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1. RENDSZERTECHNIKAI ALAPOK 

Napjaink mérnöki tudományában egyre nagyobb szerepet kap a bonyolult, integrált 
rendszerek struktúrájával és a bennük lejátszódó folyamatok többszempontú 
vizsgálatával foglalkozó rendszertechnika alkalmazása. Rendszereket a tudomány 
jóformán minden területén lehet értelmezni. A bonyolult rendszerekkel kapcsolatos 
problémák megoldásában nagymértékben segítenek a korszerű rendszerelmélet rendező 
elvei. 
A rendszerelmélet – egyes szakemberek szerint – nem más, mint különféle matematikai 
módszerek gyűjteménye, melyek segítségével a rendszerek elemezhetők [18]; [31]. Ezt 
a gyűjteményt főleg a differencia- és differenciálegyenletek, a vezérléselmélet, a 
kapcsolóáramkörök elmélete, az automaták elmélete, az információelmélet, a 
matematikai programozás, a dinamikus programozás, a variációszámítás, az alkalmazott 
mechanika, a dinamikus rendszerek elmélete, a funkcionálanalízis, a való-
színűségelmélet, a játékelmélet területéről állították össze, de természetesen más 
matematikai ágak is helyet kapnak benne. 
ZADEH véleménye szerint a rendszerelmélet, mint tudományág, elvileg két nagyobb 
részre osztható fel [31]. Az első rész az alap, amely főleg az olyan alapvető fogalmak, 
mint rendszer, állapot, linearitás, kauzalitás, passzivitás, meghatározottság, ekvivalencia, 
stabilitás, vezérelhetőség (irányíthatóság), megfigyelhetőség jelentésének definiálásával 
és az ezekkel kapcsolatos más fogalmakkal, valamint a definiált fogalmak alapvető 
tulajdonságainak vizsgálatával foglalkozik. A második részbe azokat a különböző 
módszereket, eljárásokat és algoritmusokat sorolja ZADEH, amelyekkel az egyes speciális 
rendszertípusok, mint differenciálegyenlettel leírt rendszerek, végesállapotú rendszerek, 
modulrendszerek, sztochasztikus rendszerek, tanulórendszerek, osztott paraméterű 
rendszerek, nagyméretű rendszerek viselkedése tanulmányozható. 
De, mit is értünk rendszeren, illetve annak állapotán? Gyakorlati szempontból egy 
rendszer lehet az adott fizikai objektum egy modellje, amely az úgynevezett fizikai 
változók segítségével írható le. A „fizikai” fogalmán a „valóságos”-t értjük. Tartalma lehet 
a szó szoros értelmében vett fizikai, kémiai, vagy gazdasági, esetleg más jellemző, illetve 
lehet ezek kombinációja is. Ezen mennyiségek némelyike adottnak tekinthető: ezek a 
bemenetek (gerjesztések, „inputok”). A változók másik csoportja, melyeket viselkedését 
elemzéseink során meg akarjuk határozni, a kimenetek („outputok”). A változók egy 
harmadik csoportját pedig azért vezetjük be, hogy le tudjuk írni a gerjesztések és 
válaszok közti kapcsolatot vagy kapcsolatokat. Ekkor minden fizikai változót az ahhoz 
rendelt jellel vagy jellemzővel, az objektumot egy rendszerrel írjuk le. 
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1.1. A technikai rendszer fogalma 

