított szakasznak egy vagy több céltudatosan kiválasztott jellemzője, mely
által az irányítási feladat megvalósul.

Zavaró jellemző: az irányított jellemzőkre nemcsak a kiválasztott jellemzők hatnak az általukmegkívánt
módon, hanem tőlünk függetlenül olyan fizikai mennyiségek is, amelyeket nem tudunk, vagy nem
kívánunk a módosításnál figyelembe venni.

2. ábra Irányítási rendszer elvi felépítése

A hatásvázlatnak két fajtáját különböztetjük meg:

• tömbvázlatot,
• jelfolyamatábrát.

Tömbvázlat:

• téglalapok jelképezik a hatáslánc tagjait,
• hatásláncban haladó jeleket egyenes vonalak
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• a hatásirányokat a vonalakra rajzolt nyilak
• az elágazási helyeket pontok jelölik
• téglalapban jelöljük a tag függvényét vagy jelleggörbéjét.

A jelek nemcsak elágazhatnak, de összegeződhetnek (kivonódhatnak), ezért ezek összegzésének
(különbségképzésének) jelölésére a negyedekre osztott kört használjuk. A negatív előjellel belépő jel
körcikkét besötétítjük, vagy az összes jeleket előjelekkel látjuk el. Jelfolyamábrában csomópontok és
az azokat összekötő ágak jelképezik a hatáslánc jeleit, tagjait és a hatásirányát. Elágazásoknál mindegyik
ágban a jel hatása ugyanakkora.
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3. ábra
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1.1 Irányítástechnikában használt jelek
felosztása

A jeleket feloszthatjuk:

a. értékkészlet szerint
b. időbeli lefolyás szerint
c. információ megjelenési formája szerint.

Értékkészlet szerint

• folytonos, ha meghatározott tartományban tetszés szerinti értéket felvehet, és értékkészlete folytonos.
• szakaszos, ha csak meghatározott, diszkrét értéket vehet fel és két szomszédos értéke között,
értékkészlete nincs.

Időbeli lefolyás szerint

• folyamatos, ha adott időtartományban megszakítás nélküli
• szaggatott, ha időnként megszakad.

Az információ megjelenési formája szerint

• analóg, ha az információt a jelhordozó értéke vagy értékváltozása közvetlenül képviseli,
• digitális, ha az információ jelhordozó, számjegyeket kifejező, diszkrét, jelképi értékeiben van jelen.
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4. ábra

1.2 Az irányítástechnika felosztása
Irányítástechnika
Szabályozás
Értéktartó
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Követő
Időterv

Vezérlés
Program
Időterv
Lefutó

Követő
Komplex automatizálás

a. Vezérlésben a folyamat valamely jellemzőjének befolyásolása a folyamat másik jellemzőitől, vagy
valamilyen külső tényezőtől függ. Az irányított jellemző nem hat vissza az irányított folyamatra, a
hatáslánc nyitott.

5. ábra
b. Szabályozásban az irányított mennyiséget csak olyan mértékben változtatjuk, amilyen mértékben

eltér az előírt értéktől. A szabályozási folyamatra az irányított jellemző visszahat, a hatáslánc zárt.

6. ábra

A szabályozás művelete során az Xr rendelkezőjel, amely az előírt értékkel arányos Xa alapjel, és az
irányítani kívánt Xs szabályozott jellemzővel arányos Xe ellenőrzőjel különbsége, végigfut a szabályozott
berendezés egyes szervein. A szabályozó berendezés kimenőjele – az Xb beavatkozójel, a szabályozott
berendezés egyik bemenőjele – olyan hatást vált ki a szabályozott berendezésben, amely a szabályozott
jellemzőnek az előírt értéktől való eltérését megszüntetni igyekszik. A szabályozott berendezés az un.
szabályozott szakaszra persze egyéb jelek is hatnak, ezek a zavarójelek Xz.

A vezérlés műveletében az Xr rendelkezőjel végigfut a hatásláncon. A vezérlőberendezés utolsó szerve
a beavatkozó szerv, jelével a vezérelt jellemzőre hat.
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1.3 Vezérlések felosztása
Fajtái:

Kézi vezérlés
Önműködő vezérlés

1.3.1 Kézi vezérlés:
az olyan vezérlési művelet, amelyben a rendelkező jelet a kezelő személy tevékenysége határozza meg.

1.3.2 Kormányzás:
az a kézi vezérlés, amelyben a kezelőszemély a vezérelt szakaszt képviselő járműnek (pl. gépjármű,
hajó, rakéta, futódaru) haladási irányát és sebességét egyszerre befolyásolja.

1.3.3. Vezénylés:
a rendelkezés több vezérlési vonal és szabályozási kör vezetőjelét határozza meg. Pl. ha több vezérlési
műveletet központilag fogunk össze és egy központi helyről – vezénylőterem, vezénylőasztal – végezzük
el a vezérlést (erőművek vezénylőtermei, szállító szalagrendszerek vezénylői).

7. ábra Vezénylőasztal
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8. ábra Vezénylőterem

Önműködő vezérlés: az olyan vezérlési művelet, amelyben a rendelkezést a vezetőjel önműködően
váltja ki. A vezérlési folyamat indítása, leállítása vagy változtatása bizonyos előre meghatározott
feltételek teljesülése esetén, külön emberi beavatkozás nélkül, önműködően megy végbe.

1.4 Vezérlésfelosztása a vezetőjel alapján
Vezérlés
Követő vezérlés
Menetrendi vezérlés
Időterv
Lefutó

1.4.1 Követő vezérlés:
Az érzékelt vezetőjel határozza meg a rendelkező jelet. Pl. szállítószalag rendszerekben az egyes
szalagok előre megállapított sorrendben egymásután indulnak, vagy egyes szerszámgépeken a gépi
műveleteket csak a programtárcsán előre meghatározott sorrendben végeztetjük el.

1.4.2 Menetrendi vezérlés:
A rendelkező jel előre meghatározott terv szerint jön létre. A rendelkezés függhet az időtől vagy a
helytől. Megkülönböztetünk időterv-vezérlést és lefutó-vezérlést.

Időterv-vezérlés: az olyanmenetrendi vezérlés, amelynek a rendelkező jelét az időterv-tároló szolgáltatja
(pl. időkapcsoló óra, amely adott időpontban kapcsol be és ki.) A rendelkezőjel csak az idő függvénye.
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1.4 3 Lefutó vezérlés:
Vezető jelét a külső környezetből és a vezérelt folyamat állapotából származó feltételek határozzák
meg. A rendelkező jel a feltétel tárolóban rögzített feltételek összessége és a műveleti (munkaütem)
sorrend szerint alakul ki. Pl. vegyiüzem keverőüstjének adagolása előre meghatározott program szerint
megy végbe, ha fennállnak az előírt feltételek.
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2. fejezet - A szabályozási kör
szerkezeti vázlata, elemei és jelei
2.1 Szabályozási kör

Zárt hatásláncú irányítás, amelyen a szabályozási művelet jelei haladnak a szabályozási eltérést
megállapító különbségképző (összehasonlító) szervtől a kompenzáló és a végrehajtó- és beavatkozó
szerven keresztül a szabályozott szakaszba, majd onnan vissza az érzékelő szerv révén az összehasonlító
szervhez.

A szabályozás feltétele a szabályozott jellemező értékének mérése. A nem mérhető fizikai, kémia
mennyiségek nem szabályozhatók.

A szabályozási kör tagokat és tagcsoportokat tartalmazhat, amelyek úgy vannak adott folyamat
lebonyolítása végett összekötve, hogy a hatáslánc valamelyik pontjáról elindított vagy valamely pontján
a hatásláncban belépő jel végéi fut a zárt láncon (hurkon) és visszatér a kiindulási pontra.

9. ábra A szabályozás kör szerkezeti vázlata

2.2 A szabályozási kör jellemzői
2.2.1 Jellemzők:

azok az állapothatározók, amelyek a szabályozott folyamat állapotát jellemzik, vagy befolyásolják (pl.
nyomás, hőmérséklet, fordulatszám, villamos feszültség, stb.). A jellemző értéke vagy értékváltozása
a jel.

Legfontosabb jellemzők:
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2.2.2 Szabályozott jellemző:
A műszaki folyamat azon jellemzője, amelyet szabályozás segítségével, a zavaró hatások ellenére, az
alapjel által előírt módon akarunk változtatni, vagy állandó értéken tartani. Elvileg bármilyen fizikai
jellemző lehet szabályozott jellemző.

2.2.3 Módosított jellemző:
A szabályozott berendezés azon kiválasztott állapothatározója (jellemzője), amely befolyásolja a
szabályozott jellemzőt, a szabályozási feladat teljesítése végett. Pl. olajáram, gőzáram, beömlő vízáram,
gerjesztő áram.

2.2.4 Zavaró jellemző:
A szabályozott berendezésre ható, az irányítástól független olyan jellemző, amely a szabályozott
jellemzőt a nem kívánt módon befolyásolja. (Ha nem volna zavarás, akkor szabályozásra sem volna
szükség.) Pl. minden fizikai mennyiség (gőzáram, fűtőérték, környezeti hőmérséklet), továbbá a
szabályozáshoz tartozó legkülönbözőbb tevékenységek, mint a terhelésfogyasztása,
fogyasztásingadozása.

2.2.5 Alapérték:
A szabályozási kör fontos jellemzője, amelyet a szabályozott jellemzőnek szabályozás révén kell elérni.
Értékét mindig előre megadjuk.

2.2.6 Szabályozási eltérés:
Az alapérték és a szabályozott jellemző értékének különbsége. A szabályozási művelet közben észlelhető
szabályozási eltérést átmeneti szabályozási eltérésnek, a szabályozási művelet lezajlása után, állandósult
állapotban fennmaradó eltérést maradó (állandósult) szabályozási eltérésnek nevezzük.

2.2.7 Szabályozási hiba:
A szabályozott jellemző értékének és az alapértéknek különbsége

2.3 A szabályozási kör jelei
A jel fogalmának bevezetése megkönnyítette az irányítási folyamatok vizsgálatát. A jelek
információhordozó szerepükön kívül ok és okozati kapcsolatokat is kifejeznek.

• a szabályozási műveletben részt vevő valamelyik szerv a jel közvetítésével befolyásolja a
hatásirányban utána következőt.

• A szervek különálló, egyedi vizsgálata a legtöbb esetben egyszerűbben, áttekinthetőbben és a többi
szervek zavaró hatásától mentesen végezhető.

A szervek

• a szabályozáshoz szükséges különböző feladatokat látják el:
• érzékelik a szabályozott jellemzőt,
• felerősítik a rendelkező jelet,
• mozgatják a szelepszárat.

• a szabályozási kör jelátvivő tagjai.
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2.3.1 Ellenőrző jel:
Az érzékelő vagy a távadó kimenőjele, amely a szabályozott jellemzővel egyértelműen összefügg és
különbségképzésre alkalmas.

2.3.2 Alapjel:
Az alapjelképző különbségképzésre alkalmas kimenőjele, amely a szabályozás alapértékénekmegfelel.
Az alapérték és az alapjel nem azonos fogalom. Az alapérték a szabályozott jellemző kívánt értéke.

Pl. A turbina fordulatszám szabályozásánál az alapértéket n0=3000 ford/min-ban adják meg. Hoga a
fordulatszám valóban ennyi, vagy eltér-e ettől, csak akkor győződhetünk meg, ha valamilyen
fordulatszámmérőt kapcsolunk a turbina tengelyére.

• centrifugál-ingát,
• tachométer-generátor.

Az elsőnél a súlyok kirepülésének mértéke, a másodiknál a generátor kapcsain megfelelő feszültség
arányos a fordulatszámmal. A 3000ford/min-os fordulatróül az egyiknél egy hosszúság, a másiknál
pedig feszültség dimenziójú jelet kapunk. Tehát ugyanazon alapértékhez két különböző állapothatározó
tartozik. Mivel az állapothatározók (pl. 8 mm, 10 V) információ közlésére alkalmasak, egyúttal jelek
is.Mivel az ilyenfajta jelek az alapértékkel kapcsolatban közölnek információkat, alapjelekről beszélünk.

2.3.3 Vezetőjel:
Az alapjelképző bemenőjele, ha ez időben változó. Ha pedig állandó, beállító jelről beszélünk.

2.3.4 Rendelkező jel:
A különbségképző szerv kimenőjele, az alapjel és az ellenőrző jel különbségével arányos.

2.3.5 Végrehajtójel:
A rendelkezőjel esetleges erősítésével vagy módosításával létrejövő jel, a végrehajtó szerv bemenőjele.

2.3.6 Beavatkozó jel:
A beavatkozó szerv kimenőjele. Ha a szabályozási körben nincs végrehajtó szerv, a beavatkozójel
azonos a végrehajtó jellel.

2.3.7 Zavaró jel:
A szabályozó berendezésre ható – az irányítástól független – olyan nemkívánatos jel, amely amódosított
jellemzőt és így tovább a szabályozott jellemzőt is a nemkívánatos módon befolyásolja.

2.4 A szabályozási kör szervei
2.4.1 Érzékelő szervek és távadók

A szabályozó berendezések vizsgálatánál láttuk, hogy a szabályozási feladat megoldásához elsőként
a szabályozott jellemző értékéről információt kell kapni, hogy annak változásairól tudomást szerezzünk.
Információkat az érzékelő szerv szolgáltatja. Bemenőjele a szabályozott jellemző pillanatnyi értéke,
kimenőjele az ellenőrző jel. A szabályozott jellemző igen sokféle fizikai mennyiség lehet és azonos
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mennyiségek érzékelésére is alkalmazhatunk különféle érzékelőket. A kiválasztást a szabályozás
körülményei és a többi szervek határozzák meg.

Az érzékelőknél lényeges, hogy a szabályozott jellemzővel arányos, vagy egyértelműen összefüggő
jelet, az ellenőrző jelet összehasonlításra alkalmas formában szolgáltassa. Az érzékelők kiválasztásában
az ellenőrzőjelen és az érzékelt jellemzőn kívül számos más, ugyancsak nem elhanyagolható tényezőt
is figyelembe kell venni. A legfontosabbak:

• az érzékelt jellemző szintje,
• energiatartalma,
• érzékelés pontossága,
• üzemviteli előírások
• hő- és korrózióállóság,
• robbanás biztonság,

az érzékelési hely távolsága.

Gyakran felmerülő kívánság, hogy az érzékelt jellemző pillanatnyi értékét műszeren is láthassuk vagy
regisztrálhassuk, a szabályozási körben való felhasználásán kívül. Olyan esetekben amikor az érzékelő
szervek által szolgáltatott jel nem alkalmas különbségképzésre, összehasonlításra, átalakítókat
alkalmazunk. Az átalakító szerepe a primer érzékelő vagymérőelem által szolgáltatott jellemző változást
összehasonlításra alkalmas fizikai jellé átalakítani.

2.4.2 Alapjelképző szervek
A szabályozáshoz az alapértéknek megfelelő jelet, az alapjelet, az alapjelképző szervek állítják elő.

Bemenőjelük alapján megkülönböztetünk

• beállítójellel,
• vezetőjellel

működő alapjelképzőket.

Olyan esetben, amikor a szabályozási feladat valamilyen jellemző folyamatos érzékelése mellett kell
jelet adnia, ez a jel a vezető jel.

Beállítójel:Amikor az alapérték üzemszerűen állandó, a szabályozás értéktartó, akkor az alapjelképző
feladata a beállítójel segítségével a kívánt állandó érték előállítására. Ilyen alapjelképző szerkezet:

• tranzisztoros stabilizátor,
• zéner-diódás stabilizátor,
• csavar,
• rugó,
• reduktor.

Vezetőjel:Az alapjelképző szervnek a változó jellemző folyamatos érzékelése mellett kell jelet adnia.
Ilyen alapjelképzőnek alkalmasak a következő érzékszervek:

• gőztenziós hőmérő,
• kettősfém,
• hőelem,csőmembrán,
• centrifugál inga,
• potenciométer.

2.4.3 Különbségképző szervek
Feladata: az összehasonlítás és ítéletalkotás, azaz az alapjel és ellenőrző jel összehasonlításra és a
különbséggel arányos rendelkező jel előállítására. Az ítéletalkotást, mint a szabályozási művelet
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legfontosabbmozzanatát, minden szabályozásbanmegtaláljuk. A különbségképző szerv jelei az alapjel
és az ellenőrzőjel kimenőjele a két jel különbségével arányos rendelkező jel. A legtöbb esetben – de
nem mindig – a rendelkező jel megegyezik az alapjel és az ellenőrző jel különbségével.

Különbségképző szervek:

• Wheatstone híd,
• kontrolltranszformátor,
• kétkarú emelő,
• differenciálmű,
• kétkarú emelő,
• membrán.

2.4.4 Jelformáló szervek
A különbségképzőből kilépő rendelkező jel gyakran kompenzáló szerveken (jelformálókon) jut az
erősítőbe. A korszerű szabályozási körökben a beavatkozást az ítéletalkotáson kívül még kompenzáló
szervekkel is befolyásolják.

Feladata: a rajtuk áthaladó jelek időbeli változásait előírt törvényszerűségek szerint módosítani. Mivel
a kompenzálásoknál gyakori kívánság a stabilitás, ezért sokszor stabilizáló szerveknek is nevezik.

2.4.5 Erősítők
Bizonyos esetekben a rendelkező jel információ- és energiatartalmánál fogva közvetlenül beavatkozó
jelként felhasználható. Ha így zárjuk a szabályozási kört, közvetlen működésű vagy segédenergia
nélküli a szabályozás. A rendelkező jel fizikai mennyisége ekkor közvetlenül befolyásolja a módosított
jellemzőt, és így a beavatkozáshoz szükséges energiát az érzékelő szerv közvetítésével közvetlenül a
szabályozott berendezésből vonjuk el. Külön energiaforrásra, segédenergiára nincs szükség. Pl. turbina
fordulatszám-szabályozás centrifugálingával. Fűtésszabályozás, a hőmérsékletszabályozás
beavatkozószerve a fűtőáramot kapcsoló relé.

Az érzékelők többsége csak igen kis energiaszintű ellenőrző jelet adnak. A legegyszerűbb esetektől
eltekintve a szabályozási feladat nem közvetlen szabályozással, hanem a rendelkező jelet
teljesítményerősítővel a beavatkozáshoz szükséges teljesítményszintre kell emelni.

Erősítő: olyan szerv, amely bemenőjelének hatására, segédenergia felhasználásával a bemenőjelnél
nagyobb energiatartalmú vagy nagyobb jelszintű kimenőjelet ad.

Ha a kimenőjel energiatartalma nő meg a bemenőjeléhez képest, akkor teljesítményerősítésről, ha
pedig a kimenő jelszint emelkedik, jelerősítésről beszélünk.

2.4.6 Végrehajtó szervek
Az erősítőből kijövő jel a végrehajtó szervbe jut.

Feladata: a szabályozási körben létrejövő rendelkezést végrehajtsa, ha a beavatkozó szerv kimenőjele
elmozdulás vagy szögelfordulás.

A rendelkező szerveket gyakran szervomotoroknak is nevezik. A szervomotor közvetlenül a beavatkozás
helyén van elhelyezve, esetleg szervezeti egységet alkot a beavatkozó szervvel. A szervomotort
működtetheti villamos, pneumatikus vagy hidraulikus segédenergia. A szervomotorok kimenőjele
elmozdulás vagy szögelfordulás. Az erősítés mértékét a rendelkezőjel energiaszintjén kívül a végrehajtó
szerv teljesítményigénye is befolyásolja.
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2.4.7 Beavatkozó szervek
A végrehajtó szervek feladata a beavatkozó szervek működtetése.

A beavatkozó szervek feladata: a szabályozott szakasz befolyásolása a módosított jellemzőn keresztül.
A beavatkozó szerv működtetésével a módosított jellemzőt tudjuk a kívánt mértékben és értelemben
megváltoztatni. A beavatkozó szerv bemenőjele a végrehajtó szerv által szolgáltatott beavatkozó jel,
míg kimenőjele a módosított jellemző. A beavatkozó szerv megválasztását a módosított jellemző döntő
mértékben befolyásolja.

Sok esetben az önműködő szabályozásokban alkalmazott beavatkozó szerveket egybeépítik a
szervomotorokkal, pl. membránmotort és a szelepet, a villamos szervomotort és az áttételt gyakran
egy szerkezeti egységbe építik össze.

Beavatkozó szervek:

• tolóellenállás,
• mágneskapcsoló,
• szelep,
• csappantyú,
• hajtóműáttétel,
• tolózár.

2.5 Szabályozó
A szabályozó mindazon szervek összessége, amelyek révén a folyamatról az érzékelő szerv által
előállított információt az alapjellel összehasonlítja, és ennek módosításával a végrehajtó szervet
működtető jelet létrehozza.

A szabályozó elsősorban csak a különbségképzőt, az erősítőt és az esetleges kompenzáló szerveket
foglalja magában. A szabályozó bemenőjele az alapjel és az ellenőrző jel, kimenőjele a végrehajtójel.
E három jelet előállító szerv együttes tárgyalás nemcsak célszerű, hanem indokolt is, mivel gyakran
önmagában nem kompenzáló szerv, hanem az erősítővel együtt különböző kapcsolása hozza létre a
végső kompenzáló hatást.
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3. fejezet - Kézi szabályozás
A szabályozás valamelyik részműveletét kezelő személy végzi. Ez a művelet nemcsak beavatkozás,
hanem az érzékelés vagy összehasonlítás, vagy akár az ítéletalkotás is lehet. A kézi szabályozás sok
térenmégma is elterjedt. Járművekmenetirányának „szabályozását” szabályozott jellemző amenetirány,
beavatkozó jellemző a kormánykerék állása), de még nagyon sok szabályozást végeznek ma is kézzel.

3.1 Vízszint kézi szabályozása
A kezelőszemély feladata, hogy a fogyasztástól függetlenül egy minimális és egy maximális vízszint-
érték között tartsa a tartályban „h” értékét.

Az 1 csövön beáramló víz időegységre eső mennyisége nagyobb, mint az ugyanezen idő alatt
maximálisan kiömlő víz mennyisége. Ezért a 2 motor be- és kikapcsolásával tudjuk a vízszintet egy
meghatározott értéken belül tartani. Ha a 4 mutató az 5 úszó közvetítésével maximumot jelez, a kezelő
kikapcsolja a kapcsolóval a motort, így a szivattyú nem szállít több vizet a tartályba. Ha a fogyasztás
következtében a vízszint lesüllyed minimum értékére, akkor a kezelő bekapcsolja a kapcsolót, a
vízszállítás megindul. A h értéke egy alsó és egy felső határ között ingadozik. Nagy tartályok esetén
ez a szabályozás kielégítő lehet.
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10. ábra Tartály vízszintjének kézi szabályozása

3.2 Turbina fordulatszám kézi szabályozása
A turbina fordulatszámának szabályozásánál a kezelő a beömlő gőz mennyiségének változtatásával a
szeleppel tudja szabályozni az n fordulatszámot. A tengelykapcsolatban levő turbina és generátor
fordulatszámát a kezelő a fordulatszám-mutatóműszeren figyeli. Ha a turbina tényleges n fordulatszáma
nagyobb, mint a műszer skáláján bejelölt na előírt érték, akkor a kezelő a szelep fojtásával csökkenti
a beömlő gőz mennyiségét és az n fordulatszám is csökken. ez a csökkenés az előírt érték, az un.
névleges érték alá is mehet, ekkor újabb szelepnyitással növelhetjük a tényleges fordulatszámot.