A különböző mérnöki szakirodalmak más és más megfogalmazást adnak a rendszerrel 
kapcsolatban. 
ZADEH szerint a rendszert úgy definiálhatjuk, mint olyan objektumok összessége, 
amelyeket kölcsönhatások és kölcsönös összefüggések kapcsolnak össze. Ebben a 
megfogalmazásban az is benne rejlik, hogy majdnem minden, ami létezik, valamilyen 
rendszernek tekinthető [31]. 
Nem egészen ennyire elterjedt, de ennek ellenére szintén alapvető fogalom a rendszer 
állapota. Első megközelítésben a rendszer állapota azt az egy adott időpontban 
megadott információk összességét jelenti, amely ettől az időponttól kezdve a rendszer 
viselkedésének meghatározásához szükséges. Így például a kinematikában a szilárd test 
állapotát egyenes vonalú mozgás esetén helyzete, és sebessége adja meg. 
Ha a rendszert a bemenet-kimenet párok halmazaként definiáljuk, akkor az állapotot 
természetes módon bizonyos konzisztencia-kritériumokat kielégítő bemenet–kimenet 
párok részhalmazához kapcsolódó címkeként határozhatjuk meg. Az ilyen részhalmazt 
aggregátnak nevezzük. Az aggregát koncepciója fontos szerepet tölt be 
rendszerelméletben, hiszen igen természetes módszert szolgáltat az állapot-ekvivalencia, 
a rendszer-ekvivalencia, a bemenet–kimenet állapotrelációk, tehát a rendszerelmélet 
alapelveinek bevezetéséhez. 
NAGY megfogalmazásában a rendszer fogalma olyan jelenségek vagy objektumok 
összessége, melyeket kölcsönhatások és kölcsönös összefüggések kapcsolnak össze. A 
folyamat a rendszeren belül lejátszódó jelenségek térbeli és/vagy időbeli sorozata [14]. 
A fenti megfogalmazásokból a Szerző szerint hiányzik, vagy nem kellő hangsúllyal jelenik 
meg a technikai rendszerek egyik, talán a legfontosabb eleme – az ember. Egy tisztán 
technikai rendszer a valóságban az emberért, az emberrel együtt működik, így nem 
szabad a teljes ember–gép rendszerből az embert nem megemlíteni. Egyik érvként 
megemlíthető SZABOLCSI tudományos tevékenysége (például [26]), aki a repülőgép-
vezetőt a repülésszabályozó rendszer arányos–differenciáló–holtidős tagjának tekinti, és 
elemzése során meghatározza a repülésbiztonság szempontjából kritikus paramétereket, 
melyek a pilóta emberi (fiziológiai) mivoltának következménye. 
Fontos azt is megemlíteni, hogy a technikai eszközök (tervezés utáni) használata, 
karbantartása, javítása, azaz üzemeltetése is egy adott rendszerben valósul meg. Az 
üzemeltetés üzemeltetési rendszerben történik, ami a technikai eszköz vagy eszközök; 
azok kiszolgálását, ellenőrzését, karbantartását, javítását szolgáló berendezések; az 
üzemeltetést végző (műszaki) állomány; a kezelőszemélyzet; az üzemeltetést irányító 
szervezet kölcsönös együttműködése folytán valósul meg [18]. Ezen megfontolás 
hangsúlyozása azért lényeges, mert későbbiekben kimondottan ember–gép rendszerek 
vizsgálatát is fogjuk végezni. De, azt fontos hangsúlyoznunk, hogy egy rendszer csak 
akkor tekinthető technikainak, ha az műszaki eszközt, berendezést vagy fizikai 
objektumot tartalmaz. Tehát ez az elsődleges összetevője egy technikai rendszernek. 
NAGY és ZADEH fenti megfogalmazásai sem zárják ki ezt a megközelítést, ha a 
folyamatban részt vevő személyt a rendszer egy objektumának, aggregátjának tekintjük, 
így hármójuk és a Szerző véleménye nem jelentős mértékben, hanem csak 
hangsúlyokban tér el egymástól. 
A fenti megfogalmazások valamint megfontolások, és a jelen sorok írójának eddigi 
tapasztalatai alapján a technikai rendszer fogalma az alábbiak szerint határozható meg: 
Technikai rendszer az anyagi világ vizsgálatunk tárgyát képező része, mely egymással 
valamilyen kölcsönhatásban lévő elemek (berendezések és személyek) összessége. A 



11 

rendszer állapota, illetve a benne lejátszódó folyamat a be- és a kimenő valamint a belső 
jellemzőkkel írható le. 
A környezet kölcsönhatásban lehet a rendszerrel és meghatározza a rendszer 
működésének peremfeltételeit. 
 
1.2. Jellemzők és jelek 

A rendszerekben lejátszódó folyamatok mérhető mennyiségeit fizikai mennyiségeknek 
nevezzük, melyek nem csak fizikai, hanem kémiai, biológiai, technikai vagy gazdasági 
folyamatokat is jellemezhetnek. A további vizsgálataink során nem foglalkozunk a 
mennyiség valódi, csak annak absztrakt (matematikai) tartalmával. Egy változó valamely 
fizikai mennyiségnek egy alkalmas mértékegységben kifejezett számértékét jelenti. Egy 
változó egy fizikai mennyiség matematikai leírása. 
A tulajdonságot kifejező jellemzők általában egyértékűek, idetartoznak a különböző 
geometriai adatok, valamint az anyagjellemzők, úgy, mint például a viszkozitás, villamos 
vezetőképesség vagy a fajhő [29]. 
Fizikai állapoton az anyagi rendszer sajátosságainak – fizikai jellemzőinek – összességét 
értjük. Két elemi rendszer fizikai állapota azonos, ha a megfelelő fizikai jellemzőik értéke 
az adott időpillanatban páronként egymással megegyeznek. 
A fenti definíció alapján kijelenthető, hogy az ilyen fizikai jellemzők értékei csakis attól az 
állapottól függenek, amelyben a vizsgált időpontban az elemi rendszer található, és 
független attól a folyamattól, amelyen keresztül az elemi rendszer az adott állapotba 
jutott. Ezért a fizikai jellemzőket állapotjelzőknek is nevezhetjük [18]. 
Egy rendszer valamely fizikai jellemzője extenzív, ha értékét az elemi rendszerben 
mérhető értékek összességeként kapjuk meg. Például az aerodinamikai vizsgálatoknál 
alkalmazott extenzív jellemzők például a tömeg, a térfogat vagy a mozgásmennyiség. 
Intenzívnek tekintjük a fizikai jellemzőt, ha az nem rendelkezik az elemi rendszerek 
szerinti összegezhetőség tulajdonságával. Intenzív fizikai jellemző például a nyomás és a 
hőmérséklet. 
Egy extenzív jellemző térfogategységre vonatkoztatott értékét az adott extenzív 
mennyiség sűrűségének nevezzük. Ilyen például a tömegsűrűség (jele: ρ), melyet 
egyszerűen „csak” sűrűségnek szokás nevezni. Az egyéb extenzív jellemző 
térfogategységre vonatkoztatott értéke esetén a „sűrűség” szó elé oda kell írni az illető 
extenzív jellemzőt is – például: „energiasűrűség”. 
Egy extenzív jellemző tömegegységre vonatkoztatott értékét a kérdéses extenzív 
jellemző fajlagos értékének nevezzük. Ilyen jellemző például a „fajlagos térfogat” – 
vagy egyszerűen „fajtérfogat” –, ami nem más, mint az egységnyi tömegű anyag 
térfogata. A korábban alkalmazott műszaki mértékegységrendszerben a fajlagos 
értékeket a tömegegység helyett súlyegységre vonatkoztatták. 
Az extenzív jellemzők sűrűségei és fajlagos értékei már egyértelműen intenzív 
mennyiségek. A kettő közti kapcsolatról pedig kimondhatjuk, hogy egy extenzív 
mennyiség sűrűsége az adott mennyiség fajlagos értékének és a rendszer 
(tömeg)sűrűségének szorzataként határozható meg [18]. 
A fizikai jellemzők – az esetleges különleges tartományoktól eltekintve – a térben 
folytonosan oszlanak meg. Az ilyen térbeli megoszlásokat gyűjtőnéven fizikai tereknek 
nevezzük. A fizikai jellemzők részben skaláris (például nyomás) részben vektoriális 
(például gyorsulás) jellegűek. Ennek megfelelően, mint már azt matematikából tudott, 
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beszélhetünk skalár-, és vektorterekről. A fizikai terek általában az időben is változnak, 
ezért általános formában matematikailag az 