11. ábra Turbina fordulatszámának kézi szabályozása

3.3 Olajfűtésű kemence hőmérsékletének kézi
szabályozása

A kemencében levő anyag hőmérsékletét egy meghatározott va értéken tartani. A tényleges v
hőmérsékleti értéket a kezelő személy a hőmérőn figyeli, és ezt összehasonlítja az előírt va értékkel.
Ha eltérést észlel a különbség előjelének megfelelően a szelepen keresztül olyan irányban változtatja
a fűtőolaj mennyiségét, hogy a va és v közötti eltérés csökkenjen, sőt eltűnjön. A kemence
hőmérsékletének csökkenése a kezelő zárja a szelepet.
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12. ábra Olajfűtésű kemence hőmérsékletének kézi szabályozása

3.4 Egyenáramú generátor kézi
feszültségszabályozása

Egy külső gerjesztésű egyenáramú generátor kézi feszültségszabályozása. A szabályozási feladat: a
generátor Uk kapocsfeszültségét változó terhelések mellett is állandó értéken tartani.

Kézi szabályozáshoz a kezelő személynek folyamatosan kell információt kapni a generátor pillanatnyi
feszültség értékeiről, melyet a voltmérő M1 mutató mindenkori helyzetéből állapítható meg. Ismerni
kell továbbá azt a feszültségértéket, amelyet a generátornak szolgáltatnia kell, pl. a mérőműszer
számlapján piros vonallal jelölhető meg M2. A kezelő személy tevékenysége abban áll, hogy a mutató
és a piros vonal kölcsönös helyzetét összeveti, és a különbségtől függően beavatkozik: a generátor Rg
gerjesztő ellenállását a megfelelő mértékben és irányban mozdítja el addig, amíg a mutató a piros vonal
helyzetének összehasonlítása, és a helyzetek mérőszámai közötti különbség képzése. Amennyiben a
különbség zérus, nincs szükség beavatkozásra, he nem zérus, akkor a különbség előjele a beavatkozás
irányáról, a különbség nagysága pedig a beavatkozás mértékéről tájékoztat.

13. ábra Egyenáramú generátor kézi feszültségszabályozása
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4. fejezet - Önműködő szabályozás
A kézi szabályozás példái alkalmasak voltak arra, hogy a szabályozás fizikai folyamatáról kialakított
szemléletünket egységesítsük. A szabályozástechnikának a célja az emberi közreműködés kikapcsolása
a munkafolyamatokból. Az ember feladata elsősorban a gépek ellenőrzése és karbantartása.

A továbbiakban csupán az emberi beavatkozás nélküli szabályozási körökkel, az önműködő
szabályzásokkal foglalkozunk.

A helyesen kiválasztott és jól behangolt szabályozó rendszerint jobban dolgozik, mint az ember;
sohasem fárad el, gyorsabban reagál, ítéletalkotása is megbízhatóbb (objektívebb).

4.1 Olajfűtésű kemence
hőmérsékletszabályozása

A kemence hőmérsékletét és a benne izzított anyagot kell állandó va értéken tartani. A tényleges
hőmérsékleti értéket v-t a hőelem érzékeli, amely vezetékkel csatlakozik a szabályozóhoz. A
szabályozóban a gombbal, skálán állíthatjuk be a kívánt va hőmérsékleti értéket.

A kemence olajellátását membránszelep, mint beavatkozó szerkezet befolyásolja. A membránszelep
a szelepből és a membránmotorból áll. A szabályozó Pm nyomással működteti a membránmotort, és
ez a visszaállító rugóval szemben állítja be a szelephézagot. Az olaj beáramlását (módosított jellemző)
befolyásolja a szelepszár elmozdulása (beavatkozó jellemző). A beavatkozó jellemzőt a szabályozószerv
állítja elő a nyomás alakjában (amelyet a membránmotor alakít át elmozdulássá).

14. ábra Olajfűtésű kemence hőmérsékletének önműködő szabályozása

4.2 Hőcserélő hőmérsékletének önműködő
szabályozása

A bemutatott hőmérsékletszabályozást olyan helyeken alkalmazzák, ahol a hőmérsékletet nem kell túl
pontos értéken tartani.

A szelepkúp helyzetét egy hőrelé (táguló folyadékkal töltött érzékelő) befolyásolja. A tartály fűtőcső
rendszerében gőz áramlik, amely fűti a tartály vizét. A folyadékkal töltött hőérzékelő belenyúlik a
tartályba. A vízhőmérséklet emelkedésével a hőérzékelőben tágulni kezd a folyadék. A táguló folyadék
a rugó erejével szemben összenyomja a szelepszárral összekötött csőmembránt. Így a szelepkúp lefelé
mozdul el, amely a gőz beáramlás keresztmetszetét olyan értelemben szűkíti, hogy a hőmérséklet
csökkenjen. Ha a hőmérséklet csökken, a fordított folyamat játszódik le. Az előírt értéket (alapértéket)
beállító szerv az érzékelőben elhelyezett csőmembrán. A csavarorsóval állíthatómembránnal a szelepkúp
kiindulási helyzetét tudjuk változtatni.
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15. ábra Hőcserélő hőmérsékletének önműködő szabályozása

4.3 Egyenáramú generátor önműködő
feszültségszabályozása

A szabályozási feladat a generátor feszültségét a zavarásoktól függetleníteni, Uk kapocsfeszültségét
állandó értéken tartani. A megoldásban a feszültség állandó értéken tartását a tekercs, a rugó és az
ezzel szemben elmozduló vasmagból álló rendszer biztosítja. Ha ui. a generátor kapocsfeszültsége nő,
a tekercs beljebb húzza a vasmagot, ezáltal a gerjesztőtekercs körében növekszik az Rg ellenállásértéke,
tehát a feszültség csökken. A feszültség alapértékét a rugó állításával változtathatjuk. A módosított
jellemző az Ig gerjesztőáram, amelyet az ellenálláson mozgó csúszóérintkező mozgása befolyásol
(beavatkozó jellemző).

16. ábra Egyenáramú generátor önműködő feszültségszabályozása
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4.4 Turbina fordulatszámának önműködő
szabályozása

Feladat: a gőzturbinával hajtott villamos generátorhoz tartozó hálózat feszültségének állandó értéken
tartása, változó villamos fogyasztói terhelések mellett.

Az n fordulatszámot a fordulatszám-érzékelő (centrifugál-inga) érzékeli. Az érzékelő az n
fordulatszámmal arányosanmozdul el, és a karon keresztül vezérli a gőzbebocsátó szelepet. A beáramló
gőz mennyiségét tehát az érzékelő elmozdulása szabja meg, vagyis a szelep nyitását a fordulatszám
határozza meg. Nagyobb fordulatszámon az inga jobban kilendül, és a kar közvetítésével a szelep
jobban fojt. A forgáspontot a csavarral emelhetjük vagy süllyeszthetjük, ezzel a turbina fordulatszámának
szabályozására vezettük vissza.

17. ábra

A szabályozott berendezés

A szabályozott berendezés az olyan, a szabályozástól egyébként függetlenmeglévőműszaki létesítmény,
berendezés, gép stb., amely a szabályozás tárgyát képezi.

A szabályozott berendezést leíró tagot szabályozott szakasznak nevezzük. A példákban a víztartály a
turbina, az ízzitókemence, az egyenáramú generátor és a hőcserélő szerepeltek szabályozott
berendezésként.

A szabályozott berendezést egy négyszöggel ábrázolhatjuk.

18. ábra
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A gázfűtésű izzítókemencében a szabályozott jellemző hőmérséklet (oC), a módosított jellemző a
kemencét fűtő gázáram mennyisége (m3/h), zavaró jellemzők a gáz ingadozó fűtőértéke (kJ/m3), a
nyomásingadozás (N/cm2) és a változó mindenkori hőszükséglet (kJ/h).

19. ábra Gázfűtésű kemence, mint hőmérsékleti szabályozási szakasz

A gőzturbina fordulatszám-szabályozásánál a szabályozott jellemző a fordulatszám (n/min), a módosított
jellemző a gőzáram (t/h). Zavaró jellemzők, a gőznyomás (N/cm2), a gőzhőmérséklet (oC) és a hajtott
generátor terhelőnyomatéka (N) a változó villamos terhelés következtében.

20. ábra Gázturbina, mint fordulatszám szabályozási szakasz

4.5 A szabályozó
Bármilyen szabályozási feladat elvben szabályozott berendezésre és szabályozóra osztható, ezért a
szabályozott berendezés megismerése után a szabályozót tárgyaljuk.
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A szabályozási feladat megoldása:

• a szabályozott jellemző kívánt értékét, az alapértéket kell megadni. A szabályozott jellemző tényleges
értékéről minden pillanatban helyes információkat kell kapni.

• képezni kell az alapérték és a tényleges érték közötti különbséget, a szabályozási eltérést.
• az eltérés nagyságától és előjelétől függően kell kiadni a rendelkezést a módosított jellemző helyes
irányú megváltoztatását.

Az így felépített szabályozó berendezés legfontosabb sajátossága, hogy a szabályozott jellemző
megváltoztatására irányuló rendelkezés a szabályozott jellemzőnek az alapértéktől való eltérésének
mértékétől függően valósul meg.

A szabályozó berendezés elvi működése a fentiek alapján világos. Az információt az érzékelő szerv
szolgáltatja, ellenőrző jel formájában. Az utóbbi a szabályozott jellemző és az ellenőrző jel közötti
egyértelmű kapcsolat van. Célszerű a szabályozott jellemző kívánt értékét, az alapértéket az ellenőrző
jellel megegyező nemű fizikai mennyiség formájában megadni. Ezt a fizikai mennyiséget alapjelnek
nevezzük. Az összehasonlítás elvégzéséhez szükséges, hogy az alapjel és az ellenőrző jel jelhordozója
között a különbségképzés egyszerűen és megbízhatóan tudjuk meghatározni és stabilizálni.

Az alapjel és az ellenőrző jel közötti különbségnek képzését a különbségképző szerv végzi, amelynek
eredményeként a rendelkező jelet szolgáltatja.

A rendelkező jel szintje – általában – kicsi, ezt valamilyen teljesítményerősítővel fel kell erősíteni. Az
erősítő kimeneténmegjelenő jel a végrehajtó jel, amely szervomotoron keresztül működteti a beavatkozó
szervet. A rendelkező jel a szabályozott jellemzővel egyértelmű kapcsolatban van. A rendelkező jel
nagyságától függően kell a módosított jellemzőt befolyásolni, hogy a zavarások hatása miatt az
alapértéktől eltért szabályozott jellemző ismét az alapértékre álljon vissza.

A módosított jellemzőt beavatkozó szervekkel tudjuk változtatni.

A szabályozási feladat megvalósításához, a szabályozott berendezéshez meghatározott célú határozott
funkciót betöltő készülékek helyes összekapcsolásával (illesztésével) alakítjuk ki a szabályozási kört.
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5. fejezet - A tag fogalma és
értelmezése
5.1 Tag fogalma

A szabályozási körökben található műszereket, készülékeket működésük, feladatuk alapján szerveknek
nevezzük. A szervek a rajtuk áthaladó jeleket valamilyen módon megváltoztatják. Ez a változtatás
lehet a jelek felerősítése, gyengítése, gyorsítása, késleltetése (amelyeket matematikai módszerekkel
jellemezhetünk, függvényekkel megadhatunk.) A jelváltozás tehát jellemző tulajdonsága lehet a
szabályozási kör valamelyik részének.

Leggyakrabban elegendő a jelekmennyiségi változásainak vizsgálatát csupán a bemenő és kimenőjelekre
korlátozni. Ezáltal egy olyan rendkívül hasznos egyszerűsítéshez juthatunk, amelynél a vizsgált szerv
szerkezeti tulajdonságaitól eltekintünk. Így jutunk el az irányítástechnika egyik legfontosabb fogalmához
a taghoz.

A tag fogalmánakmegalkotásával a különböző irányítástechnikai szerkezetek jelátviteli tulajdonságának
bemutatását könnyítjük meg. Hangsúlyoznunk kell azonban a tag és szerv fogalma közötti lényeges
különbséget.

A szerv egy maghatározott feladat (pl. érzékelés, erősítés, beavatkozás) megvalósítása céljából
összehangoltan együttműködő és rendszerint szerkezetileg is összeépített egység.

A taggal pedig jelátviteli tulajdonságokat fejezünk ki.

A tag egy doboz, melynek van egy bemenő és egy kimenő jele. Ezek a jelek a valóságban sokféle
fizikai mennyiségek lehetnek, különböző mértékegységekkel - a tag esetében Xbe és Xki jelölést
alkalmazunk rájuk. A kimenőjel és a bemenőjel között valamilyen összefüggés van - mely összefüggést
matematikai képlettel, grafikus ábrázolással vagy esetleg egyszerű, szöveges leírással adunk meg. A
tagok jelölése többnyire a dobozba írt rövidítéssel vagy egyszerű ábrával történik.

21. ábra Irányítástechnikai tag

22. ábra Tag jelölése betűvel és ábrával

A nyilak fejezik ki az okozati kapcsolatokat. a befutó irányú nyíllal jelölt vonalak adják meg a tag
működésétől függetlenül változó jeleket, a tag bemenő jeleit.

Minden irányítástechnikai tag esetében feltételezzük, hogy a hatások kizárólag csak a bemenet felől
a kimenet felé terjedhetnek, visszafelé nem.

Rövid meghatározás: Az irányítástechnikai tagokkal a szabályozási kör részegységeit modellezzük.
A tag egy olyan doboz - mely bemenettel és kimenettel rendelkezik, a köztük lévő kapcsolatot
matematikai képlettel vagy ábrázolással adjuk meg és a hatások csak a bemenettől a kimenet felé
hatnak.
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5.2 Tagok vizsgálófüggvényei
A tagok viselkedésének leírásához azt a módszert használjuk, hogy egy vizsgálójelet adunk a bemenetre
és feljegyezzük a hatására kialakuló kimeneti jelet. Kettő nevezetes vizsgálófüggvény van:

5.2.1 Dirac-impulzus függvény
A Dirac-impulzus egy végtelenül keskeny időtartamú, egységnyi területű impulzus a t=0 pillanatnál.
Minden más pontban az értéke nulla. Jele: d(t).

"Előállítását" könnyen elképzelhetjük, ha felrajzolunk egy egységnyi időtartamú és egységnyi értékű
négyszög-impulzust, majd ennek időtartamát fokozatosan nullára csökkentjük úgy, hogy a függvény
alatti terület ne változzon!

23. ábra Dirac-impulzus "előállítása" egységnyi területű impulzusból

5.2.2 Egységugrás-függvény
Az egységugrás-függvény értéke a nulla időpillanat előtt mindig nulla, a nulla időpillanatban és utána
mindig egy. Jele: 1(t).

24. ábra Egységugrás-függvény

• Ha a tag bemenetére Dirac-impulzust adunk, akkor a kimenő jelet a tag súlyfüggvényének nevezzük,
jele: Xh(t).

• Ha a tag bemenetére egységugrás függvényt adunk, akkor a kimenő jelét átmeneti függvénynek
(válaszfüggvénynek) nevezzük, jele: Xv(t).

Lineáris tag: ha a tag kimenő és bemenő jele közötti kapcsolatot egyenes írja le.
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25. ábra

Az egyenes α szöggel hajlik el az Xb tengelytől. A hajlásszög tangense a görbe meredekségétől függ.
A kimenőjel és a bemenőjel közötti kapcsolatra felírható az

egyenlőség. Ap: arányos átviteli tényező.

Megkötések: A bemenőjel hatására létrejövő kimenőjel véges idő alatt alakul ki. Mivel ez általában
igen bonyolult módon megy végbe, ezért a kimenőjel időbeli lefolyását a bekapcsolási jelenségek
lezajlása után vizsgáljuk, amikor állandó bemenőjel esetén a kimenőjel sem változik. Ezt nevezzük
állandósult állapotnak.

Eltekintünk attól, hogy a jelek hogyan, mennyi idő alatt alakulnak ki. azt tételezzük fel, hogy a bemenőjel
már hosszú idő óta fennáll és értéke állandó, továbbá a hatására létrejövő kimenőjel is állandósult már.

Arányos (lineáris), energiatároló nélküli tag jele:

26. ábra

5.3 Átmeneti függvény

27. ábra Arányos (energiatároló nélküli) tag átmeneti függvénye

Példák energiatároló nélküli arányos tagokra:

Emelőkar, mint jelátvivő tag
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28. ábra

Bemenőjel az F erő.
Kimenőjel a h elmozdulás.
F=0,5 N; h=1,25mm.

Az emelőkart helyettesítő tag átviteli tényezője:

Külső gerjesztésű egyenáramú motor kapcsolása

29. ábra Külső gerjesztésű egyenáramú motor kapcsolása, üresjárási jelleggörbéje

A motor akkor forog

• ha az Ug, mind az Uk zérustól különbözik.

A motor kimenőjele

• a tengely ω szögsebessége.

A jelleggörbéről leolvasható, hogy a motor tengelyének szögsebessége egyenesen arányos a
kapocsfeszültséggel.

29

A tag fogalma és értelmezése

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

http://www.renderx.com/
http://www.renderx.com/reference.html
http://www.renderx.com/tools/
http://www.renderx.com/


A statikus jelleggörbe alapján bevezethetjük a tagok állandósult állapotában érvényes jel átvitelére az
átviteli tényező fogalmát.

Átviteli tényező: lineáris tagok esetén a kimenőjel és a bemenőjel állandósult értékének hányadosa.

Az

Az

összefüggés alapján az átviteli tényező ismeretében a kimenőjel bármely értéke a bemenőjelből
meghatározható.

A motor adatai a következők: Ub=230V üresjárási feszültséghez tartozó szögsebesség ω=140 rad/s.
feltételezésünk szerint Ub és ω között a kapcsolat lineáris, így az átviteli tényező:

A két példa alapján is felismerhető, hogy az átviteli tényező az erősítési tényezőhöz hasonló, de nem
azonos fogalom. Erősítésnél ugyanazon fizikai jellemzők viszonyát fejezzük ki, így az erősítési tényező
dimenzió nélküli viszonyszám,míg az átviteli tényező dimenziója a kimenő és bemenő jel dimenziójának
hányadosa.

5.4 A hatáslánc és hatásvázlat
A szabályozási kör jól ábrázolható hatásvázlattal. A hatásvázlatban az egyes tagokat négyszögletes
idomokkal jelöljük, amelyeket egyenesekkel kötünk össze. Az egyenesekre rajzolt nyilak a jelek
hatásirányát jelölik, ez nem az anyag- vagy energiaáramlás iránya.
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30. ábra

31. ábra

Hatáslánc a szabályozási kör azon szerkezeti egységeinek sorozata (láncolata), amelyek a szabályozási
hatást közvetítik.

A hatásvázlat a hatáslánc elvi ábrázolási módja, amelyben a tagokat, jeleket egyszerű geometriai
alakzatok jelképezik. A hatáslánc és a hatásvázlat szoros kapcsolatban van egymással, amelyet a fenti
ábrán látható egy közvetlen működésű hőmérsékletszabályozóval ellátott gőzfűtéses hőcserélőn
kívánunk bemutatni.

A hőcserélőn átáramló Q (m3/s) folyadékot szárazgőzzel fűtjük. A szabályozás feladata a kiáramló
folyadék υ (oC) hőmérsékletének állandó értéken tartása. Az érzékelőelem, a gőztenziós hőmérő. A
hőmérő közvetlenül működteti a membránszelepet. Ha υ hőmérséklete nő, a membránszelep kezd
lezárni, csökken a hőcserélőbe áramló gőzmennyiség, ennek következtében csökken a kiáramló folyadék
hőmérséklete.

Az ábrán szaggatott vonallal tüntettük fel a zárt hatásláncot. Az ábra alapján a hatások tovaterjedése
jól követhető és megfigyelhető, hogy a hatásirány nem azonos az anyagáramlás irányával.

A 31. ábrán pedig a hőcserélő szabályozásának hatásvázlatát tüntettük fel, beírva a négyzetekbe az
egyes hatáslánc-tagok átviteli tényezőit.
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A bemutatott példa alapján világosan látszik, hogy a zárt hatásláncú szabályozási rendszer hatásvázlata
a szabályozás szempontjából fontos jellemzőket, és ezek kapcsolatait egyszerű formában ábrázolja.
Az ilyen vázlat az elemek egymás közötti hatásait szemlélteti és ábrázolja a szabályozó rendszerben,
függetlenül attól, hogy ez milyen tényleges eszközökkel valósul meg. A hatásvázlat a feladat fizikai
megértését segíti elő, és jó alapot ad a feladat elemzésére.
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6. fejezet - Önműködő szabályozások
csoportosítása
6.1 Folytonos működésű szabályozás

Egyik fontos megkülönböztető sajátság lehet a szabályozási körben terjedő jelek értékkészletének
folytonos vagy nem folytonos, diszkrét volta.

Folytonos a szabályozás akkor, ha a jelek a szabályozási körben folytonosak.

Jellemzője:

• a szabályozási kör minden egyes tagjának kimenő és bemenő jele állandó értékű lehet.
• a működési tartományon belül a szabályozott jellemző – az alapjel megfelelően megválasztott
értékével – tetszőleges értékre állítható be.

6.1.1 Folytonos működésű feszültségadó
Az R-rel jelölt ellenállástól függően az Xk és Xb között valamilyen tetszés szerinti előre megszabott
kapcsolata van.

6.1.2 Folytonos működésű vízszintszabályozás

32. ábra

Az 1 tartályban az 2 úszó érzékeli a vízszintet. A vízszint emelkedésével, az úszó mozgásával vezérelt
3 kar zárja, ha pedig süllyed a szint, nyitja a 4 szelepet. Ha vízelvétel állandó, akkor a vízszint is állandó
értéken marad. Az alapértéket a 7 kettősanyának jobb vagy bal irányú elfordításával állítjuk be, ezáltal
ugyanis az 5 rúd hossza változik.

Megfigyelhető, hogy a h vízszint (mint szabályozott jellemző) és a 4 szelepállás közötti kapcsolat
minden időpontban megvan, a szabályozás tehát folytonos, sőt a karok merev összeköttetése - az úszó
és a szelep között – arányos összefüggést adnak.
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A szabályozó csak hmin és hmax érték között képes szabályozni. Ha vízszint hmin alatt vagy hmax felett
van, akkor a szabályozó már nem képes ellátni feladatát. Azonban a hmin és hmax közötti tartományban
a szabályozó kifogástalanul üzemel, sőt az érzékelés és beavatkozás minden pillanatban folytonos.

6.1.3 Kemence hőmérsékletének állandó értéken tartása

33. ábra Hőmérséklet folytonos szabályozása

A szabályozott jellemzőt a 1 hőmérő érzékeli, amely a 2 membránfelület közvetítésével a 3 rudazatra
ható erővé alakít. A rudazatra ható erő – az ellenőrző jel – a mindenkori kemence hőmérséklettel
arányos. Az alapjelet a 4 rugóval állítjuk be. A 3 rudazat elmozdulását a rugóerő és a membránerő
egyensúlya adja. Az Xr elmozdulás e két erő különbségével arányos. A rendelkező jel egy
teljesítményerősítő vezérlőáramát változtatja meg azáltal, hogy a vezérlőkörbe tett 5 ellenállást a 6
csúszka állásával befolyásolja. A teljesítményerősítő állandó UT hálózati feszültségről kap táplálást,
és így az erősítő kimenő körében folyó If fűtőáram – a szabályozott szakasz módosított jellemzője –
a teljesítményerősítő vezérlőáramával, ill. a rendelkező jellel van egyértelmű kapcsolatban. Az If
fűtőáram és a υs hőmérséklet közötti összefüggést

6.2 Nem folytonos (állásos) szabályozás
Nem folytonos a szabályozás, ha hatásláncának legalább egy pontján nem folytonos (diszkrét) jelek
jelennek meg.
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34. ábra

A körben csak akkor folyik áram, ha az érintkező zárja az áramkört. Az érintkező helyzetét a bemenőjel
határozza meg. A kimenő jellemző (pl. az áramkörben folyó áram) két értéket vehet fel. Nyitott kapcsok
mellett zérus, zárt kapcsok mellett a névleges értéket.

6.2.1 Állásos működésű hőmérsékletszabályzás
A szabályozott szakasz, az érzékelő az alapjelképző és a módosított jellemző is megegyezik a folytonos
működésű hőmérsékletszabályzással.

35. ábra Állásos működésű hőmérsékletszabályozása

Állásos szabályozással egyensúlyi helyzet általában nem jöhet létre. Az Xr rendelkezőjel és az Iv
módosított jellemző két diszkrét értéket vehet fel. (névleges ill. zérus értéket)

A relé mozgórészére ható súrlódásokmiatt a meghúzás és elengedés a hőmérsékletnek nem ugyanazon
értékén következik be. Legyen to az a hőmérséklet, amelyen az alapjel (a rugó feszítőereje) és az
ellenőrzőjel (a gőztenziós hőmérséklet mérővel kapcsolt membrán ereje) éppen egyenlők és akkor a
fűtőköri relé érintkezői zárodnak. Fennállnak az alábbi egyenlőtlenségek, hogy tmegh<to<tel. Ezek után
a szabályozási folyamat már egyszerűen követhető.
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36. ábra Szabályozási folyamat lezajlása

Bekapcsoláskor a kiindulási hőmérséklet sokkal kisebb, mint a rugóval beállított to alapérték. Ezért a
reléérintkezők zárnak és a nagyobbmérvű fűtés következtében a hőmérséklet növekszik. Amikor elérte
a tejt kikapcsolási értéket, a fűtőáram megszakad, s a hőmérséklet csökkenni kezd. Az érintkezők
tmegh<t0 értéken újra zárnak, s ezután az előbbi folyamat szerint a hőmérséklet ismét emelkedni kezd.
Ezt a folyamatot ábrázoltuk a fenti ábrán. Mint látható, a hőmérséklet periodikusan változik a t0
alapérték körül.

Ezekben a szabályozásokban a relé működésű szerv, mint teljesítményerősítő szerepel. Egyszerű
szerkezete ellenére csak igénytelen szabályozási feladatokra alkalmazzák. Főleg olyan esetekben,
amikor a szabályozott jellemzőnek az alapérték körüli ingadozása megengedhető, vagy ha ez az
ingadozás a szabályozott berendezés nagy tárolóképessége miatt nem számottevő.

6.3 Ejtőkengyeles szabályozás
A jelfolyam időbeli szakaszosságát mesterségesen valósítjukmeg. A jeleket periodikusanmegszakítjuk,
mert ezáltal kedvezőbb, gazdaságosabb az üzemvitel. Sokszor azonban a szabályozás másként nem is
valósítható meg.

Folyamatos kézi szabályozásban a kezelő állandóan figyeli a szabályozott jellemzőmindenkori értékét
mutató műszert és mindenkor kész a szükséges beavatkozásra. Ha a kezelő csak időszakonként (pl.
30 percenként) tekinti meg a műszert és végzi el a szükséges beavatkozást, akkor a szabályozás
mintavételező. Általában hőmérséklet szabályozásokra alkalmazzák.

Óraművel vagy szinkronmotorral függőlegesen mozgatott ejtőkengyel. A mintavételi elv módot nyújt
a kisteljesítményű, nagy pontosságú érzékelő szervek alkalmazására. Különösen az anyagösszetétel
(pl. füstgáz) vizsgálatokban terjedtek el, ahol folyamatosan érzékelő és analizáló műszerek rendszerint
nem állnak rendelkezésre.

37. ábra

6.4 Értéktartó és követő szabályozások
Azokat a szabályozásokat, amelyeknek feladata valamilyen fizikai jellemzőt állandó értéken tartani,
értéktartó szabályozásoknak nevezzük. Az alapérték, s így az alapjel is üzemszerűen állandó. Mivel a
szabályozott szakaszt különböző zavaró hatások érhetik, itt a szabályozott jellemzőt zavarások ellenére
is állandó értéken kell tartani.
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Követő szabályozásokban az alapérték és ennek megfelelően az alapjel is üzemszerűen változik. A
folyamat gyors változása következtében a változás elveszti értéktartó jellegét.

A követő szabályozásokban a feladat nemcsak a szabályozást ért zavarások elhárítása, hanem biztosítani,
hogy a szabályozott jellemző maximális alakhűséggel kövesse az alapjel változását.

Rendszerint az utóbbi követelmény kielégítése lényegesen nehezebb az előbbinél, ezért azt mondhatjuk,
ha a szabályozás az utóbbi követelményeknek eleget tesz, akkor a zavaró hatások elhárítását is teljesíti
a szabályozás.

Az alábbiakban vizsgáljunk meg két jellegzetes példát a követő szabályozásra.

6.4.1 Gáz-levegő arányszabályozás
Cél: a gáznemű tüzelőanyag gazdaságos elégetéséhez mindig a legkedvezőbb mennyiségű levegőt
adagoljuk.

38. ábra Gáz-levegő arányszabályozás

Az időegység alatt betáplált gáz mennyisége állandóan és rendszertelenül változhat, ezért az égéshez
szükséges levegőmennyiséget ennek arányában kell változtatni. Az arányszabályozás, mint követő
szabályozás az alábbiak szerint könnyen érthetővé válik.

Az 1 csövön beáramló gáz mennyiségéről a 2 érzékelő küld információkat a 3 szabályozóba. A 4
érzékelő a levegő mennyiségével arányos jeleket ad a szabályozónak. Attól függően, hogy fennáll-e
vagy sem a szükséges gáz-levegő arány, küld a szabályozó beavatkozó jelet az 5 levegőszelephez,
amely a szükséges értelmű és nagyságú beavatkozást elvégzi.

Programszabályozásról (menetrendi) akkor beszélünk, ha az alapjel előre meghatározott módon változik
az idő függvényében. Az alapjel időbeni változását – pl. egy óraszerkezet – önműködően végzi.
Menetrendi szabályozás kívánatos pl. izzítókemencénél. Itt az izzítás helyes végrehajtására a kemence
hőmérsékletét meghatározott program szerint kell változtatni.
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39. ábra A programszabályozó elve

Az alapjel időbeni változásait az 1 programtárcsára visszük fel, amelyet a nyíl irányában állandó
szögsebességgel forgatunk. Ez a változó Xa alapjel az SZ szabályozó kerül, a kemence hőmérsékletével
arányos Xe ellenőrző jellel együtt, amelyet a 2 érzékelőszerv szolgáltat.

A szabályozó a mindenkori Xa-Xe különbözeti jellel arányos Xr rendelkező jelet küldi a 3 erősítőbe,
a felerősített jel a 4 beavatkozó szervet a kívánt irányba elmozdítja és változtatja a beáramló fűtőgőz
mennyiségét.

6.5 Kaszkádszabályozás
Nagyon gyakran a szabályozási körök működése bizonytalanná, labilissá válik. Javítja a szabályozási
viszonyokat, ha a szabályozási körön belül egy újabb kört alakítunk ki, azaz a hatásláncot többszörösen
hurkolttá tesszük.

A többhurkos szabályozási körök számos változata közül a kaszkádszabályozás a legismertebb. Ekkor
nemcsak a szabályozott jellemzőt használjuk fel, hanem egy kisegítő szabályozott jellemzőt is.

40. ábra Kaszkád szabályozás

A külső szabályozási kör szolgáltatja az alapjelet a belső szabályozási körnek. Ez a megoldás akkor
használatos, ha a szabályozásnak időben-sebességben igen eltérő zavaróhatásokkal egyszerre kell
megbirkóznia. Pl. képzeljünk el egy helyzetszabályozást - amelynek beavatkozószerve - önmagában
még egy fordulatszám-szabályozás is egyben.
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7. fejezet - Jelátvivő tagok dinamikus
tulajdonságai

Szabályozó berendezés használhatóságát jellemzi:

• mennyire képes a folyamatot irányítani, ha
• az üzemi feltételek változnak,
• ha az alapérték módosul,
• zavarás lép fel.

A technológia csaknem minden esetben megköveteli, hogy a zavarás várható követelményeit előre
megadjuk.

Ezért választ kell adni néhány kérdésre:

• a zavarás hatására fellépő rendellenes állapot mennyi ideig tart.
• a szabályozott jellemző változása zavarás alatt hogyan folyik le,
• a szabályozó milyen beállítása mellett kapjuk az optimális eredményt,
• lehetséges-e a berendezést vagy műszerezést úgy alakítani (beállítani), hogy csökkenjen a zavarás
kellemetlen következményei

Dinamikus vizsgálatban a szabályozási rendszer működését vizsgáljuk, a szabályozott jellemző vagy
az azt befolyásoló körülmények megzavarását követő átmeneti állapotban. A vizsgálatok során
tájékozódhatunk az üzemi berendezés tulajdonságairól, tökéletesítési lehetőségeiről stb. Sőt ezeknek
az információknak felhasználásával előre képet alkothatunk magunknak a szabályozás lefolyásáról.

7.1 A vizsgáló jel
Legegyszerűbb módon úgy ismerhetjük meg a szabályozó viselkedését, hogy beavatkozunk a
szabályozásba és megfigyeljük az eredményt. pl. az alapérték hirtelen elállítása lefelé vagy felfelé,
jellegzetes módon változtatja meg a szabályozott jellemzőt leíró görbét. Tapasztalhatjuk, hogy ez a
jellemző a korábbi tartós értékről egy másik tartós értékre megy át, majd a kör ismét nyugalomba kerül.
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41. ábra Átmeneti függvény kísérleti meghatározása

A csőben áramló olaj nyomását a 2 íróművel egybeépített 1 dugattyús nyomásérzékelő érzékeli. az
áramló olaj mennyiségét a fojtó szervvel szabályozhatjuk. A fojtás mértékét a 4 íróművel regisztrálhatjuk
az állandó sebességgel mozgatott 5 regisztrálópapíron. Ha a beáramló olajnyomása állandó, akkor az
elfolyó olaj nyomását a 3 fojtószerv határozza meg. A csővezetékben kialakuló nyomásváltozás
lefolyásának és a fojtószerv elmozdulását kapcsolatát a regisztrálópapíron megfigyelhetjük.

Hogy az eredeti nyugalmi helyzetből kimozdított rendszermilyenmódon kerül az új nyugalmi helyzetbe,
az attól függ, hogy a kimozdulás milyen módon történt. A két tartós egyensúlyi állapothoz tartozó két
tartós érték között a szabályozott jellemző (pl. nyomás) értéke valamilyen görbe szerint fog változni.
Ezt a görbét átmeneti függvénynek nevezzük.

Az átmeneti függvények ismeretében a szabályozásokat egységes alapelvek alapján vizsgálhatjuk.
Ehhez azonban szükséges, hogy vizsgáló jelek alakjában, nagyságában és időbeni alakulásában
megállapodjunk. Az ilyen jeleket tipikus jeleknek nevezzük. Ezeknek a tipikus bemenő jeleknek az
alkalmazása teszi lehetővé, hogy különböző szerkezetű, felépítésű és elvű szabályozásokat és
szabályozásköri tagokat össze tudunk hasonlítani.

7.2 Az átmeneti függvény
Valamely tag vagy szabályozó berendezés kimenő jelének időbeni alakulását leíró függvény, ha a
bemenőjel ugrás jel. Az ugrásjel azt jelenti, hogy a 3 fojtószervet hirtelen mozdítja el. Ez a bemenőjel.
Ennek hatására a nyomás nem hirtelen, hanem az ábrán rajzolt módon változik, s amíg a nyomás értéke
az új egyensúlyi helyzetnek (vízszintes egyenes) megfelelő állapotot el nem érte, addig egy görbét írt
le. Ez a görbe az átmeneti függvény.

Létezik még a válaszfüggvény is, amely

• a tagok jellemzésére használt olyan függvény, amely valamely tipikus bemenőjel hatására létrejövő
kimenőjel lefolyását írja le az idő függvényében.
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42. ábra

t0 időpontban U feszültséget kapcsolunk az áramkörre. (ez a feszültségugrás jel). A kialakuló áram
azonban nem ugrásszerű, mert a körben induktivitás is van, amely energiatárolásra képes. Az induktivitás
mágneses energiája függ a rajta áthaladó áramtól. Az árammegváltozása energiaváltozással jár együtt,
amelynek lezajlásához idő kell. Az áramváltozás (a kimenő jel változása) tehát nem lehet ugrásszerű.

matematikai úton kimutatható, hogy az áram növekedésének időbeli változása exponenciális függvény
szerint változik.

A tagoknak a bemenő ugrásjelre adott kimenőjelei néhány jellegzetes csoportba sorolhatók.

7.3 Tipikus jelek
Bármilyen bemenőjel esetén összehasonlításra alkalmas kimenőjelet kaphatnánk a tagok vizsgálatában,
mégis célszerűbb néhány fontosabb, a gyakorlatban előforduló, tipikus bemenőjelre vizsgálni a tagokat.
Az átmeneti függvény alkalmazásának egyik célja a szemléletesség. A szemléletességet fokozhatjuk,
ha a bemenetre valamilyen tipikus jelet adunk és ennek hatására vizsgáljuk a kimenőjelet.

Gyakorlati szempontból a legfontosabb tipikus vizsgálójelek a következők:

• az egységimpulzus-függvény ( Dirac-delta): δ(t),
• az egységugrás-függvény: 1(t),
• az egységnyi sebességugrás-függvény: t 1(t),
•
az egységnyi gyorsulásugrás-függvény :

43. ábra Tipikus vizsgálójelek. A szomszédos vizsgálójelek egymásnak deriváltjai, illetve integráljai.

Az egységimpulzus-függvény olyan egységnyi területű impulzus, amelynek értéke a t=0 időpontban,
t<0 és t>0 esetekben pedig egyaránt zérus. Egységnyi területű véges impulzusokból a következőképp
származtatható le.
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44. ábra Az egységimpulzus-függvény leszármaztatása

Minél kisebb a négyszöglökés időtartama ( t→0 ), annál nagyobb amagassága . A határesetben
kapott tűfüggvény a Dirac-delta: δ(t), mely matematikai absztrakció, s a számításokat jelentősen
leegyszerűsíti.

Az egységimpulzus-függvény bemenőjel hatására a tag, vagy a rendszer kimenetén megjelenő jelet
súlyfüggvénynek nevezzük. A súlyfüggvény (w(t)) jellemző a rendszerre, ismeretében következtethetünk
a rendszer szerkezetére.

• Az egységugrás-függvény értéke t < 0-ra zérus, t ≥ 0-ra egységnyi. Egységugrás alakú bemenőjel
hatására a rendszer (rendszerelem) kimenetén megjelenő jelet átmeneti függvénynek nevezzük. Az
átmeneti függvény ( v(t)) ugyancsak jellemző a vizsgált rendszerre.

• Az egységnyi sebességugrás-függvény értéke t < 0-ra zérus, t ≥ 0-ra pedig t. Hatására a rendszer
kimenetén az egységsebesség-ugrásra vonatkozó átmeneti függvény (vt(t)) lép fel.

•
Az egységnyi gyorsulásugrás-függvény értéke t < 0-ra zérus, t ≥0-ra pedig . A rendszer kimenetén

hatására az egységgyorsulás-ugrásra vonatkozó átmeneti függvény ( ) jelentkezik.

7.4 Az átviteli függvény
az előzőekbenmegismert átmeneti függvény alkalmazásával a tagok számos jellegzetes tulajdonságaira
kaphatunk felvilágosítást. Pl. az átmeneti függvény igen jól jellemzi a tag dinamikai viselkedését.
Bonyolultabb rendszerekben azonban az átmeneti függvény előállítása nehézkes lehet. helyette az
átviteli függvény bevezetése célszerű, mert ez már a bonyolultabb rendszerek általános érvényű
tárgyalási módját teszi lehetővé.

A tagra egymás után különböző, meghatározott frekvenciájú lengést adunk bemenőjelként. A frekvenciát
igen kis értéktől igen nagy értékig változtatjuk úgy, hogy minden frekvencián megvárjuk a kimenőjel
állandósulását. Ezzel a kísérletsorozattal felvilágosítást kapunk arra, hogy miként befolyásolja a tag a
rajta áthaladó lengés nagyságát és időbeli eltolódását, amíg abból kimenőjel lesz. Ez a két érték adja
meg a tag viselkedését egy-egy frekvencián. A teljes frekvenciatartományban az említett két érték, a
tag átviteli függvényét határozza meg. Ez az átviteli összefüggés azonban csak kis amplitúdójú jelekre
alkalmas.

Tehát az átviteli függvény a lineáris tag bemenőjelének és a hozzátartozó kimenőjelének az összefüggését
leíró függvény, amely a jelek mind nagyságbeli, mind időbeli összefüggését a frekvencia függvényében
tünteti fel.
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8. fejezet - A tagok csoportosítása
jelátvitel szerint

A tagok ki- és bemenő jellemzői időbeli viselkedésének ismerete a felhasználás szempontjából értékes
információkat nyújt. Ezeknek birtokában előre meg tudjuk mondani egy tagról, hogy az a szabályozási
körbe való beépítésénél meg fog-e felelni a követelményeknek vagy sem.

A különféle tagok állandósult állapotban más és másképpen viselkedhetnek és ennek megfelelően más
és másfajta tagokról beszélhetünk.

8.1 Arányos tagok
Jellemzője:

• ugrás alakú bemenőjel hatására a kimenőjel állandósult értéke arányos a bemenőjellel. Másképp: a
bemenő jellemző minden értékéhez a kimenő jellemző maghatározott értéke tartozik.

• a kimenő (Xk) és a bemenő (Xb) jel megváltozásának hányadosa állandósult állapotban, az Ap átviteli
tényező

45. ábra Időkésés nélküli arányos tag, karos áttétel
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46. ábra Időkésés nélküli arányos tag, csőben áramló folyadék

47. ábra Időkésés nélküli arányos tag, ohmos ellenállást tartalmazó villamos áramkör

Az energiatárolók száma szerint

időkésés nélküli arányos tagok (nem energia tárolók)

Jellemzője: kimenőjelük is egységugrás, ha bemenőjelük egységugrás alakú. Így fennáll

az összefüggés.

1. merev mechanikai kapcsolatban levőmozgató és mozgatott rúd helyzete egymással mindig arányos.
2. Az elhanyagolható tömegű folyadékG átáramlómennyisége a h szelepállással minden időpillanatban

arányos.
3. A tiszta ohmos körben az i áramerősség a bekapcsolt r ellenállással minden időpillanatban arányos.

Az arányos időkésé nélküli tagok kimenő jelének időfüggvénye, egységugrás bemenőjel esetén.

8.1.1 Egytárolós arányos tagok
Jellemzője: a kimenőjel a bemenőjel változását nem képes egyidejűleg követni.
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48. ábra RC kör kapcsolás; átmeneti függvénye egységugrás bemenő jel esetén

Az RC kör bementi kapcsaira Ub feszültséget kapcsolunk t=0 időpillanatban. A kondenzátor Uk
kapocsfeszültsége nem éri el azonnal az Ub bemeneti feszültség értékét, hanem csak az átmeneti
folyamatok lezajlása után egyenlő Uk=Ub-vel, ha az átviteli tényező A=1.

Az Uk feszültség alakulását alkalmas műszerekkel láthatóvá tehetjük, de matematikai módszerekkel
is meghatározható.

Az egytárolós arányos tag átmeneti függvénye:

ha Xb=1(t) fennáll.

az egységugrásra vonatkozó átmeneti függvényxk(t)
arányos tagátviteli tényezőA
a természetes logaritmus alapszámae
az időt
az időállandóT

Az átmeneti függvényt megadó görbe kezdőpontjához húzott érintő metszi az állandósult állapotot
jelző egyenest. Ezt az értéket a t tengelyre levetítve kapjuk az időállandót.

Az időállandó az az időtartam, amely alatt ugrásszerű bemenőjel hatására a kimenőjel elérné új
állandósult értékét, ha a változási sebesség mindvégig a kezdeti sebességgel volna azonos.
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Egytárolós arányos tagok.

• RL kör,
• egyenáramú szervómotor,
• pneumatikus fúvóka,
• hőelem.

8.1.2 Két vagy többtárolós arányos tagok
Két vagy többtárolós arányos tagokról akkor beszélünk, ha a tag kettő vagy ennél több olyan
energiatárolót tartalmaz, amelyeket nem lehet összevonni, egy energiatárolóval helyettesíteni.

8.2 Integráló tagok
Az I-tag olyan alaptag, amelynek kimenőjele a bemenőjel idő szerinti integráljával arányos, időkésés
nélkül.

49. ábra Víztartály, mint integráló tag.

Az integráló jelleg jól megfigyelhető a fenti víztartályon, ha a be- és kiömlő vízmennyiség függvényében
vizsgáljuk a vízszint alakulását.

Könnyen belátható, hogy a h értékemindaddig állandómarad, míg a Q1 beömlő vízmennyiség egyenlő
Q2 elfolyó vízmennyiséggel. Feltételezzük, hogy az időegység (pl. percenként) elfolyó víz mennyisége
nem változik, Q2=állandó.

Vizsgálatunk kezdetén a szelep nyitásával a beömlő vízmennyiség kezdeti Q1 értékét ΔQ1-el növeljük
meg. Mivel a Q2 értéke időközben nem változott, ezért a ΔQ1 a víz szintjét emeli. A kiömlő víz
mennyiségét a beömlő mennyiség pótolja, ami a h szintmagasság állandóságát biztosítja. Azonban
minden másodpercben újabb ΔQ1 többletmennyiség érkezik. Ez a többlet „mintegy rárétegződik” az
eredeti vízszintre, így a vízmagasság folyton emelkedik és bizonyos t1 idő múlva a tartály megtelik.

Az elmondottak jól megfigyelgetők a a jobb oldali ábra 1 jelleggörbén. Ha most a szelepet az előző
állásához képest jobban kinyitjuk, azt tapasztaljuk, hogy a víz szintje gyorsabban emelkedik, mint az
előbb (2 jelleggörbe).

A vízszint emelkedési sebessége annál gyorsabb, minél jobban nyitjuk a szelepet az eredeti álláshoz
képest.