     ;;;; zyxfff  r        (1.1) 

alakban írható fel, ahol f skalár-, vagy vektormennyiséget is jelölhet. 
Homogén a fizikai tér, ha az adott f jellemző térbeli megoszlása egyenletes, azaz az 
(1.1) egyenlet az 

     fff  ;r         (1.2) 

alakot veszi fel. Ha az f fizikai jellemző megoszlása térben változik, akkor inhomogén. 
Stacionárius vagy stacioner fizikai térről akkor beszélünk, ha az f jellemző térbeli 
megoszlása időben nem változik, azaz 

      zyxffff ;;;  rr  .       (1.3) 

Az f jellemző időbeni változása esetén instacioner a fizikai tér. Kvázistacioner fizikai 
térről akkor beszélünk, ha az f jellemző időben változik, de ezt a változást – relatív 
nagysága miatt – elhanyagolhatjuk. 
A skalártereket szintfelületekkel (szintvonalakkal) jellemezzük, amelyek a tér azon 
pontjainak halmaza, amelyekben az f fizikai változó értéke azonos (például az izobárok 
az állandó nyomású pontokat magukban foglaló felületek vagy görbék). 
A skalárterek hely szerinti változásának jellemzésére egy vektormennyiséget, a gradiens 
vektort használjuk, amelynek x; y és z komponensei a leírt fizikai mennyiség x; y és z 
irányú változásának rohamosságával, sebességével arányosak: 
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Egy adott pontbeli gradiens vektor 
– a skalártér legrohamosabb változásának irányával párhuzamos; 
– a skalártér növekedésének irányába mutat; 
– hossza egyenesen arányos a változás rohamosságával; 
– merőleges a szintfelületre (szintvonalra). 
A vektorterek helyszerinti változását kétféleképpen jellemezhetjük. A divergencia a 
vektortér – adott pontbeli – forrásosságát jellemző skaláris érték, meghatározása az 
alábbiak szerint történik: 
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Pozitív értékű divergencia esetén azt mondjuk, hogy a pontban forrás van, negatív 
divergencia esetén pedig nyelőről beszélünk. 
A rotáció vektor a vektortér – adott pontbeli – örvényességét mutatja meg: 
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Az olyan vektorteret, amelynek rotációja azonosan nulla, örvénymentesnek, vagy 
másképpen konzervatívnak nevezzük. Minden örvénymentes vektortérhez rendelhető egy 
olyan   ;r  skalár–vektor függvény, amelyből a vektorteret leíró vektor–vektor 
függvényt gradiens képzéssel nyerhetjük, azaz: 

     ;grad; rrf  .        (1.7) 

Ezt a φ(r;τ) függvényt az adott tér potenciálfüggvényének (például sebességi 
potenciálnak) nevezzük. Ezért az örvénymentes vektortereket potenciálos tereknek is 
szokás nevezni. 
Egy jel a változó azon részének matematikai leírása, amely a vizsgálataink számára 
lényeges információt hordozza. 
Egy f jel folytonos idejű jel (FI jel), ha a τ idő minden valós értékére értelmezett, azaz: 

   R ff .        (1.8) 

Bizonyos típusú jelek csak a (független) idő τi diszkrét értékeire értelmezettek, azaz 
akkor arra az esetre szorítkozunk, amikor a diszkrét időnek csak az egész értékei 
fordulnak elő. Az f diszkrét idejű jel (DI jel) megadásának módja 

   Z iff i .        (1.9) 

A mérnöki gyakorlatban a k-adik diszkrét időpontra a k-adik ütem elnevezést is 
használjuk. 
A τ  R, illetve a τi  Z megadását gyakran elhagyjuk, mert az f(τ) illetve a f(τi) jelölés 
vagy a szövegkörnyezet is egyértelműen mutatja, hogy folytonos vagy diszkrét idejű 
jelről van-e szó. Egy diszkrét idejű DI jel gyakran egy folytonos idejű FI jel által 
meghatározott. Gyakori eset, amikor a f(τi) diszkrét idejű értékek egy f(τ) folytonos idejű 
jel értékei (mintái) a τ = τi időpontokban. Az esetek többségében a mintavétel 
egyenletes, azaz: 

   ii 0 ,         (1.10) 

ahol ∆τ az adott mintavételi periódusidő, illetve τ0 a kezdeti idő, amely a műszaki 
gyakorlatban általában zérusértékűnek vesszük fel [27]. 
Általános esetben nehéz, felesleges vagy lehetetlen egy olyan FI jelet értelmezni, 
amelyből a DI jel származtatható. Például a kockadobás eredményei egy diszkrét idejű 
jelet határoznak meg, ahol k a dobás sorszáma, nincs értelme annak a kérdésnek, hogy 
mennyi a kockadobás „eredménye” két dobás között. 
Amikor valóságos technikai folyamatokat modellezünk, gyakran alkalmazunk DI modellt 
FI folyamatra vagy fordítva. 
Egy f jel folytonos értékű, ha annak értéke – esetleg bizonyos megszorításokkal – 
bármilyen valós vagy komplex szám. Ilyen megszorítás lehet, hogy f csak valós és pozitív 
értékű lehet, vagy nem lehet nagyobb egy felső, illetve kisebb egy alsó korlátnál. 
Gondoljunk például a hőmérsékletre, amely – mint az köztudott – 0 K (–273 oC) alatti 
értéket nem vehet fel. 
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Egy f jel diszkrét értékű, más néven kvantált, ha csak bizonyos a0; a1; a2; ... valós 
vagy komplex értékeket vehet fel. Ezek az ai értékek lehetnek tetszőlegesek vagy 
követhetnek bizonyos szabályszerűséget. Például a kockadobás esetében: 

 Ziiiai  61 .       (1.11) 

 
Bizonyos mennyiségek eleve diszkrét értékűek (például darabszám), másokat folytonos 
értékűeknek tekintünk (sebesség, hőmérséklet). Az utóbbiak mért értékei is diszkrét 
értékűek a mérés módja és a kerekítés által meghatározottan. 
Mind a folytonos értékű, mind a diszkrét értékű jel lehet folytonos idejű vagy diszkrét 
idejű. A folytonos idejű és folytonos értékű jeleket szokásos analóg jeleknek, a diszkrét 
idejű és diszkrét értékű jeleket szokás digitális jeleknek nevezni. 

 Folytonos idejű Diszkrét idejű 

Folytonos 
értékű 

  

Diszkrét 
értékű 

  
1.1 ábra: A jelek alapvető típusai [18] alapján 

 
Egy jelet determinisztikus jelnek nevezünk, ha értéke a vizsgálat során minden 
időpontban ismert vagy meghatározható, azaz a jel (kielégítő pontossággal) 
megismételhető folyamatot ír le. 
Ha nem tudjuk a jelet megismételni, mert az azonosnak tűnő eljárás különböző 
eredményekre vezet, akkor a jelet sztochasztikus jelnek nevezzük. A sztochasztikus 
jelek leírására a valószínűség-számítás fogalmait és egyenleteit, elsősorban a 
valószínűség–sűrűség függvényeket alkalmazzuk. 
A mérnöki gyakorlatban sokszor egy adott jel egy-egy determinisztikus és sztochasztikus 
jel összege. Tipikus eset, amikor a hasznos jelet determinisztikusnak, a hozzá adódó zajt 
viszont sztochasztikus jelként írjuk le. Ezek szétválasztása (a zaj kiszűrése) statisztikai 
módszerekkel lehetséges [27]. 
A folyamatnak determinisztikus vagy sztochasztikus jelként történő leírása lehet 
kényszerű, de lehet választásunk következménye is. A fizikából ismert, hogy sok 
jelenséget leírhatunk determinisztikusan és statisztikusan is. 
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1.3. Vizsgáló jelek 

A vizsgáló jeleket a determinisztikus rendszerek determinisztikus jelekkel való vizsgálata 
érdekében alakították ki. Ezek a jelek egyértelműek, gyakorlatilag viszonylag könnyen 
előállíthatók, és jól reprodukálhatóak. A leggyakrabban alkalmazottakat az alábbiakban 
foglaljuk össze [18]; [27] és [11] irodalmak alapján. 
 
Az egységugrás-függvény. Jele: 1(t). 