Az integráló tagokat általában az jellemzi, hogy állandósult bemenőjel esetén a kimenőjel sebessége
arányos a bemenőjel értékével.
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Ha ilyen tagra ugrás alakú bemenőjelet kapcsolunk, akkor olyan lefolyású kimenőjel alakul ki, amelynek
változási sebességét a Ti integrálási idő határozza meg.

a kimenőjel az idő növekedésével elvileg minden határon túl, a bemenőjellel arányos állandó változási
sebességgel növekszik. Így a kimenőjel egy bizonyos időponttól kezdve előállítja a bemenőjel integrálját.

8.3 Differenciáló tagok
Jellemző, hogy Xk kimenőjelük állandósult állapotban arányos a

bemenőjel sebességével.

Ha a bemenőjel változási sebessége zérus, a differenciáló tag kimenőjele is zérus.

50. ábra Pneumatikus differenciálóelem

1. Az 1 membrán csak akkor mozdul el felfelé, ha a bemenetre egységugrás nyomásjelet kapcsolunk.
ekkor ui. a nyomás azonnal eljut a membrán alatti térbe, míg a felső térbe a nyomás terjedését a Pf0
fojtás az első pillanatban megakadályozza, így az alsó tér nagyobb nyomása felfelé mozdítja el a
membránt. Egy bizonyos idő után a Pf0 fojtáson keresztül a membrán két terében a nyomás
kiegyenlítődik, a membrán visszatér eredeti helyzetébe.

Ha Tr primer tekercsére egyenáramot kapcsolunk, az 1 behúzótekercs a 2 vasmagot csak a bekapcsolás
és a kikapcsolás pillanatában rántja be, majd azonnal el is engedi.
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51. ábra Villamos differenciálóelem

Magyarázata: a szekunder tekercsben csak akkor folyik áram, ha a primer tekercsben változik a
feszültség. A szekunderáram értéke annál nagyobb, minél nagyobb a primerfeszültség változása.
Egyenáram esetében állandósult állapotban a változás zérus, ekkor a szekunderkörben nincs
fluxusváltozás, tehát a tekercsben sem folyhat áram. A behúzás értéke tehát annál nagyobb, minél
nagyobb egységugrás jelet kapcsolunk a tekercsre (vagy kapcsolunk le a tekercsről). Azonban
bármekkora is ennek nagysága, a vasmag sohasem maradna állandósult értéken behúzott állapotban.

8.4 Holtidős tagok
Kimenőjele a bemenőjellel egyező lefolyású, de ahhoz képest bizonyos idővel, az ún. TH holtidővel
késnek.

Holtidő: az az időtartam, amely a bemenőjel megváltozása és a kimenőjel ennek hatására létrejövő
megváltozása között eltelik.

Oka: a hatás a tag belsejében véges sebességgel terjed, ezért a holtidő rendszerint akkor mutatkozik,
ha a hatás anyagáramláshoz van kötve.

Példa. zuhanyzó, mint hőmérséklet szabályozási szakasz.

52. ábra Holtidõs tag

A tag bemenőjele a hidegvíz-szelep és a melegvíz-szelep állásának a viszonya, kimenőjele a víz
hőmérséklete a zuhanyozás helyén. A víz a keveredés helyétől az érzékelés helyéig véges sebességgel
halad, bizonyos idő, a TH holtidő telik el addig, amíg a szelep állásváltozásának hatása a víz
hőmérsékletében érezhetővé válik.
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9. fejezet - Folytonos működésű
szabályozók

A folytonos működésű szabályozóknál az Xm módosított jellemző a beavatkozási tartományon belül
bármilyen értéket felvehet. A folytonos működésű szabályozóknál, a szakaszos működésű
szabályozókkal ellentétben, a szabályozott jellemző minden megváltozásának következménye az Xm
módosított jellemző megváltozása.

A folytonos működésű szabályozókat az ugrásfüggvényre adott válaszfüggvény időbeli lefolyása
szerint osztályozhatjuk. Ezt a vizsgálatot a következőképpen végezzük el: rendelkezőjelként (ez
tulajdonképpen a különbségképző Xr kimenőjele) az ugrásfüggvényt alkalmazzuk, majd megvizsgáljuk
a szabályozó kimenetén keletkező beavatkozójel, az átmeneti függvény alakját. Ennek a függvénynek
az időbeli lefolyása szerint beszélhetünk arányos, integráló- és differenciálóhatású szabályozókról.

9.1 Arányos szabályozók
Egy tartály beömlő szelepét a folyadékszintet érzékelő úszó állítja be. Az úszó a folyadékszintet
érzékeli. Az Xa alapjelet az emelő beállítása határozzameg. A z zavarójelek: nyomásváltozás a beömlő
szelepet tápláló és elhagyó csőben.

Ha egy időegység alatt nagyobbmennyiségű víz folyik be a tartályba, mint abból ki, az úszó a tényleges
szintet jelző Xi értéket veszi fel. Eközben a rudazat a folyadékszint emelkedésével arányos mértékben
zárja a szelepet. Ez a jel tehát az Xm módosított jellemző arányos megváltozását eredményezi. A
szabályozási tartomány a beömlőcső keresztmetszetével egyenlő. Ezt a tartományt nevezzük P-
tartománynak, jelölése Xp.

A P-szabályozók a rendelkezőjellel arányosan változtatják a módosított jellemzőt.

A Kp (átviteli tényező): a kimenőjel megváltozásának és a bemenőjel megváltozásának a hányadosa.

átviteli tényezőKP

a beavatkozószerv névleges helyzeteXm0

a beavatkozószerv véghelyzeteXm

emelőkarl1
emelőkarl2
rendelkezőjelXr
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53. ábra P-szabályozó folyadékszint-szabályozáshoz

Példa: Folyadékszint-szabályozásnál az alapjellel 200mm folyadékoszlop magasságot állítunk be. A
rendelkezőjel ennek 1%-a. A beavatkozószerv kimenetén a névleges folyadékszintnek a szelep yo=20
mm-es helyzete felel meg (módosított jellemző). A rendelkezőjel hatására a szelepvezérlésnél az
alaphelyzet 70%-os megváltozása következik be. Mekkora a Kp arányossági tényező értéke?

Megoldás:

Az ideális P-szabályozónak az ugrásfüggvényre adott válasza azt mutatja, hogy a rendelkezőjel
ugrásszerű változásának hatására a szabályozó kimenetén a beavatkozójel időbeli késleltetés nélkül
ugyanolyan módon változik. A valóságban egy P-szabályozó gyakran nem képes a szabályozott
mennyiséget a névleges értéken tartani. Ha pl. a folyadékszint-szabályozásnál a befolyó csőben a
nyomás megnő, a befolyó folyadékmennyiség is nő, és az úszó felemelkedik. A szelep arányosan zár.
A szabályozó tehát csak megemelkedett úszóállás mellett tudja megakadályozni, hogy a folyadékszint
tovább emelkedjen, ameddig a zavar (nyomásnövekedés) fennáll. Egy arányos szabályozásnál
előfordulhat olyan eset, hogy a rendelkezőjel értéke nulla. Egyes esetekben, pl. a P-szabályozó által
működtetett integráló jellegű szabályozott szakasz esetén nem ez a helyzet. A „maradó” rendelkezőjel
nagysága egyébként nagyobb KP arányossági tényezővel csökkenthető; ilyenmegoldás mellett azonban
a szabályozókör stabilitása csökken, pl. az átmeneti függvényben hosszan tartó lengések vagy rezgések
is keletkezhetnek.
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54. ábra P-szabályozó áramköri jelölése

55. ábra P-szabályozó válasza az ugrásfüggvényre

Egyszerű elektronikus P-szabályozónak tekinthető egy összegzőként kapcsolt műveleti erősítő.

Az Re2-n van a szabályozott jellemző Xa névleges értékének megfelelő Ua, az Re1-n az Xi tényleges
értékének megfelelő Ui feszültség. A szabályozó kimeneti feszültsége ezen feszültségek összegével
arányos. Ha az Ui előjele különböző kell, hogy legyen. Ezáltal a szabályozó olyan kimeneti feszültséget
állít elő, amely az Xr rendelkezőjelnek felel meg. A szabályozó megadott követelményeket kielégítő
méretezéséhez az ellenállások értékét kell meghatározni.

56. ábra Elektronikus P-szabályozó

9.2 Integrálószabályozó (I-szabályozó)
A P-szabályozóbanmeglévő, a rendelkezőjel és a módosított jellemző közötti szoros összefüggés miatt
maradó, nemkivánatos szabályozói eltérés integrálószabályozóval megszüntethető. A P-szabályozó
rendelkezőjele nem a módosított jellemző változásának mértékét, hanem annak változási sebességét
határozza meg. A módosított jellemző tehát addig változik, amíg a rendelkezőjel fennáll.

Az I-szabályozó a módosított jellemzőt addig növeli vagy csökkenti, amíg a rendelkezőjel meg nem
szűnik.
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Az I-szabályozóKI integrálási tényezője amódosított jellemző változási sebességének és a rendelkezőjel
nagyságának hányadosa.

Az I-szabályozó átmeneti függvénye lineárisan növekvő. A növekedést a módosított jellemző felső
határa korlátozza. Amíg az ideális P-szabályozó a rendelkezőjel változására a módosított jellemző
azonnali megváltozásával reagál, addig az I-szabályozó kimenőjele csak fokozatosan nő a rendelkezőjel
hatására.

57. ábra I-szabályozó válasza az ugrásfüggvényre

A módosított jellemző tehát a rendelkezőjelnek az idő szerinti integráljával arányos.

58. ábra I-szabályozó áramköri jelölése

Az I-szabályozó megszünteti a maradó szabályozási eltérést, de csak lassú szabályozást eredményez.

Egyszerű elektronikus I-szabályozó egy integrátorként kialakított műveleti erősítő.

59. ábra Elektronikus I-szabályozó

Az Ua kimeneti feszültség arányos a bemeneti feszültség és az idő szorzatával. Ha a bemeneti
feszültségek összege állandó, akkor a kimenti feszültség az idővel egyenesen arányos.
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Integrálási idő

Integrálási tényező

Az I-szabályozókat általában a P-szabályozókkal együtt alkalmazzák, mert önálló használatuk a
szabályozókörben kialakuló rezgésekhez vezethet.

9.3 Differenciálószabályozó (D-szabályozó)
A D-szabályozó olyan jelet állít elő, amely a rendelkezőjel változási sebességével arányos. A D-
szabályozó átmeneti függvénye az un. Dirac-delta függvény, amely tulajdonképpen egy végtelen
amplitúdójú és nulla időtartamú impulzus. Ilyen jel nincs a gyakorlatban amellett, hogy módosított
jellemzőként való alkalmazása műszakilag értelmetlen, mert a rendelkezőjel soha nem ideális, azaz
nem végtelen meredekségű ugrásfüggvény.

A D-szabályozó kimenőjele a rendelkezőjel változási sebességével arányos.

A szabályozó KD differenciálási tényezője a módosított jellemző és a rendelkezőjel változási
sebességének hányadosa.

AD-szabályozókat csak P- vagy PI-szabályozókkal kombináltan alkalmazzák,mert állandó rendelkezőjel
esetén a módosított jellemző nulla, így viszont nem lehetséges szabályozás.

9.4 PI-szabályozók
PI-szabályozók Xm módosított jellemzője két összetevőből áll. Az átmeneti függvény egyik
komponense, a P-szabályozóéhoz hasonlóan, a rendelkezőjellel, a másik komponens, az I-
szabályozóéhoz hasonlóan, a rendelkezőjel idő szerinti integráljával arányos. Az átmeneti függvény
tehát a P-szabályozó és az I-szabályozó átmeneti függvényének szuperpozíciójával állítható elő.

Ha a PI-szabályozó átmeneti függvényének egyenesét visszafelé meghosszabbítjuk, meghatározhatjuk
a PI-szabályozó TI integrálási idejét. Ez az idő azt adja meg, hogy tiszta I-szabályozó eseténmennyivel
korábban kellene kezdeni a szabályozást ahhoz, hogy a módosított jellemző ugyanolyan mértékű
változása legyen az eredmény.

60. ábra PI-szabályozó áramköri jelölése

A PI-szabályozók a rendelkezőjelre gyorsan reagálnak, és a szabályozás után nincs maradó szabályozási
eltérés.
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61. ábra PI-szabályozó válasza az ugrásfüggvényre

A TI integrálási idő állandó, és független a rendelkezőjel nagyságától, mert annak változásakor az
átmeneti függvény meredeksége ugyanolyan mértékben változik. A PI-szabályozó jellemzői a P-
szabályozó jellemzői a P-szabályozóKParányossági és az I-szabályozóKI integrálási tényezője. Gyakran
alkalmazzák a KP-t és a TI integrálási időt is a szabályozó jellemzésére.

Egy elektronikus PI-szabályozó egy P-szabályozó és egy I-szabályozó kombinációja.

62. ábra Elektronikus PI-szabályozó

A szabályozás egyenlete:

arányossági tényező,KP

integrálási idő.T=RkI*Ck

A PI-szabályozók a leggyakrabban alkalmazott eszközök a fordulatszám-szabályozásban. A P-jelleg
révén azonnal reagálnak, az I-jelleg révén maradó szabályozási eltérés nélkül működnek. A P-
szabályozókkal szemben hátrányuk, hogy egy tényező helyett két tényező beállítását igénylik.

9.5 PD-szabályozó
APD-szabályozó egy P- és egy D-szabályozó kombinációja. A PD-szabályozónak a lineárisan növekvő
rendelkezőjelre adott válasza a P-szabályozó ugyanazon jelre adott válaszához képest párhuzamos
eltolódást mutat. A válaszjel függvénye TD differenciálási időt határoz meg. Tiszta P-szabályozás
esetén ennyi idővel kellene előbb kezdődnie a módosított jellemző növekedésének ahhoz, hogy a
vizsgált t0 időpontban a PD-szabályozóra jellemző Xm1 értékű legyen. A D-jelleg nélkül ezt a
jelnagyságot a szabályozó csak a TD értékének megfelelő idő eltelte után állítaná elő.
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63. ábra PD-szabályozó áramköri jelölése

64. ábra PD-szabályozó válasza az ugrásfüggvényre

65. ábra PD-szabályozó válasza a lineárisan növekvő rendelkezőjelre

A PD-szabályozók a rendelkezőjelre gyorsabban reagálnak, mint a P-szabályozók.

A PD-szabályozók működését a KP és a KD tényezők jellemzik. A leírásra alkalmazható a KP és a
TD is.

Egy elektronikus PD-szabályozó egy P-szabályozó és egy differenciálótag párhuzamos kapcsolásából
áll.
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66. ábra Elektronikus PD-szabályozó

9.6 PID-szabályozó
A PID-szabályozó egy P- egy I és egy D-szabályozó kombinációja. A szabályozó átmeneti függvénye
az egyes szabályozók átmeneti függvényeiből (a szabályozók által okozott eltolódásokból) áll össze.
A függvény menete azt mutatja, hogy kezdetben a D-szabályozó hatása érvényesül, majd nagyjából
visszaáll a P-szabályozóra jellemző értékre, végül a függvény az I-szabályozóra jellemző módon
lineárisan növekvő lesz. A PID-szabályozó működését leíró jellemzők a KP, a KI és a KD, illetve a TP,
a TI és a TD.

67. ábra PID-szabályozó áramköri jelölése

A PID-szabályozók a rendelkezőjelre gyorsan reagálnak, és a szabályozás során a maradó szabályozási
eltérés értéke nullára csökken.
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68. ábra PID-szabályozó átmeneti függvénye

Egy elektronikus PID-szabályozó pl. a bemeneten egy differenciálótagot és a visszacsatoló ágban egy
integrálótagot tartalmaz. Egy PID-szabályozó minősége annál jobb, minél nagyobb az erősítő erősítése
és a visszacsatolóágban a kondenzátor jósága, és minél kisebb a műveleti erősítő driftje (ofszetje).
Nagy minőségi követelményeket kielégítő szabályozók céljaira különlegesen kis drifttel rendelkező
műveleti erősítőket alkalmaznak.

69. ábra Elektronikus PID-szabályozó

A szabályozási egyenlet:
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10. fejezet - Szabályozási körök nem
folytonos (állásos) szabályozókkal

Az önműködő szabályok csoportosításánál már foglalkoztunk a nem folytonos szabályozással. A
következőkben ezekkel a szabályozókkal működő szabályozási köröket behatóbban tanulmányozzuk.

A szabályozókat a szabályozott szakasszal való kölcsönös kapcsolatában vizsgáljuk. A különféle
szabályozott szakaszok és állásos szabályozók együttműködése, mint látni fogjuk, viszonylag könnyen
érthető. Ennek magyarázata, hogy a beavatkozó jellemző csak néhány rögzített értéket (gyakran csak
kettőt) vehet fel.

Elsőként néhány egyszerű szabályozók jelleggörbéjét vizsgáljuk, s végül a szabályozók együttműködését
tekintjük át különböző szabályozott szakaszokkal.

10.1 Segédenergia nélküli kétállásos
szabályozók

Elterjedésüket egyszerű szerkezeti felépítésüknek és viszonylagos olcsóságuknak köszönhetik. Mivel
nem folytonos működésűek, ezért a beavatkozó jellemző csak néhány rögzített értéket vehet fel. Az
ilyen szabályozókat állásos szabályozóknak is nevezik.

A legegyszerűbb nem folytonos működésű szabályozó a kétállású szabályozó, amely egy rögzített
értékű beavatkozó jelet ad ki, ha a szabályozott jellemző tényleges értéke kisebb vagy nagyobb az
előírt értéknél.

10.1.1 A kétállású szabályozó jelleggörbéje
A kétállású szabályozókat leggyakrabban villamos teljesítmény, áram vagy feszültség szabályozására
alkalmazzák.

A szabályozó jelleggörbéjéből megállapítható, hogy a szabályozó csak két helyzetet foglalhat el: az
Yh kimenőjel értéke maximális vagy nulla. Ezért nevezzük ezt a szabályozót kétállásúnak.

70. ábra Kétállású szabályozó statikus jelleggörbéje: a) hiszterézis nélkül; b) hiszterézissel

Gyakran fordul elő kétállású szabályozóknál, hogy a bekapcsolás és kikapcsolás értéke nem esik egybe.
Ha egy ilyen szabályozó az alapértéknél nagyobb értéken kapcsolja ki és kisebb értéken kapcsolja be
a motort, azt mondjuk, hogy a kapcsolási pontok között különbség van, amelyet érzéketlenségi sávnak
(hiszterézisnek) nevezünk.

Minél nagyobb a szabályozó hiszterézise, annál nagyobbak a szabályozott mennyiség ingadozásai és
annál kisebb a kapcsolási gyakoriság.
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Egyszerű elektronikus kétpont-szabályozó egy pozitívan visszacsatolt műveleti erősítő.

71. ábra Elektronikus kétpont-szabályozó

72. ábra Kétpont-szabályozó hiszterézis görbéje

Az ellenállások RM/(RM+RQ) hányadosa és az Ukif+Ukia döntőenmeghatározzák az áramkör átbillenését
és ezáltal a ΔUe hiszterézist.

Bemenőjelként pl. egy hőelem által előállított egyenfeszültség szolgálhat.

10.1.2 Kétállású szabályozó egytárolós szabályozott
szakasszal

A kétállású szabályozó legyen egy invarrudas hőmérsékletszabályozó. Ekkor a szabályozott jellemző
és a módosított jellemző az ábra alapján alakul.
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73. ábra Kétállású szabályozó jelleggörbéi: a) átmeneti függvény; b) módosított jellemző alakulása;
c) statikus jelleggörbe

Az X szabályozott jellemző időbeli változását a t (idő) függvényében ábrázoljuk. Az Y módosított
jellemző alakulását az X szabályozott jellemző változásának függvényében vizsgáltuk. Ezáltal a
szabályozott jellemző és módosított jellemző szerepét a szabályozásban jól szemlélhetjük. Tovább
segítette a szabályozás fizikai folyamatának áttekintését az átmeneti függvény alá rajzolt Ynmódosított
jellemző változása az idő függvényében.

Megfigyelhetjük, hogy az X szabályozott jellemző átmeneti függvénye az arányos időkésleltetéses
tagoknál megismert módon, tehát exponenciálisan emelkedik. Eközben az Y módosított jellemző
állandó értéken van. Pontosabban a tartály felfűtése alatt a mágnesszelep teljes nyitása következtében,
az időegység alatt beáramló gőz mennyisége nem változik. Ha a szabályozott jellemző eléri az X1
kapcsoló értékét, a szabályozó zérusra állítja a módosított jellemzőt, azaz a mágnesszelep lezárása
következtében hirtelen megszűnik a további gőzbeáramlás. Ettől kezdve a szabályozott jellemző az
X1 értékről az ábrán feltűntetett módon esni kezd mindaddig, míg a szabályozott jellemzőt ismét Yn-re
állítja, így a szabályozott jellemző ismét emelkedni kezd. Ez a folyamat állandóan ismétlődik.

A szabályozott jellemző tehát egy alsó és egy felső érték között ingadozik. Ez az ingadozás akkor is
fennáll, ha a zavaró jellemző értéke állandó. A szabályozott jellemző ingadozási sávja ugyanakkora
lesz emiatt, mint az Xd kapcsolási rés.

A szabályozott jellemző időbeli változásának jelleggörbéje mutatja, hogy a kétállású szabályozó az
X1 és X2 értékek között képes tartani a szabályozott jellemzőt. A gyárak gyakran megadják az Xd
kapcsolási rés nagyságát, amely meghatározza a szabályozás pontosságát.

A periodikus ki- és bekapcsolást az okozza, hogy a szabályozott jellemző állandó értéken tartásához
szükséges módosított jellemző bekapcsolásakor rendszerint nagyobb, kikapcsoláskor pedig kisebb az
előírt értéknél.

Számos olyan szabályozási feladattal találkozunk, ahol a szabályozott jellemző értékét csakmegközelítő
pontossággal kell állandó értéken tartani. A periodikus ingadozások következtében beálló
értékváltozásnak nincs különösebb jelentőségük. A hőmérsékletszabályozással működő villamos
főzőlapnál teljesen mindegy, hogy a főzőlap hőmérséklete 190 oC, vagy 186 oC és 194 oC között
változik.
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Ha az előbb említett példában a megengedett 4oC eltérés már nem megengedhető meg, olyan
szabályozót alkalmazunk, amelynek szűk a kapcsolási rése.

74. ábra Kétállású szabályozó kapcsolási frekvenciájának növekedése Xd kapcsolási rés következtében

A 72. ábrán egy kisebb kapcsolási réssel dolgozó szabályozó jelleggörbéjét is berajzoltuk, ahol t1 ideig
a nagyobb kapcsolási réssel szabályozó végezte a szabályozást. Azonos körülményeket feltételezve,
megállapíthatjuk, hogy először is növekedni fog a kapcsolási frekvencia: időegység alatt bekövetkező
kapcsolások száma. A kapcsolások gyakoriságának, frekvenciájának növelése nem mindig célszerű
megoldás.