  








0 ha1
0 ha0

1



 .        (1.12) 

Viszonylag a leggyakrabban használt vizsgáló jel (1.2a ábra), alkalmazását 
„bekapcsolási” jelenségnek is szokás nevezni. Gyakorlatilag nem valósítható meg, hiszen 
a jel értékét zérus idő alatt kellene egységnyi értékűre növelni. A rendszer egységugrás-
alakú bemenetre adott válaszát átmeneti függvénynek nevezzük, és va(τ)-val jelöljük. 

   
a                                                      b 

1.2 ábra: Az egységugrás- (a) és Dirac-delta- (b) függvények 
[18] alapján 

Az egységimpulzus-függvény vagy más néven DIRAC-delta. Jele: δ(τ). 
Köznapian szólva, ez a rendszert érő „lökés”, azaz végtelen rövid idő alatt meghatározott 
extenzívet közvetítő jel (1.2b ábra): 

   00   ;     1




 d .      (1.13) 

Az egységimpulzus-függvény matematikailag egzakt módon csak a disztribúcióelmélettel 
értelmezhető, mivel a klasszikus értelmezése ellentmondásokra vezethet. Fizikailag 
megvalósítható rendszerekre azonban minden további nélkül alkalmazható vizsgáló 
jelként. A szabályzástechnikai elemzések során a rendszer egységimpulzus-bemenetre 
adott válaszát súlyfüggvénynek nevezzük, melynek jele: w(τ). A súlyfüggvény előnye, 
hogy nagyon tisztán mutatja meg a rendszer tulajdonságait, mivel ekkor a mozgását 
kizárólag saját felépítése és jellemzői befolyásolják. 
 

161 
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Az egységsebesség-függvény. Jele: τ1(τ). 

 
a                                                      b 

1.3 ábra: Az egységsebesség- (a) és egységgyorsulás- (b) függvények 
[18] alapján 

 
Gyakran alkalmazott vizsgáló jel, technikailag is viszonylag előállítható. Matematikai 
leírása: 

  




 0 ha

0 ha01 
 .        (1.14) 

Hatására a rendszer kimenetén az egységsebességre vonatkozó, uτ(τ) jelű, 
válaszfüggvény jelentkezik (1.3a ábra). 

Az egységgyorsulás-függvény. Jele:   1
2

2
. 

Ennél a függvénynél a bemeneti jel értéke állandó, egységnyi gyorsulással növekszik 
(1.3b ábra): 

  











0 ha
2

0 ha0
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2
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 .       (1.15) 

 
1.4. Rendszerek osztályozása 

A rendszerek osztályozása különféle szempontok alapján történhet. Jelen fejezetben – a 
teljesség igénye nélkül – csak a későbbi elemzéseink megértéseihez szükséges 
osztályozásokat végezzük el. 
 
Műszaki szempontból elsősorban az aktivitás kifejtésére képes rendszerek (az 
úgynevezett viselkedő rendszerek) érdekesek. A viselkedő rendszerek az őket érő 
behatásra – belső felépítésük által meghatározott választ adnak. A választ a rendszer 
elemeinek kölcsönhatásai alakítják ki. 
 
Ha a kimenő oldalon jelentkező választ csak a bemenő oldali jellemzők befolyásolják, 
akkor passzív rendszerekről beszélünk. 
Belső hatáselemet is tartalmazó rendszereket aktív rendszereknek nevezzük. 
 



17 

Az egyváltozós (egygerjesztésű, egyválaszú) rendszer (SISO –„single input, single 
output”) egy kapcsolatot jelent, amely az adott u(τ), illetve u(τi) gerjesztéshez egy y(τ) 
illetve y(τi) választ rendel. Az összerendelés explicit alakját az 

  uWy           (1.16) 

gerjesztés-válasz kapcsolat, ahol W egy operátor, amely lehet a τ, illetve τi időtől 
függő vagy független. Egy explicit gerjesztés-válasz kapcsolatot matematikailag egy 
lineáris-, vagy nem-lineáris explicit függvénnyel tudjuk leírni. 
A gerjesztés-válasz kapcsolat azt jelenti, hogy ha az u gerjesztés ismert, akkor az y 
válasz meghatározható. Fontos azt is megjegyezni, hogy a kapcsolatot leíró függvény 
invertálásával kapott összefüggés nem biztos, hogy a rendszer működését írja le. Más 
szóval, ha y ismert, akkor logikailag következtethetünk arra, hogy ezt a választ milyen u 
gerjesztés hozta létre, de nem jelenti azt, hogy ha a modellezett objektum kimenetére 
egy y mennyiséget kényszerítünk, akkor az objektum bemenetén fellépő u mennyiség az 
invertálással kapott összefüggés szerint meghatározott értékű lesz. 
A mérnöki gyakorlatban gyakran találkozunk azzal a problémával, hogy a gerjesztés-
válasz kapcsolat explicit alakja nem ismert. Ekkor a feladatunk éppen az, hogy – ismerve 
a rendszer valamilyen leírását – meghatározzuk a gerjesztés-válasz kapcsolat explicit 
alakját. Ha az adott gerjesztéshez tartozó válasz meghatározható a rendszer egy 
leírásából közvetlenül is, akkor lehetséges, hogy nincs szükségünk a gerjesztés-válasz 
kapcsolat explicit alakjának tényleges meghatározására. 
 
Egy rendszernek lehet sok gerjesztése és sok válasza. Ezt a rendszert többváltozós – 
sokgerjesztésű, sokválaszú – (MIMO – „multiple input, multiple output”) rendszernek 
nevezzük. Egy ilyen rendszer explicit gerjesztés-válasz kapcsolatok 

   niuuuWy mii ;...2;1;...;; 21  ,      (1.17) 

rendszerével, vagy az 

  uy W ,         (1.18) 

vektorösszefüggéssel írható le, ahol:    m
T

n
T uuuyyy ...... 2121  uy ; m – gerjesztések 

száma; n – válaszok száma. 
Ha a rendszer egy bemenő jelre és több kimenő jellel reagál, egy bemenetű, több 
kimenetű (SIMO – „single input multiple output”) rendszerről beszélünk. Ekkor a 
gerjesztés-válasz kapcsolatot egy 

  uWy ,         (1.19) 

alakú vektor–skalár függvénnyel tudjuk leírni. 
 
A több bemenetű, egy kimenetű (MISO – „multiple input, single output”) rendszer 
esetén a gerjesztés-válasz kapcsolatot egy 

  uWy  ,         (1.20) 

skalár–vektor függvénnyel jellemezhetjük. 
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A továbbiakban egy rendszer gerjesztés-válasz kapcsolat általános leírásakor az (1.16) 
egyenlettel megadott alakot fogjuk használni. A többi formát csak abban az esetben 
említjük meg, ha az adott elemzés során jelentőséggel bír a rendszer gerjesztéseinek, 
illetve válaszainak a száma. 
 
Legyen y1, illetve y2 egy SISO rendszer u1, illetve u2 gerjesztésekre adott válaszai. A 
szuperpozíció elvén azt értjük, hogy az 2211 uCuCu   inputhoz az adott rendszer  

2211 yCyCy   outputja tartozik bármely C1 és C2 konstansok esetén. 
Egy rendszer akkor, és csak akkor lineáris, ha az explicit gerjesztés-válasz kapcsolatban 
szereplő operátor lineáris, vagyis ha a rendszerre érvényes a szuperpozíció elve. Azaz 
minden lineáris rendszer W operátora az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: 

  













 n

i
ii

n

i
ii uWCuCW

11
,       (1.21) 

illetve 
    uCWCuW  .        (1.22) 

 
Az (1.22) kifejezésből következik, hogy lineáris rendszer esetén az |u| = 0 gerjesztéshez 
|y| = 0 válasz tartozik. Többváltozós (MIMO) rendszer esetében az (1.20) összefüggés 

 Wuy           (1.23) 

homogén, lineáris vektor–vektor kapcsolatra módosul, azaz tenzor alakot veszi fel, ahol 
W a rendszer gerjesztés-válasz mátrixa. Két lineáris rendszer soros vagy párhuzamos 
kapcsolásából keletkező eredő rendszer is lineáris. 
Ha a rendszer nem elégíti ki a fenti követelményt, azaz nem lineáris, akkor nemlineáris 
rendszernek nevezzük. 
 
Gyakorlatilag a fizikai, műszaki objektumok sohasem lineárisak. Ha a gerjesztés, a válasz 
vagy más változó túlságosan naggyá válik, akkor mindig fellépnek nemlineáris hatások. 
Egy rendszer időben invariáns (időfüggetlen-, vagy statikus), ha a gerjesztés időbeli 
eltolása csak egy ugyanekkora időbeli eltolást okoz a válaszban is. 
Legyen y1(τ), illetve y1(τi) egy rendszer az u1(τ), illetve u1(τi) input jelre adott válasza. 
Ha a rendszer az u2(τ-∆τ), illetve u2(τi-k) időben eltolt gerjesztésre az 

 )()( 12   yy , illetve  )()( 12 kii yy       (1.24) 

választ adja, bármely tetszőleges ∆τ, illetve k értékre, akkor, és csak akkor a rendszert 
invariánsnak tekintjük. 
Invariáns rendszer operátora az alábbi tulajdonságok valamelyikével bír: 

       


 uWuW , illetve        kiiiki uWuW
   .  (1.25) 

Ha a rendszer nem invariáns, akkor azt variáns (időfüggő) rendszernek nevezzük. 
Gyakorlatban a technikai objektumok, rendszerek csak nagyon ritkán invariánsak az 
öregedés, a környezeti paraméteringadozások és hasonló hatások következtében. Ezen 
hatások egy része (determinisztikus vagy sztochasztikus) járulékos gerjesztésként 
vehető figyelembe. Ennek ellenére az objektum invariáns modellje sokszor jól 
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használható közelítést jelent ha „rövid” időtartamok vizsgálatára szorítkozunk. Léteznek 
olyan objektumok, amelyek működésének lényege a variáns jellegük, mint például a 
nappal és éjjel (de nem világosban és sötétben) vagy a télen és nyáron (de nem 
melegben és hidegben) másként működő rendszerek. 
 
Egy rendszer akkor memóriamentes, ha bármelyik τ, illetve τi időpontban adott válasza 
csak a gerjesztésnek ugyanezen τ, illetve τi időpontbeli értékétől függ. Ellenkező esetben 
a rendszer dinamikus (nem-memóriamentes). 
A dinamikus rendszer rendszerállapotán a rendszer előtörténetének azt a legkisebb 
halmazát értjük, amely a múltnak és a jelennek a rendszer jövőjére való hatását 
megítélhetővé teszi. Ilyen rendszerek esetén állapotváltozóknak nevezzük az időtől függő 
változóknak azt a szükséges és elégséges legkisebb halmazát, amely segítségével az 
adott dinamikus rendszer állapota teljes és pontos leírása elvégezhető. A dinamikus 
rendszer állapotváltozói az időben lejátszódó rendszerállapotok matematikai leírására 
szolgálnak. Tehát, ekkor az állapotváltozók a dinamikus rendszerek átmenetei 
folyamatait hivatottak szemléltetni. 
Egy dinamikus rendszer véges vagy végtelen memóriájú lehet. Véges memóriájú 
dinamikus rendszer esetén az τi  időpontbeli y(τi) válasz csak az u gerjesztésnek a 

ii     , illetve   iLi    intervallumbeli értékeitől függ, ahol ∆τ és L véges 
értékkel bír. 
 