A szabályozott jellemző a kapcsolási résnekmegfelelő tartományban az X1 és X2 felfutási (ill. lefutási)
görbének megfelelő exponenciális függvény szerint változik. A két ábra összevetéséből kiderül, hogy
ezt elsősorban a szabályozott szakasz Ts időállandója szabja meg. Kis időállandóval a kapcsolási résbe
eső görbe szakaszokmeredekek – emiatt a kapcsolási frekvencia nagy. Nagy időállandójú szakaszokkal
a frekvencia kisebb. Mindkét esetben ugyanakkora kapcsolási rést tételezünk fel.
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75. ábra A kapcsolási frekvencia alakulása nagy időálandóval
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76. ábra A kapcsolási frekvencia alakulása kis időálandóval

10.1.3 Kétállású szabályozó többtárolós szabályozott
szakasszal

Az előző pontban láttuk, hogy az egytárolós szabályozott szakaszokkal a kapcsolási rés egymaga
határozza meg a szabályozott jellemző ingadozási tartományát, ui. a szabályozott szakasz ezt nem
befolyásolja. Más a helyzet a többtárolós szabályozott szakaszok szabályozásával. Ilyen többtárolós
szabályozott szakaszt mutat a 75. ábra, amelyen egy ejtőkengyeles hőmérsékletszabályozós villamos
izzítókemence hőmérsékletszabályozásának jelleggörbéjét láthatjuk. A 75. ábrán a holtidős és időállandós
izzítókemence szabályozott jellemzőjének alakulását ábrázoltuk, alatta pedig a módosított jellemző
változása látható.

Az ábrából kitűnik, hogy a módosított jellemző be- és kikapcsolásakor a szabályozott jellemző itt
túllendül a kapcsolási értéknek megfelelő megszólalási küszöbön.

Miután a szabályozott jellemző eléri az X1 értéket, a szabályozó zérusra állítja a módosított jellemzőt.
Kikapcsolás után a szabályozott jellemző egyelőre tovább növekedik, és csak akkor kezd csökkenni,
amikor Th holtidő letelte után a szabályozott szakasz kimenetén észrevehetővé válik a módosított
jellemző kikapcsolása.
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77. ábra Holtidős és időállandós szabályozási kör jelleggörbéi: a) átmeneti függvénye; b) módosított
jellemző alakulása

Ha a szabályozott jellemző csökkenése eléri az X2 pontot, a szabályozó ismét bekapcsolja a módosított
jellemzőt. Mivel a szabályozott szakaszban a holtidő miatt a szabályozott jellemző egyelőre tovább
csökken, csak a holtidő letelte után válik érezhetővé a módosított jellemző hatása. A szabályozott
jellemző tehát az X1 érték fölé lendül, illetve X2 érték alá csökken, ingadozása akkor is bekövetkezik
(a holtidő miatt), ha a szabályozó kapcsolási rése zérus.

A szabályozott jellemző alakulása tehát elsősorban nagy holtidős szabályozott szakaszokra jellemző.
Pl. egy izzítókemencénél az izzított anyag hőkapacitása igen nagy.
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11. fejezet - Pneumatika és
elektropneumatika
11.1 Alapfogalmak:

A műszaki tudományok azon területét, mely a levegő nyomását információ-hordozásra illetve
munkavégzésre használja fel, pneumatikának nevezzük.

A sokoldalú hasznosíthatóság miatt sok ága alakult ki, melynek egyik csoportosítási lehetősége az
alkalmazott nyomásszint.

kizárólag irányítási feladatra (fluid technika)p<0,2 barKis nyomású pneumatika
Irányítási feladatok, mérőkészülékek0,2<p<2 barNormál nyomású pneumatika
Ipari pneumatika leggyakrabban alkalmazott
nyomástartománya (automatizálás, fék, festés, szállítás)

2<p<10 barNagy nyomású pneumatika

Motorindítás, repüléstechnika, hajók stb.p>10 barIgen nagy nyomású pneumatika

11.2 A pneumatika előnyei
A levegő kis viszkozitású, kis súrlódású, ezért nagy sebességgel és hosszú vezetékekben vezethető
(szemben a hidraulikával).

• Az üzemelés külső körülményeire nem érzékeny, tűzveszélyes helyen is jól alkalmazható.
• Az üzemi jellemzők könnyen irányíthatók (erő, nyomaték, sebesség, fordulatszám).
• A forgó motor (levegős) teljesítmény/súly aránya kisebb, mint az elektromotoroké. Kézi
szerszámoknál előnyös.

• A munkafolyamatok jól automatizálhatók.
• Lineáris mozgások könnyen megvalósíthatóak.
• Központi energiaforrás viszonylag egyszerűen kiépíthető, illetve az üzemek nagy részében
rendelkezésre áll.

• A fáradt energiahordozó elvezetése nem okoz gondot.
• Irányváltás egyszerűen megoldható.
• Túlterhelhető, mert a nyomás felső határát könnyű korlátozni, illetve összenyomható.
• Munkavégző közegre kisebb figyelmet kell fordítani, mert mindig friss, nem öregszik, mint az olaj.
• Környezetbarát: mágneses, radioaktív stb. térre érzéketlen, környezetét nem szennyezi.
• Hőmérsékleti ingadozásra nem érzékeny.
• Elemei tipizáltak, így egyszerűen, gyorsan összeépíthetők, élettartamuk nagy.
• Kezelése, gyártása, javítása, szerelése egyszerű, olcsó, pontatlanságokra kevésbé érzékeny.

11.3 A pneumatika hátrányai
• A levegő összenyomható.
• Sűrített levegő hálózat kiépítése drága.
• A fáradt levegő energiája nem hasznosítható.
• Viszonylag kis erőket és az erő-, illetve terhelésváltozásra érzékeny.
• A nagy nyomású levegő érzékeny a szennyezettségre.
• Szabadban, alacsony hőmérsékleten az expanzió miatt lefagyás veszély.
• A kiáramló levegő zajos lehet.

Ezen tulajdonságok indokolják a pneumatika sokoldalú és nagyarányú elterjedését a gépiparban éppen
úgy, mint az ipar más területén. Előnyösen alkalmazzák a gépiparban pótlólagos automatizálásra,
anyagmozgató berendezéseknél, készülékeknél, robotok és robotmegfogók építésénél, járműiparban
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mind a gyártás, mind a felhasználás területén, bútoriparban és más tűzveszélyes helyen, élelmiszeriparon
belül (konzervipar, tejipar, palackozók).

11.4 A pneumatikus rendszer főbb részei:
• Energia átalakító
• motor
• kompresszor
• szárító
• hűtő

• vízleválasztó
• Légtartály
• Léghálózat
• Levegő előkészítő
• légszűrő
• nyomáscsökkentő
• olajköd-kenő

• Irányító rendszer
• útirányító
• mennyiségirányító
• nyomásirányító
• zárószelep
• időszelep

• Energia átalakító
• egyenes vonalú mozgás
• forgódugattyús.

Az energia átalakító, a légtartály és a léghálózat általában üzemi adottságok, ezekkel nem foglalkozunk.

1. A levegőszűrővel egyszerűsége miatt nem foglalkozunk.
2. Nyomáscsökkentők:

feladata:
az eszköz utáni nyomás beállítása,
a beállított nyomás állandó értéken tartása.

működésük:

78. ábra

Ha a c1 rugóval beállított nyomásnál kisebb a p2 nyomás értéke, akkor a membránra ható erő kicsi,
és az ülékes szelep nyitva van, lehetővé téve a p1 → p2 irányú áramlást. Ha p2 nyomás a beállított
érték fölé nő, a membrán segítségével a szelep lezár.
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11.4.1 Olajködkenő:
Működése:

A Bernoulli egyenlet értelmében a szűkülő keresztmetszetben a levegő sebessége megnő, a nyomása
lecsökken, így a kenőolaj a csövön keresztül felfelé halad, kicsepeg a csőből és hozzáadódik a levegőhöz,
miközben el is porlad. Ezzel megvalósítja az olajköd kenést. A csepegés mértéke fojtószeleppel
változtatható.

Irányítórendszer

Az irányítási feladatokat ellátó elemek összességét a pneumatikában szelepeknek nevezzük.

felosztásuk:

• működésmód szerint
• áramlás irányát meghatározó szelepek (útváltók)
• zárószelepek
• mennyiségirányítók
• nyomásirányítók.

• működtetés módja szerint
• mechanikus
• pneumatikus
• elektromos.

• záróelem jellege szerint
• ülékes,
• szögelfordulással zárók.

11.4.2 Útváltók
Az útváltók az áramlás kezdetét, végét és az áramlás irányát határozzák meg. A vezérlőjel hatására a
kapcsolási állapotát változtatjákmeg úgy, hogy különböző nyomásszintű tereket egymással összekötnek,
illetve elválasztanak.

Digitális működésmódot valósítanak meg:

nyitott (1)
zárt (0).

Jellemzésükre egy törtet használunk, ahol

• a számláló az útváltó által realizált csatornák számát jelenti.
• a nevező pedi az útváltó kapcsolási helyzeteinek számát.

Pl. 3/2 útváltó jelentése:

• az útváltó által használt csatornák száma: 3
• az útváltó kapcsolási helyzeteinek száma: 2
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79. ábra

Útváltók alkalmazása

2 utú útváltók:

• pneumatikus kéziszerszámoknál
• jeladóként:
• készülékekben
• forgácsoló megmunkálás gépeinél.

3 utú útváltók: két darab kétutú célszerű összeépítésének eredménye

• a rendszer nyomás alá helyezése, illetve nyomásmentesítése,

• egyszeres működésű hengerek és forgó motorok irányítása,
• jeladó elemként,
• logikai elemként.

80. ábra

4 utú és 5 utú útváltók

Funkciójuk visszavezethető 2 darab egyidejűleg működtetett 3/2-es útváltóra.

Alkalmazás:

• kétoldali működésű hengerek működtetése,
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• logikai elemként (memória, jeladó)

5/3 útváltók

A kéthelyzetű útváltók lehetnek monostabil és bistabil kivitelűek. Monostabil a rugó visszatérítésű,
amelyek lehetnek

• alaphelyzetben zárt,
• alaphelyzetben nyitott kivitelűek.

A levegő-működtetésüek lehetnek

• nyomásnövekedésre kapcsolók,
• leszellőztetésre kapcsolók.

Fontos konstrukciós szempont, hogy az útváltó kis átfolyási ellenállású legyen.

Az útváltók globális, a teljesség igénye nélküli áttekintése után ismerkedjünk meg egy különleges, a
pneumatikus rendszerek védelme szempontjából fontos útváltóval, a feltöltő modullal, amely nem
más, mint célszerűen összekapcsolt két útváltó. Ennek az elemnek az az előnye, hogy a rendszer
bekapcsolásakor vagy a vészstop gomb használata utáni működtetés esetén előforduló váratlan, még
rendszertelen, gyors mozgások, melyek balesetet vagy törést eredményezhetnek, nem fordulhatnak
elő.

81. ábra 5/2 szelep jelképe

Az eddig felsorolt eszközök a végrehajtószervek, általában a pneumatikus hengerek közelében
helyezkednek el. Behuzalozásuk a vezérlési feladatot ellátó PLC-be kisebb-nagyobb távolságra történik,
sok szelep esetén a kábelköteg igen tekintélyes lehet. Különösen sok problémát okoz ez nagyobb
távolságú huzalozásoknál, ahol a vezérlés bekötése is komoly költséggel jár, nem is beszélve a
vezetékezés kellemetlenségeiről. (Terepi eszközöknél ez több km is lehet.) Ez az oka az intelligens
szelepszigetek fejlesztésének. A szelepszigetek önálló címmel rendelkező, és önálló működésre képes
eszközök, melyek valamilyen (sokféle létezik) buszon csatlakoznak, természetesen interfészen keresztül
az őket irányító PLC-hez.

11.4.3 Zárószelepek
Jellemző:

• a levegő áramlását az egyik irányban lezárja, a ásik irányban szabaddá teszi. Csak áramlás irányát
befolyásolja, az áramlás idejét nem (szemben az útváltókkal).

Fajtái:

a) Visszacsapó szelep

• 1 → 2 áramlási irány: levegő szabad áramlása
• 2 → 1 áramlási irány: nincs áramlás, zárt.

A vissc ülékes kivitelűek, rugóterhelésűek, átáramlás esetén kicsi rajtuk a nyomásesés (Δp≈bar). Létezik
rugó nélküli kivitelben, de ezt a típust feltétlen függőlegesen kell beépíteni.
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82. ábra

A visszacsapószelep a levegő áramlását csak egy irányban engedélyezi, ellenkező irányban lezár.

A fojtószelep a keresztmetszet csökkentésével szabályozza az áramló levegő sebességét (a kiáramló
mennyiség korlátozásával).

83. ábra Fojtószelep jelképe

A fojtóvisszacsapó szelep az előző két típus kombinációja. Az egyik áramlási irányban csak a fojtáson
keresztül, a másik irányban szabadon áramolhat a levegő.

84. ábra Fojtóvisszacsapó szelep jelképe

11.4.4 Lineáris mozgást megvalósító végrehajtószervek
Apneumatikus lineáris hajtások elemei a pneumatikus hengerek. Rendkívül sokféle kivitelben készülnek,
egy gyártónál is több ezer kivitele választható.

Egyoldali működésű hengerek

Levegő általi munkavégzés csak az egyik irányban történik, a másik irányúmozgást a rugó segítségével
végzi, ami munkavégzésre nem alkalmas. A rugó miatt a lökethossz korlátozott.

a) Normál egyoldali működésű henger

Az egyszeres működtetésű munkahengereknél csak az egyik hengertér kap energiaellátást. Ennek
megfelelően csak egy mozgásirányban végezhetnek munkát, a sűrített levegő bevezetéstől
(dugattyúoldali, ill. rúdoldali tér) függően. A másik mozgásirányban rugóerő, vagy külső terhelő erő
biztosítja a dugattyúmozgást. A beépített rugó úgy vanméretezve, hogymegfelelően nagy sebességgel
vigye a dugattyút alaphelyzetbe. Az egyszeres működtetésű munkahengerek lökethosszát a beépített
rugó szerkezeti hossza korlátozza. Ezek a hengerek általában rövid löketűek, kb. 100 mm lökethosszig
használatosak. Ezeket a végrehajtókat általában kilökésre, sajtolásra, emelésre, adagolásra alkalmazzák.
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85. ábra Egyszeres működtetésű munkahengerek

11.4.5 Membránhenger
A beépített membrán, amelynek anyaga rugalmas lényegében a dugattyút helyettesíti. Külön tömítésre
nincs szükség, súrlódás csak a membrán nyúlása során lép fel.

Kettősműködtetésű munkahenger

A bevezetett sűrített levegő energiája a kettősműködtetésű munkahenger dugattyúját két irányban
mozgatja. A dugattyú előre-, illetve visszafutásnál meghatározott nagyságú erőt fejt ki. A
kettősműködtetésű hengereket ott alkalmazzák, ahol a dugattyúnak visszafutáskor is munkát kell
végeznie. Elvileg a henger lökethossza korlátlan, azonban a dugattyú első véghelyzetében a dugattyúrúd
kihajlását figyelembe kell venni. A tömítés ennél a hengernél is tömítőgyűrűkkel, dugattyúval vagy
membránnal oldható meg.

86. ábra Kettősműködtetésű munkahenger

11.4.6 Munkahenger löketvégi csillapítással
Amennyiben a munkahenger nagy tömegek mozgatását végzi, a dugattyú löketvégi merev ütközése a
hengerfedélen károsodást okozhat. Ennek elkerülésére, a löketvéghez csillapítást építenek be. A
véghelyzet elérése előtt egy fékdugattyú elzárja a hengertérben lévő levegő szabad kiáramlását, így az
csak a hengerfedélben elhelyezett fojtóvisszacsapó szelep változtatható keresztmetszetű fojtásán
keresztül tud a továbbiakban áthaladni. A keresztmetszet csökkenés következtében a hengertérben a
nyomás megnő, így a dugattyú fékezve, lassan éri el a véghelyzetet. A dugattyú ellenkező irányú
mozgásakor a beáramló levegő a visszacsapó szelepen keresztül jut a hengertérbe.
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87. ábra Pneumatikus henger, mágneses dugattyúval, löketvégi csillapítással

A felmágnesezett dugattyú működtetni képes a henger falára, a végállásokban rögzített érzékelőket,
melyek leggyakrabban Reed, vagy induktív érzékelők.

11.4.7 Forgó mozgást megvalósító végrehajtószervek
Működési elvük hasonló a munkahengerekével, az elmozdulást a forgásra képes lapát mögé kerülő
sűrített levegő hozza létre. Többféle méretben, és eltérő szögforgással gyártják. A jellemző
szögelfordulások: 90o, 120o, 180o, 2700o, 360o.

88. ábra Forgatóhenger jelképe

11.4.8 Pneumatikus szervohajtások
A pneumatikus végrehajtószervek legkorszerűbb eszközei a szervohajtások. Amíg az előbb ismertetett
pneumatikus hengerek csak végállásokban képesek két pozíciótmegvalósítani, addig a szervohajtásokkal,
a lökethosszon belül bármilyet.

A henger (ami rendszerint dugattyúrúd nélküli) beépített útmérővel van ellátva. A beprogramozott
pozíció elérésekor (kb. 0,01…0,02 mm pontossággal) megáll, s a méretektől függő tartóerőt fejt ki.
Ezek természetesen intelligens eszközök, a különféle ipari buszrendszereken lehet velük kommunikálni.

Az önálló programozó egység lehetővé teszi független használatát, a programozást és diagnosztikát,
de buszra csatlakoztatva PC-ről is programozható.

Kétnyomású szelep (ÉS elem)

A kétnyomású szelepnek X és Y bemenete és A kimenete van. A kimenet felé történő levegőáramlás
csak a két bemenet együttes jelenlétekor következik be. Egy bemenőjel esetén (X vagy Y) a tolattyúra
rögzített szeleptányér, nyomás hatására zárja az áramlás útját. A bemenő jelek időbeli eltérése esetén
így a később érkező jut el a kimenethez. A bemenő jelek nyomáskülönbsége esetén a nagyobb nyomású
lezár, a kisebb nyomású jut az A kimenetre. A szelepet ÉS elemnek is nevezik. Az ÉS szelepeket
többnyire reteszelő biztonsági vezérlésekhez, ellenőrzési funkciókhoz, illetve logikai műveletekhez
használják.

89. ábra Kétnyomású szelep (ÉS elem)
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90. ábra Kapcsolási rajz ÉS szeleppel

91. ábra A pneumatikus szervóhajtás kapcsolásáról látható egy jellegzetes példa

Egyszerű pneumatikus kapcsolások

Egyszerű működésű hengerek működtetése:

Közvetlen kézi működtetés
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92. ábra

11.4.9 Automatikus működtetés:
A levegő rákapcsolása után mindaddig működik a rendszer, amíg kívülről be nem avatkozunk.(xxx.
ábra folyamatos vonallal rajzolt ábrarész) Akkor használatos, ha a „-„ mozgáskor erőkifejtésre nincs
szükség. Az ábra szaggatott része a kívülről történő beavatkozás lehetőségeit mutatja. K1 útváltó a
"+" véghelyzetben történő megállítást, míg K2 útváltó a "-" véghelyzetben történő megállítást teszi
lehetővé. Az S1 fojtó-visszacsapó szelep a "+" mozgás, az S2 fojtó-visszacsapó szelep a "-" mozgás
sebességének vezérlésére szolgál. (A C henger és az F főszelep közé sorba kötve kell beépíteni.)

93. ábra
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94. ábra Kikapcsolásra domináns

A "kikapcsolásra domináns" kapcsolásnál a KI gomb nyomva tartása esetén a BE gombot hiába
működtetjük, a henger nem fogműködni. A ''bekapcsolásra domináns" kapcsolásnál a BE gomb nyomva
tartása esetén a KI gombot hiába működtetjük, a henger nem működik. Mindkét kapcsolásra jellemző,
hogy a visszacsatolás állandósítja a pillanatnyi vezérlőjelet.

95. ábra Bekapcsolásra domináns
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11.5 Relés vezérlések
11.5.1 Relés vezérlések alkalmazása

Egy elektropneumatikus vezérlés teljes jelfeldolgozó egységét meg lehet valósítani relésen. Régebben
nagy számban működtek relés vezérlések. Ezek közül a vezérlések közül még a mai napig is sok
dolgozik az ipari termelésben.

Mamár a relés vezérlések helyett inkább a szabadon programozható vezérléseket (PLC-s vezérléseket)
használják. De a mai modern vezérlések mellett is találkozhatunk a relékkel, pl. a VÉSZ ÁLLJ relés
vezérléssel működik, a PLC-től függetlenül avatkozik be a folyamatba.

A relés vezérlés fő előnyei, hogy jól átlátható a felépítése és könnyen értelmezhető a működése.

11.5.2 Direkt és indirekt vezérlés
Egy egyszeres működésű munkahenger dugattyúrúdjának a nyomógomb (S1) benyomásakor előre kell
mennie, és a gomb felengedésével vissza kell mozognia.

96. ábra Egyszeres működésű munkahenger vezérlése

Az egyszeres működésű munkahenger direkt vezérlése:

Az S1 nyomógomb benyomásakor záródik az 1-es áramkör. Az 1M1 tekercs behúz, az útszelep átvált,
a dugattyúrúd előremozog.

A nyomógomb felengedése az áramkört megszakítja. Az elektromágnes elenged, az útszelep
alaphelyzetébe kapcsol, és a dugattyúrúd visszamozog a hátsó véghelyzetébe.

Az egyszeres működésű munkahenger indirekt vezérlése:

Ennél a megoldásnál a K1 relét vezérli az S1 nyomógomb. AK1 záró érintkezőjén keresztül kap vezér-
lést az 1M1 tekercs. A folyamat egyébként ugyanúgy játszódik le, mint az előző megoldásnál.

Az indirekt vezérlést akkor alkalmazzák, amikor:
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• A vezérlőáramkör és a főáramkör különböző feszültségeken dolgozik (24V - 230V).
• Az útszelep tekercsén átfolyó áram a nyomógomb számára engedélyezett mértéket túllépi (pl. a
tekercs árama 0,5A, a megengedett áram a nyomógomb számára csak 0,1A).

• Ha logikai kapcsolatokat, vagy reteszeléseket kell megvalósítani több szelep esetén.

Egy kettős működésű munkahenger vezérlése:

Egy kettős működésű munkahenger dugattyúrúdjának az S1 nyomógomb benyomására előre kell
mennie, az elengedésére pedig vissza kell mozognia.

97. ábra Kettős működésű munkahenger vezérlése

77

Pneumatika és elektropneumatika

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

http://www.renderx.com/
http://www.renderx.com/reference.html
http://www.renderx.com/tools/
http://www.renderx.com/


12. fejezet - Hidraulika
12.1 A hidraulikus berendezés feladatai

A hidraulikus berendezéseket a modern termelési és gyártási eljárásokban alkalmazzák.

Hidraulikán értjük a munkafolyadékok által létrehozott erőket és mozgásokat.

Az energiaátvitel közege folyadék.

A hidraulika alkalmazási területei.

A modern automatizálásban a hidraulika értékét alkalmazásának sokfélesége mutatja.

Alapvetően

• telepített hidraulikus berendezéseket,
• mobil hidraulikus berendezéseket különböztetünk meg.

Amobil hidraulika pl. kerekeken vagy lánctalpakonmozog, ellentétben a telepített hidraulikával, mely
helyhez kötött. Jellemző ismertetője, hogy a szelepek gyakran közvetlenül kézi működtetésűek.
Ellentétben a telepített hidraulikával, ahol túlnyomóan elektromágneses szelepeket alkalmaznak.

További alkalmazási területek: a hajózás, a bányászat és a repülőgéptechnika. A repülőgéphidraulika
különleges helyzetű, mert ott igen nagy jelentőségűek a biztonsági előírások. A hidraulikus berendezések
feladatai közül néhány tipikust mutatunk be a következő oldalakon.

Telepített hidraulika

A telepített hidraulikus berendezések jellemző alkalmazási területei:

• különféle gyártó- és szerelőgépek
• szállítópályák
• emelő- és szállító eszközök
• prések
• fröccsöntőgépek
• hengersorok
• felvonók.

Tipikus alkalmazási terület a szerszámgép-ipar.

A modern CNC-vezérlésű szerszámgépeknél a szerszámok és a munkadarabok befogása hidraulikus
elemekkel történik. Az előtolás és az orsóhajtás szintén hidraulikus kivitelű lehet.

Mobil hidraulika

A mobil hidraulikus berendezések jellemző alkalmazási területei:

• építőgépek, markolók, rakodógépek,
• mezőgazdasági gépek,
• emelő- és szállítóeszközök,
• közlekedési eszközök, vízi járművek.

Az építőiparban a hidraulikának igen sokféle alkalmazását találjukmeg. Egy kotrógépnél a mozgásokon
(emelés, megfogás, süllyesztés) túl a helyváltoztatás meghajtása is lehet hidraulikus. Az egyenes vonalú
munkavégzőmozgásokat lineáris hajtásokkal (munkahengerek), a forgómozgásokat rotációs hajtásokkal
(motorok, lengőhajtások) hozzák létre.
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A hidraulika összehasonlítása

A hidraulika mellett léteznek más technikák is, amelyek segítségével a vezérléstechnikában erők,
mozgások és jelek hozhatók létre.

• Mechanika
• Elektrotechnika, elektronika
• Pneumatika

Figyelembe kell venni, hogy a felsorolt technikákmelyik alkalmazási területen nyújtanak előnyt. Ennek
megvilágítására a következő oldalon egy táblázatot közlünk, amelyben az elektrotechnika, pneumatika,
hidraulika tipikus jellemzőit hasonlítjuk össze.

A táblázatból kivehetők a hidraulika jelentős előnyei:

• kisméretű elemek alkalmazásával nagy erők átvitele, azaz a teljesítménysűrűség nagy,
• megbízható pozícionálás,
• indulás a legnagyobb terheléssel nyugalmi helyzetből,
• azonos, terhelésfüggetlen mozgás, mivel a folyadékok alig összenyomhatók és a sebességek
egyszerűen állíthatók,

• lágy működés és átkapcsolás,
• jó vezérelhetőség és szabályozhatóság,
• kedvező hőelvezetés.

Az összehasonlításból a hidraulika hátrányai:

• a kifolyt olaj szennyezi a környezetet (tűzveszély, balesetveszély),
• szennyeződésre érzékeny,
• a nagy nyomásokból adódó veszély (erős folyadéksugár töréskor),
• hőmérsékletfüggés (viszkozitásváltozás),
• kedvezőtlen hatásfok.

Összehasonlító táblázat

PneumatikaHidraulikaElektrotechnika
az energiaveszteségen
kívül nincs hátránya

szennyezésSzivárgások

robbanásbiztos,hőmérséklet-ingadozásokra
érzékeny, tűzveszély a
szivárgásoknál

robbanásveszély,
bizonyos területen
hőmérséklet-
érzéketlenség

Környezeti
hatások

hőmérséklet-érzékeny

könnyűkorlátozott, gázok
segítségével

nehéz, csak kis
mennyiségben (elem,
akku)

Energia
tárolhatósága

100m-ig áramlási sebesség
v = 20-40 m/sec,
jelsebesség 20-40m/sec-ig

100 m-ig áramlási sebesség v
= 2-6 m/sec, jelsebesség 1000
m/sec-ig

korlátlan,
energiaveszteséggel

Energiaszállítás

v = 1,5 m/sv = 0,5 m/sSebesség
igen magasmagascsekélyEnergiaellátás

költségei
2,510,25
egyszerű, munka-
hengerekkel korlátozott

egyszerű, igen nagy erők,
munka-hengerekkel a
sebesség jól szabályozható

nehéz és drága, kis erők,
sebesség szabályozása
csak

Lineárismozgás

erők, a sebesség erősen
terhelésfüggő

nagy ráfordítással
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egyszerű, csak kis
teljesítmény, nagy
fordulatszám

egyszerű, nagy
forgatónyomaték, alacsony
fordulatszám

egyszerű, nagy
teljesítményű

lehet

Forgómozgás

terhelésváltozás nélkül
1/10 mm

a ráfordításoknakmegfelelően
± 1 µ megvalósítható

± 1 µm-nél is jobbPozícionálási
pontosság

rossz, a levegőjó, mivel az olaj csaknem
összenyomhatatlan,

mechanikus közbenső

tagokkal igen jó

Értékmegtartás

összenyomható
ezenkívül a nyomásszint jóval
magasabb, mint a
pneumatikában

túlterhelésbiztos, az erőket
a levegő nyomása és a

túlterhelésbiztos, 600 bar-ig
lehetséges a rendszernyomás,

nem terhelhető túl, a
rákapcsolt mechanikus

Erők

hengerátmérő korlátozza
F<30 kN 6 bar-ig

és igen nagy erők hozhatók
létre F<3000 kN

tagok miatt rossz
hatásfok,igen nagy erők
realizálhatók

12.2 Szimbólumok és rajzjelek
A hidraulikus berendezések a rajzokon áttekinthetően megjeleníthetők az egyszerű szimbólumokkal
(ezeket rajzjeleknek, kapcsolási jeleknek is nevezik). Az egyes elemeknek, komponenseknekmás-más
a jelölése. A rajzjel utal az elemre és annak funkciójára, de semmit sem mond az elem konstrukciós
felépítéséről. A jelöléseket a DIN ISO 1219 szabvány rögzíti. A következőkben ismertetjük a fontosabb
szimbólumokat. Az elemek működését a B rész fejezeteiben magyarázzuk meg.

Megjegyzés: a szimbólumon ferdén rajzolt nyíl azt jelenti, hogy a változtatási lehetőség adott.

Szivattyúk és motorok

A hidraulika szivattyúkat és motorokat egy kör jelöli, a hajtó vagy a hajtott tengelyre utaló vékony
vonalakkal. Az áramlási irányt a körbe rajzolt háromszög mutatja. A háromszög belseje befeketített,
mivel a hidraulikában folyadékokkal dolgozunk. A pneumatikában, ahol amunkaközeg gáz, a háromszög
belseje üres. A hidromotorok jele csak annyiban különbözik a szivattyúkétól, hogy az áramlási irányra
utaló nyilak fordítottak.

12.3 Állandó munkatérfogatú hidromotorok és
szivattyúk

Hidraulika szivattyúk állandó munkatérfogattal

Hidromotorok állandó munkatérfogattal
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12.4 Útszelepek
Az útszelepeket egymás után rajzolt négyzetekkel jelölik.

• A négyzetek száma megadja a szelep lehetséges működési helyzeteinek számát.
• A négyzetekbe rajzolt nyilak az átfolyási irányt jelölik.
• A vonalak azt adják meg, hogy a különböző működési helyzetekben a csatornák hogyan vannak
egymással összekötve.

A csatlakozások jelölésére két lehetőség van. Vagy P, T, A, B és L betűkkel, vagy 1, 2, 3, 4 ….
számokkal. A jelölések mindig a szelep alaphelyzetére vonatkoznak. Ha nincs ilyen, akkor a jelölések
arra a működési helyzetre vonatkoznak, amit a szelep a berendezés alaphelyzetében vesz fel.

Az alaphelyzet az a működési helyzet, amelyet a szelep a működtető erő megszűnése után felvesz.

Az útszelepek jelölésénél először mindig a csatornák számát (utak), utána a működési helyzetek
(állások) számát adják meg. Az útszelepeknek legalább két állása (működési helyzete) és legalább két
csatlakozása van. Ebben az esetben 2/2 útszelepről beszélünk (kettő per kettes útszelep). Az útszelepeket
és jelölésüket az alábbi ábra mutatja.

Útszelepek

• A csatlakozások száma a számlálóban.
• A működési helyzetek száma a nevezőben.

vagy

nyomóágAcsatlakozások jelöléseA
tartályBnyomóági csatlakozásP
fogyasztóCvisszafolyóági csatlakozásT
fogyasztóDfogyasztócsatlakozásA
résolajLfogyasztócsatlakozásB

résolajL

98. ábra 2/2-útszelep

81

Hidraulika

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

http://www.renderx.com/
http://www.renderx.com/reference.html
http://www.renderx.com/tools/
http://www.renderx.com/


99. ábra 3/2-útszelep

100. ábra 4/2-útszelep

101. ábra 4/3-útszelep

12.5 A működtetés fajtái
Az útszelep helyzete különböző működtetési módokkal változtatható meg. A szelep szimbólumát a
működtetés jelölése egészíti ki. Az ábrán bemutatott működtetési fajták közül többnél (pl. nyomógomb,
lábpedál, nyomógörgő, kar) a szelep visszaállításához rugó szükséges. Karos működtetésű szelep
létezhet reteszelő berendezéssel, ekkor a visszaállítás ismételt karmozgatással történik.

Az ábrán ábrázolt működtetési módok ezen tanfolyam témáihoz tartoznak, a lehetséges többiműködtetési
forma az ISO 1219 szabványban található.

Kézi működtetés

102. ábra általános jelölés rugó-visszaállítással és résolajcsatlakozással

103. ábra nyomógomb és rugó-visszaállítás
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104. ábra kézikar

105. ábra kézikar rögzítéssel

106. ábra lábpedál rugó-visszaállítással

Mechanikus működtetés

107. ábra nyomócsappal vagy gombbal

108. ábra rugóval

109. ábra görgős karral

110. ábra Általános jelölés. * a működtetés módjának megadása, ha annak nincs szabványos jelölése

12.6 Nyomásirányítók
A nyomásirányítókat egy négyzettel ábrázolják. Nyíl mutatja az átfolyás irányát. A szelep
csatlakozónyílásait P-vel (nyomóág) és T-vel (tartályág) vagy A-val és B-vel (munkavezetékek) jelölik.
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A négyzetben levő nyíl megmutatja, hogy a szelep a nyugalmi helyzetben zárva vagy nyitva van-e.

Nyomásirányító szelepek

111. ábra Nyitva

112. ábra Átfolyás P-től A felé, T zárt

113. ábra Zárva

Megkülönböztetünk rögzítetten beállított és állítható nyomásirányító szelepeket. Az utóbbiakat a rugóra
ferdén rajzolt nyíl jelöli

114. ábra rögzítetten beállított

115. ábra állítható

12.7 Nyomáshatároló szelep
A nyomáshatárolónál – amelyik alaphelyzetben zárt – a bemenetben a vezérlőnyomás lekérdezésre
kerül. Ez a nyomás hat a bemenetről induló vezérlővezetéken keresztül a tolattyú felületére, a tolattyút
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rugó feszíti a vezérlőnyomással szemben. Amikor a nyomásból és a hatásos tolattyúfelületből eredő
erő legyőzi a rugóerőt, a szelep nyit. Ezen elv alapján állítható be a nyomáshatároló nyitási nyomása.

Nyomáscsökkentő szelep

Az alaphelyzetben nyitott nyomáscsökkentőnél a kimenetnél kerül lekérdezésre a vezérlőnyomás. Ez
a nyomás hat a szelepben a vezérlővezetéken keresztül a tolattyú felületére, és létrehoz egy erőt. A
létrehozott erő ellentétes irányú a rugóerővel. A szelep zárni kezd, ha a kimenő nyomás nagyobb, mint
a rugóerő. A zárási folyamat nyomásesést hoz létre a szelep be- és kimenete között (fojtó hatás). Ha
a kimeneti nyomás elér egy meghatározott értéket, a szelep teljesen zár. A szelep bemeneténmegjelenik
a rendszer maximális nyomása, a kimenetén pedig a redukált nyomás. A nyomáscsökkentő szelepet
tehát a nyomáshatárolónál fennálló nyomásértéknél kisebb értékre lehet csak beállítani.

Áramirányító szelepek

Az áramirányító szelepeknél megkülönböztetünk viszkozitásfüggetlen és viszkozitásfüggő fojtókat.
A viszkozitásfüggetlen fojtókat blendeként jelölik. A fojtók ellenállást okoznak a hidraulikus
rendszerben.

A 2-utú áramállandósító szelep egy állító fojtóelemből és egy nyomáskülönbség állandósító szelepből
áll, melyet nyomásmérlegnek is nevezünk. A szelep jele egy téglalap, melyben megtalálható a
változtatható fojtó és a nyomásmérlegre utaló nyíl. A ferde nyíl utal az állítás lehetőségére.

116. ábra 2-utú áram állandósító szelep viszkozitás függő

117. ábra 2-utú áram állandósító szelep viszkozitás független

12.8 Záróelemek
A visszacsapó szelepek jele egy golyó, amely az üléken tömören zár. Az ülék jele nyitott háromszög.
A háromszög csúcsa nem az átfolyási irányba, hanem a záró irányba mutat. A vezérelt visszacsapó
szelepek jele egy négyzet, belerajzolva a visszacsapó szelep jele. A nyithatóságot a vezérlőcsatlakozás
fejezi ki, ennek jele a szaggatott vonal. A vezérlőcsatlakozás betűjele az X.

Az elzáró elemek jele két egymással szembeirányuló háromszög. Az elzáró elemeknél kézikarral
tetszőleges közbenső helyzet hozható létre. Tehát olyan állítható szelepekről van szó, amelyeknek
tetszőlegesen sok állásuk van. Emiatt az elzáró szelepeket fojtóként is alkalmazhatjuk.

Munkahengerek

A munkahengerek lehetnek egyszeres vagy kettős működésűek.

Egyszeres működésű henger

85

Hidraulika

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

http://www.renderx.com/
http://www.renderx.com/reference.html
http://www.renderx.com/tools/
http://www.renderx.com/


Az egyszeres működésű hengernek egy csatlakozónyílása van, azaz csak az egyik munkatérre hat a
folyadék nyomása. A visszafutást ezeknél a hengereknél vagy külső erő – ezt a rajzon nyitott fedél
jelöli – vagy rugó hozza létre. A rugót a rajzjelbe belerajzolják.

118. ábra Egyszeres működésű henger, visszatérés külső erővel

119. ábra Egyszeres működésű henger, rugó-visszatérítéssel

120. ábra Egyszeres működésű teleszkóp henger

12.9 Kettős működésű henger
A kettős működésű hengereknek két csatlakozónyílása van. Ezeken keresztül történik a hengertér
elárasztása a nyomófolyadékkal. A kettős működésű henger egyoldali dugattyúrúddal azt jelenti, hogy
a dugattyúfelület nagyobb, mint a dugattyú gyűrűfelülete. Kétoldali dugattyúrudas (átmenő dugattyúrúd)
hengereknél a felületek azonosak.

A differenciálhengereket a dugattyúrúdra rajzolt két vonallal különböztetjük meg. A felületviszony
szokásosan 2:1.

A kettős működésű teleszkóp hengereket hasonlóan jelöljük, mint az egyszeres működésűeket, az
egymásba helyezett dugattyúkkal. A véghelyzet fékezésű kettős működésű hengereket a henger jelébe
rajzolt kis téglalap jelöli.

121. ábra Egyoldali dugattyúrudas

122. ábra Kétoldali dugattyúrúd kivezetésű
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123. ábra Differenciálhenger

124. ábra Teleszkóphenger

125. ábra Egyoldali véghelyzet fékezéssel

126. ábra Kétoldali véghelyzet fékezéssel

127. ábra Kétoldali állítható véghelyzet fékezéssel

12.10 Energiaátvitel és előkészítés
A kapcsolási rajzokon az energiaátvitel és a folyadékelőkészítés ábrázolására az alábbi jeleket
alkalmazzák:
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Hidraulikus berendezés felépítése kapcsolási rajzon
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128. ábra

12.11 Energiaellátó rész
A hidraulikus berendezés teljesítményrésze felosztható energiaellátó részre, energiavezérlő részre és
végrehajtó részre.

Az energiaellátó rész részterületei az energiaátalakítás és a munkaközeg (munkafolyadék) előkészítése.
Az energiaátalakítás villamos energia átalakítása mechanikai energiává, majd hidraulikus energiává.

Ennek eszközei:

• villamos motor,
• belsőégésű motor,
• tengelykapcsoló,
• szivattyú,
• nyomásjelző,
• védőberendezés.

A munkaközeg előkészítés eszközei:

• szűrő,
• hűtő,
• fűtő,
• hőmérő,
• nyomásmérő,
• munkafolyadék,
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• tartály,
• szintjelző.

Az egyes elemek részletes leírása a B részben található.

A végrehajtórész által igényelt energiát a vezérlési feladatnak megfelelően az energiavezérlő rész
biztosítja.

A feladatot ellátó elemek:

• útszelepek,
• áramlásirányító szelepek,
• nyomásirányító szelepek,
• zárószelepek.

Kapcsolási rajz

A kapcsolási rajz a hidraulikus berendezés felépítését tükrözi. Szimbólumok, rajzjelek segítségével
megmutatja, hogy az egyes elemek miként vannak egymással összekötve.

A kapcsolási rajz áttekinthetősége érdekében az elemek térbeli elhelyezkedését ez a rajz nem veszi
figyelembe.

Az elhelyezkedést a külön elhelyezési rajz mutatja.

A kapcsolási rajzokon a berendezés elemei az energiaáramlási iránynak megfelelően, az alábbiak
szerint helyezkednek el:

• alul: energiaellátó rész (minden elem, vagy az energiaforrás rajzjele),
• középen: energiavezérlő rész,
• lent: végrehajtórész.

Az útszelepeket lehetőleg vízszintesen, a vezetékeket egyenesen és keresztezésmentesen rajzolják.
Ügyeljünk arra, hogy a rajzokon minden elem a saját alaphelyzetének megfelelően legyen ábrázolva.

Megjegyzés: az elemek alaphelyzetét a VDI irányelvek 3260 definiálja.

A berendezés nyugalmi helyzete

A berendezés energiamentes. Az elemek állapotát vagy valamilyen kényszer vagy a gyártók adatai
határozzák meg.

Az elemek nyugalmi helyzete

Ez az az eset, amelyiknél a mozgó részek a nemműködtetett állapotnakmegfelelően egymeghatározott
helyzetet vesznek fel.

Alaphelyzet

Az energia rákapcsolva; az elemek felveszik a rögzített állapotukat.

Kiindulási helyzet

Az elemek a munkafolyamat megkezdéséhez szükséges állapotban vannak. Ez a helyzet az indulási
feltételekkel érhető el.

Indulási feltételek

Tartalmazzák azokat a lépéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a nyugalmi helyzetből a kiindulási
helyzetbe kerüljünk.
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Többelemes, terjedelmes vezérlés esetén vezérlőláncokra oszthatjuk fel a vezérlést, ahol is minden
egyes munkavégző elem alkothat egy láncot. Ezek a láncok lehetőleg a mozgássorrendnekmegfelelően
kerüljenek egymás mellé.

Egy munkavégző elem és a hozzátartozó energiavezérlő rész alkot egy vezérlőláncot. Komplex
vezérlések több vezérlőláncból állnak. A kapcsolási rajzon ezek egymás mellett vannak és egy szám
jelöli őket.
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13. fejezet - A PLC - k felépítése
A PLC tulajdonképpen egy speciális mikroszámítógép, felépítésében és működésében az általános
célú számítógéphez hasonló. Fő részei: vezérlőegység, programtároló, közbenső tároló, ütemadó, be-
és kimeneti egység. A vezérlőegység általában egy mikroprocesszor.

A be- és kimenőjelek többnyire kétállapotú digitális jelek. A vezérlőegység feladata a bemenőjeleket
a logikai algebra szabályai szerint feldolgozni. A PLC-ben a vezérlési funkciókat a tárolt program
határozza meg.

129. ábra

13.1 Működési egységek
A programtároló a vezérlési feladatokhoz szükséges programot tárolja. Hogy a programok
megváltoztathatók legyenek, erre a célra puffer-akkumulátorokkal táplált RAM-okat alkalmaznak. Ha
a program fejlesztése befejeződött, és az már véglegessé vált, a RAM-ot a végleges programmal
feltöltött ROM-mal, PROM-mal. Mivel ezek fix tárak, már nem szükséges puffer-akkumulátor
használata, a program a kikapcsolt vezérlőberendezésben is megmarad.

A vezérlőprogram vezérlőutasítások sorozata. Egy vezérlőutasítás a műveleti kódból és az operandusból
áll.

130. ábra A vezérlőutasítás részei
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Aműveleti kód a művelet típusát (pl. ÉSművelet) írja elő. Négybites műveleti kóddal 24=16 különböző
utasítástípus határozható meg. Az operandusrésszel annak az operandusnak a címe adható meg,
amelyikkel a műveleti kódban előírt műveletet el kell végezni.

Az operandusrész tartalmazza az operandus típusát meghatározó 2 bitet és a paramétert, ez példánkban
10 bit. Az operandustípus 2 bitjével négyféle operandus írható le: pl. bemenőjel €, kimenőjel (A),
időjel (T) és a közbenső tárolónak szóló jel (M). A paraméter az operandus címét adja meg, pl. az
utasításban aktivált bemeneti vagy kimeneti csatlakozópont sorszámát (a csatorna számát).

A vezérlőutasítások a programtároló egymást követő címein találhatók.

131. ábra A programtároló tartalma

A vezérlőegység a programtárolóból a címek növekvő sorrendjében egymás után hívja le a
vezérlőutasításokat, dekódolja, majd végrehajtja azokat. Pl. az U E1 utasítás ÉS kapcsolatot jelent az
1-es csatornával (az 1-es bemeneti csatorna lekérdezése), az U E2 ÉS kapcsolatot a 2-es bemeneti
csatornával. Az =A1 azt kódolja, hogy az előzőekben keletkezett adatot vigyük ki az 1-es kimeneti
csatornán. Ennek a programrészletnek kétféle eredménye lehet. Ha az E1 vagy E2 csatorna jelei közül
bármelyik 0, az A1 kimeneti csatornára is 0 kerül. Ha mind az E1, mind az E2 csatorna jele 1, az A1
kimeneti csatornára is 1 kerül. Ahhoz, hogy az E1 és E2 csatorna változó jeleitől valóban függjön az
A1-re kerülő adat, E1-t és E2-t, ismétlődően (ciklikusan) le kell kérdezni. A program ezen részének
végét tehát egy olyan utasítással kell lezárni, amelyik a program ezen részének kezdetére tér vissza.
Az így szervezett programok a ciklikus programok. A ciklus egyszeri végrehajtásának időtartama a
ciklusidő. Egy tárolt programú vezérlés reakcióideje a ciklusidővel egyenlő. A ciklusidő függ az
utasítás-végrehajtási időtől és a program hosszától, általában ms nagyságrendű.