Egy rendszert determinisztikusnak nevezzük, ha minden egyes u(τ) bemenőjelhez egy 
meghatározott y(τ) kimenőjel tartozik. 
 
Ezzel szemben a rendszert sztochasztikusnak nevezzük, ha egy adott bemenőjelhez 
több kimenőjel is tartozhat, mégpedig mindegyik csak bizonyos bekövetkezési 
valószínűséggel. 
 
A rendszerbe beérkező kiszolgálási igények kielégítése különféle sorrendben történhet. 
Ezen sorrend alapján az alábbi rendszereket különböztetünk meg: 
 
Az érkezési sorrendben elégítik ki a beérkező igényeket az úgynevezett FIFO (FIFO – 
first input, first output) rendszerek. Ez a legegyszerűbb és – általában – leghatékonyabb 
megoldás. 
 
Az úgynevezett LIFO (FIFO – last input, first output) rendszerek a beérkezéshez képest 
fordított sorrendben elégítik ki az igényeket. Ezeket a rendszereket verem rendszereknek 
is szokás nevezni. 
 
Az RND (random – véletlen) rendszerek a beérkező igényeket véletlenszerűen elégítik 
ki, ekkor nincs jelentősége az igények beérkezési sorrendjének. 
 
PRI (priority – elsőbbségi jog) rendszer a beérkező igényeket fontossági sorrendben 
elégítik ki. Ezeket a rendszereket csak szűkös készletek esetén alkalmazzák. 
 
A NEFO (nearest expiry first out) rendszer sajátossága, hogy a leghamarabb lejáró 
szavatosságú termék elsőként történő felhasználása. Ilyen rendszereket elsősorban az 
élelmiszer-felhasználás biztonságosabbá és hatékonyabbá tétele érdekében alkalmaznak. 
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Az olyan képességekkel rendelkező rendszert, amely saját maga számára képes célokat 
(teljesítmény-normákat) kitűzni és a teljesítés kívánatos szinten tartása vagy javítása 
érdekében képes saját transzformációs algoritmusán, illetve struktúráján változtatni, 
öntanuló rendszernek nevezzük. 
A tanuló rendszernek két osztálya van: Önszabályozó, amely a rendszerben alkalmazott 
transzformációs szabályokat, algoritmusokat képes önmaga megválasztani, Önszervező, 
amely előzőeken túlmenően képes a rendszer célját és struktúráját is önmaga 
megváltoztatni. 
 
1.5. Rendszerek hierarchikus felosztása 

Vizsgálataink során az adott rendszert első lépésben összetevőkre bonthatjuk. Ezeket 
részrendszereknek vagy alrendszereknek is szokás nevezni. Ezeket az összetevőket 
tovább bontva jutunk a rendszer elemekhez, melyeket már nem bontunk tovább. 
Fontos itt megjegyezzük, hogy vizsgált rendszer összetevői többnyire elemként vagy 
részrendszerként egyaránt felfoghatók. Azt mindig a feladat jellege, az elemzés mélysége 
dönti el, hogy mely összetevőt célszerű elemként, illetve al-, vagy részrendszerként 
kezelnünk. 
A rendszer egymás utáni, mind mélyebbre haladó felbontása során lényegében az 
egymást tartalmazó részek szintjeit, azaz a rendszer vertikális tagozódását, hierachiáját 
határozzuk meg. 
A hierachia a rendszer vertikális és horizontális tagozódását fejezi ki. A rendszerszintek a 
vertikális tagozódást jelentik, a rendszer kiterjedése pedig a horizontális elrendeződés 
szemléltetésére alkalmas. 
 
Részrendszer fogalmán a vizsgált rendszer olyan – egymással kapcsolatban álló 
elemeiből elhatárolható – részét értjük, amely a vizsgálati cél szempontjából relatíve 
önálló egészet alkot. 
 
Alrendszer fogalmán a rendszer olyan részrendszerét értjük, amely a rendszer egy-egy 
meghatározott funkciójának vagy funkciótartományának ellátására szolgáló elemeket 
foglalja magában. 
 
Alacsonyabb fokú rendszer fogalmán a rendszer olyan részrendszerét értjük, amely a 
rendszer feladatainak ellátásában működésterületileg elhatároltan vesz részt. 
 
Rendszer egy elemén az elemzett rendszer olyan részét értjük, melyet – adott 
vizsgálatunk során – már nem bontunk tovább. 
 
A részrendszer és alrendszer, valamint az elem között tehát az az alapvető különbség, 
hogy az elemet belső szerkezetének figyelembevétele nélkül, csupán transzformációja 
által tekintjük meghatározottnak, míg a részrendszer vagy alrendszer a rendszer 
struktúrájának részeként olyan belső szerkezettel is rendelkezik, amelynek ismerete 
meghatározásának további feltétele. 
 