A PLC-k állandóan ismétlődő végrehajtású, rövid ciklusidejű vezérlőprogrammal működnek.

A közbenső tároló bitszervezésű, feladata az olyan bináris eredméynek tárolása, amelyek a
vezérlőprogram más helyein még szükségesek. Ha pl. az e1*e2 logikai kapcsolat eredményére a
program futásakor többször is szükség van, elegendő ennek értékét csak egyszer kiszámítani, majd ezt
a közbenső tároló egyik 1 bites cellájában tárolni. Ilyen megoldás mellett a programok futási ideje
jelentősen lerövidül. A közbenső tároló, azaz a RAMkapacitása pl. 1024 bit (1Kbit), ami 1024 eredmény
tárolására ad lehetőséget.

Az ütemadó időfüggő folyamatvezérlést tesz lehetővé. Működése, felépítése az időfüggő vezérlőjelek
előállításának szempontjából kétféle kivitelű lehet: időzítő- (pl. késleltető-) elemekből összeállított
vagy digitális órával megvalósított. Az időzítők analóg vagy digitális elektronikus időkapcsolók,
amelyek a PLC kimeneteire kapcsolódnak. A kimenőjelek indítják az időzítőket, amelyek a beállított
idő letelte után vezérlőjelet adnak a PLC-nek. Az ütemadást gyakran programozható digitális órával
valósítják meg. Ezek órajel-generátorból, számlálóból, az időadatok tárolójából, aritmetikai egységből
és parancsdekóderből állnak.
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13.1.1 Beviteli egység
Abeviteli egység kettő hatványánakmegfelelő bemenetű, akár 128 bit. Az egyes bemeneti csatornákhoz
illesztőáramkör, pl. feszültségosztó, és a zavarok elnyomása céljából RC-szűrő tartozik.
Egyenfeszültségű bemenőjelek esetén a fordított polaritású csatlakoztatás elleni védelmül diódát,
váltakozó feszültségű bemenőjelek esetén egyenirányítót alkalmaznak. A már zavarmentesített jelek
potenciálleválasztását optikai csatolóval oldják meg. Az optikai csatolóval együtt megvalósított
fényjelző, pl. egy LED, lehetővé teszi a bemenet kapcsolási állapotának megfigyelését és megkönnyíti
a hibakeresést. Az egyes bemeneti csatornák jelei egy multiplexer bemenetihez csatlakoznak. A
multiplexer a címdekódertől jövő jelek alapján jelöli ki az aktív bemenetet és kapcsolja annak jelét az
adatvezetékre.

132. ábra Bemeneti elemek

13.1.2 Kimeneti egység
A kimeneti egység száma is kettő hatványai szerint alakítják ki. A kimeneteket egy teljesítményerősítő
vezérli, egyenáramú kimenet esetén pl. tranzisztoros erősítő (24V, 200mA), váltakozó áramú terhelések
esetén (50Hz, 230V). Az erősítők kimenete túlfeszültség ellen védett, ez pl. induktív terhelések esetén
szükséges. A teljesítményfokozat rövidzárfigyelő áramkörrel rendelkezik, amely rövidzár esetén
vészjelzést ad.

A teljesítményerősítők potenciálleválasztott meghajtására optikai csatolót használnak. Az optikai
csatolóval összeépített fényjelző a kapcsolási állapot megfigyelésére alkalmas. Előfordulhat, hogy a
program futása során valamelyik kimenet vezérlő jel csak néhány s időtartamig áll fenn. Ezért ezt a
jelet a programciklus időtartamára tárolni kell, pl. egy monofloppal. Ha ezen a kimeneten a jelnek
tartósan fenn kell állnia, azaz a vezérlés logikai feltétele hosszabb időn keresztül teljesül, a monoflop
minden programciklusban „billentőjelet” kap, azaz kimenetén a vezérlőjel a logikai feltétel megszűnéséig
állandó lesz.

Az egyes kimenetek a feldolgozóegységtől a jelet agy demultiplexerrel megvalósított elosztás után
kapják.Minden kimeneti csatorna a demultiplexer egy kimenetéhez kapcsolódik, a megfelelő kimenetet
a demultiplexer a címdekódertől kapott jelek alapján választja ki.
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A feldolgozóegység a kimenetek állapotát (státus) is lekérdezheti. Ezáltal nemcsak a bemeneti csatornák
hozhatók egymással logikai kapcsolatba, hanem a kimenetek a bemenetekkel is, pl. egy öntartó
kapcsolásnak megfelelő yA1=e1+a1 összefüggés szerint.

Ha valamilyen zavar vagy áramköri hiba miatt a szabályos programciklus félbeszakad, egy ciklusidőre
az összes kimeneti csatorna kikapcsol, és a vezérelt gép összes mozgató-, beállító- stb. eleme is nyugalmi
helyzetbe kerül. Ezzel a megoldással elkerülhetők a veszélyes üzemi állapotok.

133. ábra Kimeneti elemek

Adatok címzése

Az irányítási feladatokra alkalmazott PLC-kben a beolvasott bemeneti értékek, belső változók
(részeredmények) és a vezérlő kimenetek kiszámított értékei a belső adat-memóriában vannak. A
felhasználói programban ezekre többször is közvetlenül kell hivatkozni. A memória egyes celláit,
illetve bitjeit a processzor címek alapján írja, vagy olvassa. Ugyanígy a felhasználói programokban is
címek alapján lehet hivatkozni a változókra. A különböző PLC gyártók eltérő módozatú címzéseket
alkalmaznak, és ezért a programozó szoftver is PLC típus függő.

A PLC-k adatmemóriáját alapvetően két nagy területre lehet osztani, úgymint

• a két értékű változókat tároló, bit-címezhető és,
• a digitális bájtos, szavas változókat tároló memória.

Mindkét memória terület – funkcionális szempont szerint - további részekre bontható. Így
megkülönböztetik

• a bemeneti,
• a kimeneti, és
• a belső változók

értékeit tároló memória területeket. A felsorolt szempontok szerint csoportosított memória területek
elérésére szolgálnak a különböző címek.

A címzési módok az egyes gyártók szerint különböző. A következőekben három cég, a Siemens, az
Omron, és a Modicon PLC-k programozásánál használt címzési módszerekről adunk egy tömör
áttekintést.
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• SIEMENS PLC címzések

A különböző funkcióra elkülönített memóriaterületek 16 bites szavas szervezésűek. A használt címzési
három részből áll:

bájt-sorszám . bit-sorszámBetű(k)

• a betű(k) adja meg a memóriaterület funkció-ját, és típusát,
• a bájt-sorszám a memória-terület kezdetétől számított szám (relatív címzés),
• a bit-sorszám a bájton belüli bit-sorszám ( 0 – 7 ).

A következőkben néhány konkrét példát mutatunk.

• Bemeneti változók: (Eingang, vagy Input).

Pl.

a bemeneti memória 12. bájtjának 6.bitje,(I 12.6)E 12.6
a bemeneti memória 24. bájtja,( IB 24 )EB 24
a bemeneti memória 32. szava.( IW 24 )EW 32

• Kimeneti változók: (Ausgang, vagy Output).

Pl.

a kimeneti memória 46. bájtjának 0.bitje,(O 12.6)A 46.0
a kimeneti memória 13. bájtja,( OB 24 )AB 13
a kimeneti memória 42. szava.(OW 24 )AW 42

• Átmeneti (belső) változók: (Merker, vagy Flag) csak bites változó.

Pl.

M 9.4 (F 9.4) a merker memória 9. bájtjának 4.bitje,

A PLC további funkcióit – időzítés, számlálás, analóg bemenet stb. – címzése is hasonló, csak a
különböző funkcióhoz más-más betű-kombináció tartozik.

• OMRON PLC címzések

Az Omron PLC családban is sokban hasonlóan betűk, és számok együttese határozza meg a változók
értékét tároló hely elérését.

Szó-sorszáma . bájt-sorszámaBetűk

A lényeges eltérés a Siemens jelölési rendszertől az, hogy mind a bemeneti, mind a kimeneti, mind
pedig a merker memóriához azonos betű-jelölést alkalmaz, és a címtartományokkal határolja el a három
memóriaterületet.

Bemeneti változók: IR ( input/output regiszter) 000 – 009 szó-sorszám

Pl.

a 001. szó 12. bitjeIR 001.12
a 007. szóIR 007

Kimeneti változók: IR ( input/output regiszter) 010 – 019 szó-sorszám

96

A PLC - k felépítése

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

http://www.renderx.com/
http://www.renderx.com/reference.html
http://www.renderx.com/tools/
http://www.renderx.com/


Pl.

a 012. szó 02. bitjeIR 012.02
a 017. szóIR 017

Átmeneti változók: IR ( input/output regiszter) 200 – 231 szó-sorszám

Pl.

a 216. szó 15. bitjeIR 216.15
a 227. szóIR 227

A PLC további funkcióit – időzítés, számlálás, analóg bemenet stb. – címzése is hasonló, csak a
különböző funkcióhoz más-más betű-kombináció tartozik.

• MODICON PLC címzések

AModicon PLC családban csak számjegyes címzést alkalmaznak. A számok első számjegye adja meg
a memória funkcióját, a következő számjegyek a memórián belüli sorszámot, amely PLC típusonként
különbözhet.

Kimeneti és átmeneti változók 0xxxx,
Bemeneti változók 1xxxx,
Bemeneti regiszterek 3xxxx,
Általános és kimeneti regiszterek 4xxxx.

Az xxxx –el jelölt sorszámok csak decimálisak, és minden területen 0001-el kezdődik.

A PLC - k memória szervezése 16 bites szavas elérésű.

13.1.3 Programozási nyelvek
Az első PLC-k alkalmazásának idejében az automatizálásban az áramút terv volt az elfogadott
dokumentálási módszer. A vezérlő áramköröket is ilyen formában tervezték.

Természetszerűen a PLC-k egyik programozási nyelve is ezt követte, és létra diagramnak nevezik.
Létra diagramos programozás csak képernyős programozó készülékkel oldható meg.

Egyszerűbb programozó-készülékeken az utasítás-listás nyelvezettel kellett programozni.

Azt követően, hogy a programozás PC –n történt, újabb nyelvezet a funkcionális blokkok segítségével
történő programozást is alkalmazzák.

13.1.4 Létra-diagram
A relés-mágneskapcsolós vezérlő áramkörök dokumentálásánál használt kapcsolási rajzban minden
vezérelt készülék (lámpa, relé-, vagy mágneskapcsoló gerjesztő tekercse stb.) a vezérlő elemek
(nyomógomb, kapcsoló, helyzetérzékelő stb.) vegyes kapcsolásán keresztül kap gerjesztő áramot. Ezt
nevezik áram-útnak (innen a rajzolási módnak az elnevezése).

Az ilyen kapcsolási rajzon végig követhető, hogy az áramkörbe kapcsolt készülékekmilyen állapotában
folyik áram a vezérelt készülék tekercsén, vagyis mikor húz meg. Az egyes készülékek rajzjeleit
szabványok rögzítetik. A rajz egyúttal a huzalozáshoz is segítséget nyújt.

A következő összeállítás a leggyakrabban használt jelöléseket (rajzjeleket) mutatja. Mindegyik jel a
működési funkcióra utaló szimbólumból, és egy terv-jelből (azonosító) áll.

TervjelFunkció
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Be11-es számú záró nyomógomb

Ki55-ös számú bontó nyomógomb

R5-3Az R5 relé 3-as számú működéskor záró érintkezője

MK2-1Az MK2 mágnes kapcsoló 1-es számú működéskor bontó érintkezője

R5Az 5-ös számú relé (tekercse)

LP2A 2-es számú lámpa

A 132. ábrán az R5 relé öntartó vezérlését biztosító kapcsolás áram-utas rajza látható.

134. ábra Az R5 relé öntartó vezérlését biztosító kapcsolás áram-utas rajza

A vezérlő áramkör táphálózata itt az S fázis és a 0. Egy vezérelt készülék pl. az R5 tekercse csak
egyetlen áram-útban szerepelhet!

A relé működésének feltételét szóban a következőképpen fogalmazhatjuk meg: a relé tekercsén áram
folyik át, ha a Be1 gomb érintkezője, vagy az R5-3 érintkező közül legalább az egyik zárt, és nem
nyitott a Ki5 gomb érintkezője.

A szöveg alapján is eldönthetjük a logikai kapcsolatot, miszerint a párhuzamosan kapcsolt elemek
vagy, míg a sorba kötöttek és kapcsolatban vannak.

Megfordítva az előző következtetést, a programozásnál a feladat logikai feltételeit ismerjük
igazságtáblázatban, vagy logikai függvény formájában. A létra-diagramot tehát úgy kell felrajzolni,
hogy amely elemek ÉS kapcsolatban vannak azoknak a szimbólumait sorba, míg azokat amelyek
VAGY kapcsolatúak párhuzamosan rajzoljuk.
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A PLC programozásánál használt létra-diagram megrajzolása az áram-út tervhez hasonlít. A használt
szimbólumok viszont csak arra utalnak, hogymikor folyik áram. Az egyes készülékeket a tervjel helyett
pedig egy szám azonosítja. A szimbólumhoz írt szám megadja, hogy melyik című bemeneti, vagy
kimeneti illesztő egységhez csatlakozik a készülék, vagy, hogy amemóriábanmilyen címen helyezkedik
el egy belső változó állapotát tároló bit, vagy bájt.

Egy vezérlés programozása előtt táblázatban, vagy blokk – diagramban meg kell adni, hogy az egyes
külső eszközök a PLC milyen című bemeneteihez csatlakoznak. Ez a cím lesz a program-szimbólum
címe is! Amennyiben a vezérlésnél belső bit-változót (merker), illetve bájtos, vagy szavas (kettő, vagy
több bájt PLC függő) változót (regiszter) is használunk, akkor ezeket is táblázatban kell rögzíteni.

A leggyakrabban használt szimbólumok a következők:

CímFunkció
1002Működéskor zár

0012Működéskor bont

0121Bekapcsoláskor egy ciklus-ideig zár (pozitív él)

1045Kikapcsoláskor egy ciklus-ideig zár (pozitív él)

0028Vezérelt objektum

0158Tárolt (Latch-elt) vezérelt objektum

Vízszintes segédvonal

Függőleges segédvonal

A szimbólumokhoz írt címeket PLC típusonként különböző módon kell megadni. Az ábrában csak
azért írtunk példa címeket, mivel minden logikai szimbólumhoz tartozik cím. (A programozáskor a
készülék nem is fogad el cím nélküli megadást!)

A példa szerinti öntartó vezérlés programozásához a készülékek és a PLC csatlakoztatásának blokk
vázlatát, valamint a programot mutatja a következő 133. ábra. (A címzés MODICON rendszerű).
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135. ábra

Az áramút-terv és a létra diagram rajztechnikailag nagyon hasonló, mégis lényeges a különbség
közöttük.

A huzalozott áramkörökben alkalmazott készülékhez annyi segédérintkezőt kell használni, ahány
áramkörben szerepel az adott készülék. Az áramút-terv szerinti rajzban ezért kell az egyes érintkezőket
típus (záró, nyitó), és sorszám szerint is megkülönböztetni.

A PLC működéséből adódóan egy készülék állapotát –ciklusonként lekérdezés alapján– egy belső
memória bit tárolja. A felhasználói programban az adott készüléket azonosító változó tetszőleges számú
áram-útban felhasználható anélkül, hogy a készülékről új bemenetet kellene kiépíteni. Az adott változó
a programban tagadható is/és ezért mind működéskor záró, mind pedig bontó jellegű felhasználást is
lehet programozni egyetlen bemeneti csatlakozásról. A leírtakból következik, hogyminden alkalmazott
kétállapotú készüléktől csak egyetlen állapotjelzést (érintkezőt) kell bekötni a PLC bemenetére.

Az ábrán szemléltetett példában az áramőrt megszakító Ki5 nyomógombról működtetéskor záró
érintkezőt használhatunk, miután a programban a tagadottját (bontó szimbólum) alkalmaztuk. A
program elkészítésekor erre nagyon oda kell figyelni!

A bemutatott szimbólumok csak a két-értékű (bit – es) változók használatához alkalmazhatók, és
mindegyik PLC programozásánál nagyon hasonló. Az esetleges eltéréseket az adott PLC programozói
környezetében lehet megismerni.

A különböző ipari vezérléseknél késleltetéseket, számlálásokat, valamint aritmetikai műveletek is kell
programozni. Ezek már több funkciójú műveletek, amelyeket blokk – szimbólumokkal (funkcionális
blokk) rajzolunk be a létra-diagram típusú programba. Az ilyen blokkok a különböző PLC–nél
jelentősebben eltér egymástól. Ezeket a funkciók ismertetésénél részletesen tárgyaljuk.

A létra-diagram formájú programozás tehát egy grafikus programnyelv. Amegrajzolt ábrából a fordító
program (compiller) és a szerkesztő (linker) állítja elő azt a gépi-kódsorozatot, amely a PLC központi
vezérlő egységének (CPU, mikroprocesszor) a működését meghatározza. A fordítást, szerkesztést a
programozó eszközben (pl. PC) futó programozó szoftver automatikusan végrehajtja. A programozónak
a grafikus forrást kell megrajzolnia a program EDITOR - a segítségével.

13.1.5 Utasítás lista
A szöveges formájú programozás az utasítás lista. A lista minden egyes sora egy elemi műveletet ír
le. Egyművelethez általában egy utasítás és a művelethez tartozó operandusz (cím, vagy adat) tartozik.
Az utasítás-szó (a mnemonic) általában a műveletet jelentő szónak angol, - vagy a programozáshoz
választott nyelvű - rövidítése.

Pl. az ÉS művelet angolul AND (németül UND), a VAGY az angolul OR (németül ODER).
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Az utasítás-listában csak az első betűt, az A-t (U), vagy az O-t (O) írják. Az utasításhoz tartozó címek,
vagy különböző változók jelölése is sokban eltér az egyes PLC –k programozásában. Ezekről a PLC
memóriáknál már írtunk.

Nézzük a létra-diagram szerint programozott öntartó vezérlés utasítás-listában írt programját.

a Be1 állapotának beolvasásaBe1LD
a beolvasott érték VAGY az R5 állapotaR5OR
az eddigi eredmény ÉS NEM a Ki5 állapotaKi5AND NOT
az eredmény kivitele az R5 –re.R5OUT

A példa alapján a következő fontos törvényszerűségeket határozhatjuk meg:

• minden sor egy kétértékű – diszkrét – értékkel végzett elemi művelet (behozatal, logikai művelet,
kivitel stb.),

• a sorokban előírt műveletek egy, vagy két változóra vonatkoznak (egy változós a behozatal, kivitel
stb. míg két változós a logikai művelet),

• az egyes sorokban előírt művelet egyik, vagy egyetlen tényezője (változó, operandus) mindig az
előző sorban kapott eredmény,

• a behozatal (LD) és az eredmény kivitele (OUT) egy áram-út két vége.

A bemutatott példával csak az utasítás-lista felépítését szemléltettük. A különböző PLC – k
programozásánál a be és kimeneti készülékek címeit kell megadni a tervjel helyett. Miután a címzési
módok jelentősen eltérnek a különböző szoftvereknél, ezért alkalmaztuk az általános leírást.

13.2 Funkció blokk
A számítógépes programozói szoftverek legtöbbje támogatja a grafikus programozásnak egy olyan
változatát, amelyeknél a logikai műveleteket is – a digitálistechnikában alkalmazott – funkció -
szimbólumokkal adjuk meg. Ezt a programozási „nyelvet” szokás funkcióblokkos programozásnak is
nevezni. Ez amódszer a létra-diagram rajzolásától csak annyiban tér el, hogy a relé-logikai szimbólumok
helyett használja kapu-szimbólumokat.

Az összetett logikai funkciókat ellátó feladatok (számlálás, aritmetikai művelet stb.) programozása
mindkét „nyelv”–ben azonos funkció-blokk segítségével történik.

Ebben a programozási formában a be-, és a kimenetek címeit kell a szimbólumokmegfelelő pontjaihoz
írni.

Az eddig is példaként hozott öntartás vezérlésének funkció-blokk szerinti megvalósítását a 96. ábra
mutatja.

136. ábra

A jelvezetékekre rajzolt karika a logikai tagadást jelöli.
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Lényeges megjegyezni, hogy a példa szerinti funkció-blokk szerinti program akkor helyes, ha – a létra-
diagram rajzolásánál elmondottakhoz hasonlóan - a Ki5 nyomógombnak is a működtetéskor záró
érintkezőjét csatlakoztatjuk a PLC bemenetére.

13.2.1 A programozás eszközei
A PLC-k programozásához ma már elsődlegesen a PC-t használják. Minden cég kifejlesztette a
készülékeihez alkalmazható programozó szoftvert. Az egyedi programozó készülékeket kizárólag
olyan helyeken, vagy alkalmakkor használjak, amikor nem áll rendelkezésre számítógép. Habár ma
már a hordozható gépek (lap-top) mindenhol használhatók.

A számítógépes szoftverek integrált programfejlesztői környezetet (IDE) biztosítanak.

A programfejlesztés részei:

• a forrás-program ( grafikus, vagy szöveges ) megírása ( rajzolása ),
• a megírt (rajzolt) program – a CPU működését vezérlő - gépi kódsorozatra fordítása (compiler),
• az esetleges forrásprogram-hibák megállapítása, jelzése,
• a hibátlan program futtatható programmá szerkesztése (linker ),
• a program működésének szimulálása,
• a program tesztelése a valós környezetben.

A korszerű fejlesztői szoftverek a felsorolt feladatok mindegyikét részben automatikusan, részben
parancsok hatására végrehajtják. A legkorszerűbb fejlesztő programok is csak a megírt programból
csak azt képes megállapítani, hogy olyan utasításokat, illetve programszerkezeteket használt a
programozó, amelyek megfelelnek az adott PLC konfigurációjának.

Eltérő esetben jelzi a hiba típusát hibakód, esetleg rövid hibamagyarázattal kiegészítve. Azt, hogy a
megírt, és hibátlanul lefordított, szerkesztett program valóban a kiinduló feladatot hajtja végre a
PLC–vel, csak a valós idejű tesztelés segítségével tudjuk megállapítani.

13.2.2 Egyszerű vezérlési feladatok programozása
Egyszerű vezérléseknek azokat tekintjük, amelyekben a bemeneti készülékek (parancsadók, feltételadók
stb.) és a kimenetekhez kapcsolt vezérelt készülékek közötti kapcsolat leírható kombinációs logikai
függvényekkel. Először tekintsük végig az alapvető logikai műveletek az ÉS (AND), a VAGY (OR)
és a TAGADÁS (INVERZ) programozását. Az előzőekben már említettük, de ismét szót ejtünk arról,
hogy milyen módon kell figyelembe venni a bemenetre csatlakozó készüléket a programozásnál. Az
irányított technológia parancs-, és feltételadó készülékei a legtöbb esetben működtetéskor záró, vagy
nyitó érintkezők. Esetenként alkalmaznak elektronikus jeladókat is.

A programozásnál a megvalósítandó logikai kapcsolatot mindig egy – módosítandó - kimenetre írjuk
fel, a bemenetekre csatlakoztatott készülékek függvényében. Leggyakrabban azt a módszert célszerű
használni, hogy az adott készülék működtetését tekintjük a vezérlési feltétel teljesülésének.

Vegyük a következő példát. Egy elmozdulás végállását jelzi a V1 jelű – működtetéskor záró – érintkező.
A feladat az, hogy azM2 jelű motor csak addig működjön, amíg a V1 nem jelzi a végállást, ugyanakkor
a JL2 jelzőlámpa a végállást jelezze. Tehát a V1-t a motor vezérlőkörében tagadott (bontó érintkezői
jelképpel), míg a lámpa vezérlésébe egyenes alakban (záró jelképpel) kell programozni. Abban az
esetben viszont, ha a végállás jelzésére működtetéskor bontó érintkezőt alkalmazunk, akkor fordítva
kell a programozásban az érintkezőt figyelembe venni. Összefoglalva ez azt jelenti, hogy a PLC
bemenetére olyan jeladókat célszerű csatlakoztatni, amelyek működtetéskor kapcsolnak a bemenetre
áramot. A programban ekkor egyszerűbben tudjuk követni a működtetést.

13.2.3 Logikai ÉS (AND) művelet programozása:
A logikai ÉS művelet eredménye akkor IGAZ, ha a változó mindegyike IGAZ, ha már egy feltétel
nem teljesül, akkor az eredmény is HAMIS.
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Amikor létradiagramban programozunk akkor egy logikai- állítás, vagy következtetés akkor IGAZ,
ha ott áram folyik. Ennek megfelelően két, vagy több logikai feltétel ÉS kapcsolatakor akkor teljesül
a feltétel, ha áram folyik az áramkörben. Ezt azzal érhetjük el, ha sorba kapcsoljuk az egyes változókat
jelentő érintkező-szimbólumokat. Az utasítás lista szerinti programozásnál az AND, illetve ANDNOT
utasítások írják elő a változók közötti ÉS műveletet. A 135. ábra szerinti programban az L_1 lámpa
akkor világít, ha a három kapcsoló közül a K1, és a K3 bekapcsolt, és a K2 kikapcsolt.

137. ábra

13.2.4 Logikai VAGY (OR) művelet programozása:
A logikai VAGY művelet eredménye akkor IGAZ, ha a változók közül legalább az egyik IGAZ, az
eredmény pedig akkor HAMIS ha egyik feltétel sem teljesül.

Amikor létradiagramban programozunk, akkor kell működjön a kimenet (folyjék áram) ha valamelyik,
vagy több, esetleg mindegyik zárja az áramkört. A leírt feltétel pedig az érintkező-szimbólumok
párhuzamos kapcsolásakor igaz.

Az utasítás lista szerinti programozásnál az OR, illetve ORNOT utasítások írják elő a változók közötti
ÉS műveletet. A 136. ábra szerinti programban az L_1 lámpa akkor világít, ha a három kapcsoló közül
a K1, vagy a K2 bekapcsolt, vagy a K3 kikapcsolt.

138. ábra

Logikai TAGADÁS (INVERZ) művelet programozása:

A logikai TAGADÁS egy változóra vonatkozik. ( Egy változónak kell tekinteni egy összetett logikai
művelet eredményét is). A kimenet (következtetés) IGAZ, ha a bemenet (állítás) HAMIS, és fordítva.

Amikor létra-diagramban programozunk, akkor az adott változó tagadása a működéskor bontó, illetve
záró érintkező szimbólumok megfelelő alkalmazásával történik. Az, hogy melyiket kell alkalmazni,
függ attól, hogy az adott változó a bemenetre milyen érintkezővel kapcsolódik. Az utasítás-listában
való programozásnál a NOT utasítás írja elő a TAGADÁST.

Az előző két ábra mindegyikében láthatunk példát a tagadásra.

13.2.5 Összetett kombinációs feladat programozása:
Egy vezérlési feladatban ritkán kell csak ÉS, illetve VAGY művelettel leírni a feladatot.
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Többségében több műveletes (összetett) logikai függvényt kell programozni. A következő minta
feladatban egy három szintes – egyszerű – lépcsőházi világítás vezérlét programozzuk. A lépcsőház
egyes szintjein elhelyezett lámpák világítását MV mágnes-kapcsolónak vezérli. Minden szinten egy
kétállású – működtetéskor záró érintkezős – kézi kapcsoló (K1, K2, K3) van. A vezérlés olyan kell
legyen, hogy ha lámpák nem világítanak bármelyik kapcsoló működtetése bekapcsolja, ha pedig
világítanak bármelyik szinten lévő kapcsoló működtetése kikapcsolja a világítást. A feladat táblázatosa
felírás az IGAZSÁGTÁBLÁZAT. (Az 1-el jelöljük a működést).

MVK1K2K3
0000
1100
1010
0110
1001
0101
0011
1101

A logikai függvényt a táblázatból felírva kapjuk a következő:

MV = -K3-K2K1 + -K3K2 -K1 + K3 -K2 -K1 + K3K2K1

A 137. ábrán láthatjuk a létra-diagram, illetve az utasítás-lista szerinti programot. ( Az egyes változók
címe, illetve szimbóluma is leolvasható az ábráról.)

139. ábra

13.2.6 Késleltetések programozása
A digitális berendezésekben, így a PLC–ben is, a késleltetés tulajdonképpen számlálási művelet. Egy
nagy pontosságú - állandó frekvenciájú - impulzussorozat periódusideje (Ti) állandó. Amikor a
beérkezett impulzusokat egy számlálóra vezetjük, akkor n db impulzus számlálása n*Ti ideig tart. Az
elmondottakból következik, hogy a késleltetéshez szükségünk van egy belső regiszter-re, amelynek a
számtartalma minden beérkező impulzus hatására egy-el növekszik, és egy összehasonlító egységre,
amely jelzi hogy a megadott számú impulzus már beérkezett, vagyis hogy már eltelt a beállított idő.
A számlálás, és a végérték megadásán kívül szükséges, hogy az időzítés (számlálás) kezdetét és az
alaphelyzet (törlés) visszaállítását is tudjuk vezérelni.

A PLC –ben – a leírt művelet sorozatot – egy belső program végzi, és a felhasználónak csak a szükséges
paramétereket kell megadnia. A késleltetés létra-diagramban történő programozáskor:

• először a késleltetés szimbólumát, illetve ezzel együtt a késleltetés időalapját kell kiválasztunk,
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• majd be kell adni a végértéket,
• utána pedig a bemenetekhez (indítás, törlés) kell csatlakoztatni a vezérlő változókat,
• befejezésként a kimenethez kell csatlakoztatni azt a változót, amely a késleltetés lejártakor kell
kapcsoljon.

Mindegyik PLC típusnál a leírtak szerint működnek a késleltetők, csupán a programozás szimbólumai
térnek el egymástól.

Példaként a késleltetés szimbólumát a MODSOFT létra-diagramja alapján elemezzük a 138. ábra
alapján.

140. ábra

A szimbólum belsejében találjuk

• felül: az időzítés végérték-e,
• középen: az időalap jelét ( T.1 a 0,1 sec periódusidejű belső impulzussorozat )
• alul: a számláló regiszter címe.

A szimbólum bal oldalán vannak a vezérlő bemenetek:

• felül: engedélyező, zárt áramút engedélyezi a számlálást,
• alul: törlő, nyitott áramútnál törli a regiszter tartalmát, és ilyenkor engedélyezésmellet sincs számlálás.

A szimbólum jobb oldalán vannak a kimenetek:

• felül: akkor aktív (bekapcsolt), ha a regiszter tartalma és a végérték egyenlő, tehát jelzi a késleltetés
végét,

• alul: a felső kimenet tagadott-ja.

Mint látható aModicon PLC –nél a 4xxxx című általános regiszterek bármelyike választható késleltető-
regiszternek. A Siemens, és az Omron PLC –k esetében külön ki vannak jelölve a késleltetésre
használható belső regiszterek. Ezekre nevükkel kell hivatkozni.

A késleltetések tipikus alkalmazásai:

• a meghúzás ( bekapcsolás )késleltetés,
• az elengedés ( kikapcsolás ) késleltetés,
• a összegzett késleltetés,
• impulzussorozat generálása.

Meghúzás késleltetése:
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A legegyszerűbb meghúzás késleltetésnél az ST jel felfutó élét (bekapcsolást) Tk idővel később követi
a Q jel változása. Az ST és Q jelek egyszerre kapcsolnak ki. Az időbeli változást szemlélteti a 139.
ábra.

141. ábra

A program létra-diagramja látható a 140. ábrán.

142. ábra

Az ST jelű záró érintkező vezérli mind az engedélyező, mind pedig a törlő bemenetet. Mivel a két
bemenet vezérlési feltétele ellentétes, ezért mindaddig, amíg nem indítjuk el a késleltetést (amíg nyitott
az érintkező) a regiszterre törlő jel jut (a tárolt érték 0). Az ST érintkező meghúzásakor a törlés
megszűnik, és elkezdődik az időalap számlálása. Amikor a regiszter számtartalma eléri a végértéket
akkor kapcsol be a Q kimenet, amely az ST kikapcsolásával szűnik meg.

Az elemzett programban csak akkor van bekapcsolás késleltetés, amikor az engedélyező bemenetre
csatlakozó vezérlés hosszabb idejű, mint a beállított késleltetési idő. A mennyiben egy indítás után
röviddel megszűnik az engedélyezés, akkor a regiszter is törlődik. Ezt szemléltetik a 141.ábra
idődiagramjai.

143. ábra

A meghúzás késleltetés egy másik változatát szemlélteti a 142.ábra. Ebben a változatban az indító jel
(ST) csak az engedélyezést vezérli, míg a törlést független jel (R) végzi.
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144. ábra

A program látható a 143. ábrán.

145. ábra

Elengedés késleltetése:

Az elengedés, vagy kikapcsolás késleltetésnél egy jel kikapcsolása (megszűnése) után kell még Tk
ideig bekapcsoltan (aktívan) tartani a kimenetet. A 144. ábra szemlélteti a megvalósítandó vezérlés
idődiagramjait.

146. ábra

A feladatot megvalósító program egyik változata látható a 145.ábrán.

147. ábra
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Amikor az ST jelű vezérlő bementet bekapcsoljuk akkor törlődik a regiszter, és mindaddig nem indul
el a számlálás, vagyis nem kezdődik a késleltetés. Az ST jel kikapcsolásával megszűnik a törlés és
indul a késleltetés, amely Tk idő múlva befejeződik. A leírtakból következik, hogy a tagadott kimeneten
kapjuk azt a jelet, amely az ST bekapcsolásával együtt aktivizálódik, és Tk idővel tovább marad
bekapcsolt mint ST.

Összegzett (halmozott) késleltetés:

A vezérlésekben adódhat olyan feladat, amelynél csak azalatt kell időzíteni, amikor a bemenő jel aktív.
Ilyen feladat idődiagramjai láthatók a 146.ábrán.

148. ábra

A 143.ábrán látható programrészlet az összegzett késleltetést is megoldja.

Mivel a törlés és az időzítés engedélyezése szét van választva, ezért az engedélyezés megszakítása
alatt a regiszter tartalma nem változik, tárolja az addig beérkezett időalap-impulzusok számát. Az újabb
engedélyezést követően erről a számról folytatódik a számlálás, és a végérték elérésekor kapcsol be a
Q kimenet. Így a tényleges késleltetés Tt a beállított Tk késleltetés és az engedélyezés szüneteltetési
idejének Ts az összege.

Impulzussorozat generálása:

Egy késleltető kimenetét tagadottan a bemenetre vezetve önrezgő kapcsolást (astabil multivibrátort)
kapunk, mivel a végszám elérése utáni program ciklusban törlődik a regiszter tartalma. A törlés
következően ismét engedélyezett lesz a számlálás, és ez ismétlődik Tk időnként. Az így előállított jel
felhasználható a vezérlésekben. A 147.ábrán az idődiagram, míg a 148. ábrán a programrészlet látható.

149. ábra

108

A PLC - k felépítése

XML to PDF by RenderX XEP XSL-FO F ormatter, visit us at http://www.renderx.com/

http://www.renderx.com/
http://www.renderx.com/reference.html
http://www.renderx.com/tools/
http://www.renderx.com/


150. ábra

Olyan vezérlési feladatokban amelyeknél meghatározott kitöltési tényezőjű (be-, és a kikapcsolási idő
aránya) - 149. ábra szerinti időfüggvény - kell alkalmazni, az a 150. ábra szerinti programmal valósítható
meg. Az első késleltetési idő (T1) lejárta után indul a második késleltető. Az utóbbi T2 idő múlva ismét
engedélyezi a folyamatot elölről.

151. ábra

152. ábra

Mindkét impulzusgenerátor változat indítása, leállítása az ST készülékkel vezérelhető.
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14. fejezet - Szabályozók beállítása
Jó szabályozás csak a szabályozó jó beállításával érhető el. P-szabályozónál a KR átviteli tényezőt kell
beállítani, PI szabályozónál ezenkívül a Ti integrálási időt, PID-szabályozónál a KR-t, a Ti-t és a Tv
differenciálási időt.

Olyan beállítást kell választani, hogy a Tf feléledési idő, a Ts szabályozási idő és az xt túllövés vagy
a szabályozási terület (a terület az xa alapjel és az xs szabályozott mennyiség időfüggvénye között) a
lehető legkisebb legyen. A tűrési sávot, amit a feléledési idő és a szabályozási idő határozmeg, többnyire
az ugrásfüggvény magasságának 6%-ra (2*Δe) választjuk.

153. ábra Jellemzők a szabályozás működésének értékeléséhez

14.1 A szabályozó beállítási értékeinek
meghatározása

Egy P-szabályozónál a KR értékét a legkisebbtől kezdve fokozatosan növeljük, és pl. oszcilloszkópon
megfigyeljük a szabályozási folyamatot az alapjel vagy a zavaró mennyiség ugrásszerű változásakor.
Növekvő átviteli tényező mellett csökken a feléledési idő, miközben a szabályozási idő és a túllövés
nő. A legkedvezőbb beállítást akkor érjük el, ha a túllövés az ugrási magasság 10…20%-a és a
szabályozási idő a feléledési idő 2…4-szerese.

Egy I-szabályozó leggyorsabban szintén próbálgatással állítható be. Ebben az esetben a beállítást nagy
integrálási idővel kezdjük, és ezt fokozatosan csökkentve figyeljük meg a folyamatot.

Ha PI- vagy PID szabályozóról van szó, az összes beállítási jellemző fokozatos változtatása igen
hosszadalmas, mert két, ill. három mennyiség összes lehetséges kombinációját ki kellene próbálni.

Közelítő értékeket a következő eljárással kaphatunk: először a szabályozót, mint P-szabályozót a KR
növelésével úgy állítjuk be, hogy a rendszer éppen rezegni kezdjen, azaz instabil legyen. Az ekkor
beállított KRkrit kritikus átviteli tényezőt feljegyezzük, és megmérjük a szabályozókör rezgésének T
periódusidejét. Ezekből az adatokból a táblázatban látható összefüggések alkalmazásával a helyes
beállítási értékek meghatározhatók.

Szabályozók beállítása
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--P-szabályozó

-PI-szabályozó

PID-szabályozó

Ezekből az értékekből kiindulva általában az egyik vagy másik jellemző csekély módosításával a
szabályozó optimálisan beállítható.

Elsősorban mechanikus szabályozóknál gyakran előfordul, hogy a szükséges jellemzőket széles
tartományban nem vagy csak nehezen lehet beállítani. Ilyen esetekben meg kell határozni az
időállandókból és az erősítésből a szabályozott szakasz jellemzőit a táblázatban lévő összefüggések
alapján lehet kiszámítani. PI-szabályozókat tartalmazó, kiegyenlítéssel rendelkező, más szabályozott
szakaszokra a Ti integrálási időt megközelítőleg akkorára kell választani, mint a szabályozott szakaszban
előforduló legnagyobb időállandó. Az átviteli tényezőt úgy kell megválasztani, hogy a

hurokerősítés nagyobb legyen, mint 1.

Beállítási értékek

Szabályozott szakasz
P-szabályozó

PI-szabályozó

PID-szabályozó
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15. fejezet - Digitális
szabályozástechnika

Aberendezések, gépek és készülékek többnyire számítógépeket és mikroprocesszorokat is tartalmaznak,
amelyek feladata a berendezések vezérlése és szabályozása. Ennek során a folyamatokat jellemző
mennyiségek, pl. hőmérséklet, elmozdulás, nyomás érzékelését végzik el, összehasonlítják a mért
értékeket és az ezekhez tartozó határértékeket, kiszámítják az alapjelek és módosított jellemzők értékeit.

A módosított jellemzők, pl. egy motor kapocsfeszültsége, a folyamatra hatnak, és megváltoztatják a
folyamatra hatnak, és megváltoztatják a folyamatot jellemzőmennyiségeket. Ilyenmódon zárt hatáslánc
alakul ki. A szabályozó a számítógépben programként valósul meg és digitálisanműködik. A számítógép
feladata a rendelkezőjel képzése és annak megfelelően a módosított jellemző kiszámítása. Felügyeli
továbbá a rendelkezőjelet, hogy felismerje a veszélyes állapotokat.

Digitalizálás és mintavételezés

Ahhoz, hogy számítógépet alkalmazhassunk egy folyamat szabályozására, az analóg
folyamatjellemzőket, pl. egy helyzetszabályozásnál az elmozdulás jelleggörbéjét, sok fokozatból álló
lépcsőjellel kell helyettesíteni, ill. közelíteni. A folyamatjellemzőt tehát diszkrét értékekre bontjuk fel,
diszkretizáljuk. Ez a feldolgozási módszer a kvantálás.

154. ábra Analóg mennyiség
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155. ábra Digitalizált mennyiség

156. ábra Mintavett mennyiség
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157. ábra Mintavételezett és intervallumonként állandósult mennyiség

Az A/D átalakítás sok esetben meghatározott időközönkénti mintavétel során jön létre. Az egyik
mintavételi időpontban mintavételezett értéket a számítógép a következő mintavétel időpontjáig
állandónak tekinti.

A számítógép nem tudja folyamatosan feldolgozni a folyamatból származó jeleket, mert a programban
más, pl. számítási utasítások is vannak. Emiatt a jelekből csak meghatározott időközönként vesz mintát
(pl. 110ms). Ez a megoldás az időkvantálás.

A digitális szabályozások érték- és időkvantált jelekkel dolgoznak.

Az időben és értékben folytonos jelsorozatot több lépcsőben alakítják számítógép által feldolgozandó
jellé. Ennek a folyamatnak az első lépéseként egyA/D átalakító az analóg jelet digitalizálja. Amintavevő
a digitális jelből a rajta futó programtól függő időközönként ciklikusan mintát vesz. A mintavétel
eredményét a következő mintavételi időpontig egy közbenső tároló tárolja.

Az értékben és időben kvantált jel az analóg jelnek annál pontosabban felel meg, minél nagyobb a
mintavételi frekvencia és minél nagyobb az A/D átalakító szóhosszúsága (az egymástól
megkülönböztethető diszkrét értékek kódolásához szükséges bitek száma).

A mintavételi frekvencia értékét a számítógép működési sebessége, a szabályozás algoritmusa és a
számítógép által kiszolgált szabályozókörök száma határozza meg.

A mintavétel és a mintavett értékek tárolása a mintavevő jelek között eltelt idő felének megfelelő
késleltetést (holtidő) okoz. Ez a késleltetés úgy hat, mint a fázistolás, és egy szabályozókör stabilitását
és rezgési hajlandóságát ugyanúgy kedvezőtlenül befolyásolja, mint egy késleltetőtag. A fázistolás a
tartótárolás konstans időtartama mellett nagyobb frekvenciájú folyamatjellemző esetén nagyobb lesz.

A mintavételi frekvenciát lehetőleg nagyra kell választani.

holtidőTh
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mintavételi periódusidő,T
fáziseltolási szög,ρ
folyamatjellemző periódusideje,Tp
folyamatjellemző frekvenciája,f
mintavételi frekvencia.fm

15.1 Szabályozási algoritmus
Az analóg szabályozástechnikában alkalmazott PID-szabályozónak megfelelően a digitális
szabályozástechnikában is többnyire PID-algoritmust alkalmazzák amódosított jellemző kiszámítására.
Az algoritmus utasítások rögzített sorozata, amelyek a bemeneti adatokból a kimeneti adatokat
kiszámítják.

Két PID-szabályozási algoritmus létezik:

• helyzetalgoritmus,
• sebességalgoritmus.

PID-helyzetalgoritmus

PID-szabályozóknál az xm módosított jellemző három részből áll: az xr rendelkezőjellel arányos
összetevőből, a rendelkezőjel integráljának megfelelő összetevőből és a rendelkezőjel
differenciálhányadosával arányos összetevőből.

Digitális szabályozásnál a rendelekzőjel nincs folyamatosan jelen, csak a T, 2T, 3T,…, nT időpontokban,
mint az e1, e2, e3, …, en számok sorozata. A rendelkezőjel integrálása helyett digitális szabályozásnál
a rendelkezőjeleket összegezzük, és differenciálás helyett a szomszédos értékek különbségét képezzük.

Digitális szabályozásnál az integrálást összegzéssel helyettesítjük.

A PID-helyzetalgoritmus szerinti számításoknál a P-, I-, és a D-összetevőket külön-külön számítjuk
ki a következő összefüggés alapján.

P-összetevő:

I-összetevő:

D-összetevő:

A PID-szabályozó módosított jellemzőjének egyenlete:

A PID-szabályozó helyzetalgoritmusának egyenlete:
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158. ábra Rendelkezőjel-ugrás

159. ábra PID összetevők

160. ábra Digitális szabályozó átmeneti függvénye

PID-sebességalgoritmus
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A módosított jellemző folyamatos kiszámítása helyett gyakran csak Δxmn növekményt számítjuk ki,
és ezeket egy tárolóban levőmódosított jellemző értékhez folyamatosan hozzáadjuk. Ennek az eljárásnak
a neve: PID-sebességalgoritmus.

A PID-szabályozó sebességalgoritmusának egyenlete:

a módosított jellemző növekménye az nT időpontban,Δxmn
a mintavételi időtartam,T
a rendelkezőjel értéke az nT időpontban,xm
az arányossági tényező,Kp

az integrálási idő,Ti
a differenciálási idő.TD

1. Feladat:

Egy robot hatóköre 2m átmérőjű. a) Hány lépésben kell mérni a főtengelyen a szögelfordulást, ha a
hatókör szélén is 0,1mm pontosságú helyzetbeállítás szükséges? b) Hány bites A/D átalakítóra van
szükség, azaz mekkora szóhosszúság kell a kívánt pontosság leírásához?

Megoldás:

A hatókör kerülete:

a) A lépések száma 0,1 mm pontossághoz:

b) A szóhossúság:

15 bittel 32768, 16 bittel 65536 különböző állapot kódolható, így a szükséges szóhosszúság 16 bit.

2. Feladat

Egy folyamatból származó f=20Hz frekvenciájú jelből fm=100Hz-es frekvenciájú mintát veszünk. a)
Mekkora a tartótároló Th holtideje? b) mekkora a fáziseltolási szög az analóg jel és a mintavett jel
között?

Megoldás:

a) A tartótároló holtideje:

b) A fáziseltolási szög:
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