Fontos megjegyeznünk, hogy amennyiben egy adott rendszer valamely alrendszere 
kiesik, akkor a hozzá rendelhető valamennyi alacsonyabb fokú rendszer is 
működésképtelenné válik. Megfordítva ez nem igaz, tehát egyes alacsonyabb fokú 
rendszerek kiesése nem feltétlenül vonja maga után a kapcsolódó alrendszerek 
működésképtelenségét. 
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2. MODELLEZÉSI ALAPFOGALMAK 

A modell egy valóságos rendszer egyszerűsített, a vizsgálat szempontjából lényegi 
tulajdonságait kiemelő mása. A modell mindazon másodlagos jellemzőket elhanyagolja, 
amelyeket a kitűzött vizsgálat szempontjából nem tekintünk meghatározóknak. Elég, ha 
a modell a valódi, vizsgált rendszert csak a meghatározott szempontból vagy 
szempontokból helyettesíti. A vizsgálat szempontjából lényegtelen szempontok 
figyelembevétele felesleges, sőt kifejezetten káros. Bonyolítja magát a modellt és így a 
vizsgálatot, de lényegi információhoz nem jutunk vele. 
Például egy ballisztikus rakétát – legegyszerűbben – egy ferdén elhajított kővel tudunk 
modellezni, ha a pályáját, repülés dinamikáját vizsgáljuk, és nem foglalkozunk a 
hajtóművében lejátszódó hőtani és gázdinamikai folyamatokkal. 
Nincs kikötve, hogy modell csak az lehet, amit kizárólag erre a célra készítünk. A fenti 
példában szereplő követ használhatjuk másra is, nem csak a rakéta repülési pályájának 
modellezésére. Valamilyen tárgy akkor válik modellé, ha a vizsgálatot végző személy 
ilyen funkciót ad neki. A modellválasztás mégsem önkényes, hiszen teljesítenie kell 
mindazokat a követelményeket, amelyek az eredeti rendszerrel, jelenséggel való 
hasonlóságát biztosítják. 
 
2.1. A modellek fogalma és felosztása 

A modellek osztályozásával kiterjedt irodalom foglalkozik [18]. A modelleket 
csoportosíthatjuk például aszerint, hogy milyen a modell belső természete. Ez alapján 
anyagi és gondolati modelleket különböztethetünk meg. 
A gondolati vagy más néven eszmei modellek az ember által felállított logikai kapcsolat 
szerint „működnek”. Módszerüket, formájukat illetően szubjektívek, de tartalmukat nézve 
– azaz a tárgykört, amellyel foglalkoznak – objektívek. Az eszmei modellek 
nélkülözhetetlen elemei a megismerés folyamatának. Természetesen a logikai törvények 
alapján kapott eredményeket ellenőrizni kell a „fizikai” valóságban is. Ilyen értelemben 
csak utólag dönthető el, hogy valóban modelljei voltak-e a vizsgált folyamatnak vagy 
rendszernek. Kétféle gondolati modellfajtát különböztetünk meg, fogalmit, és a jelképest. 
 
A fogalmi modell a közvetlen érzéki tapasztalatoknak az absztrakt gondolkozás 
segítségével történő „feldolgozása”. Feladata a kísérletek értelmezése, a kísérleti 
eredmények alapján a hipotézisek ellenőrzése, illetve újabb hipotézisek alkotása. 
Jelentős eszköze a gondolati kísérlet. Ennek során ismert természeti, társadalmi vagy 
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gazdasági törvények felhasználásával megalkotott fogalmi modellünket gondolatban 
meghatározott körülmények közé helyezzük és levezetjük a vizsgált rendszer várható 
viselkedését, a folyamat várható lefolyását. Az így kapott eredmények kísérleti 
ellenőrzése a gondolatmenet helyességének eldöntésére, illetve hiányosságainak 
feltárására alkalmas. Ilyen gondolati kísérletnek kell megelőznie minden tényleges 
kísérletet, ha el akarjuk kerülni, hogy durva hibákat kövessünk el. Egyes területeken 
(például kozmogóniában), például az elméleti fizikában vagy a csillagászatban, a fogalmi 
modellalkotás nélkül lehetetlen kutatómunkát végezni. 
Fogalmi modelleket alkalmazunk, amikor egy probléma lehetséges megoldásaiként 
különféle forgatókönyveket készítünk. Ezt a modellezési módot előszeretettel 
alkalmazzák a kockázatkezelés során, illetve a társadalomtudományok különféle 
területein. 
Minden esetben a mérnöki modellalkotás is egy fogalmi modell felállításával kezdődik, 
amikor szavakkal írjuk le a modellezett rendszerben lejátszódó fizikai folyamatokat, a 
felhasználandó természettudományos törvényszerűségek kiválasztása érdekében. 
 
A jelképes modell az empíria (tapasztalat) adatait, vagy tényeit fogalmazza meg 
jelrendszerek segítségével. A mérési eredmények rendszerint táblázat, grafikus ábrázolás 
vagy szám-, esetleg jelrendszer formájában adottak. Ezek közvetlenül a tudományos 
szintű feldolgozás, általánosítás céljára alkalmatlanok. A mérnöki gyakorlatban például 
egy többoldalas táblázatot vagy leírást szemléletesség szempontjából helyettesíteni 
tudunk egy egyszerű grafikonnal (2.1a ábra). „A mérnök diagramokban 
gondolkodik”-, ahogy jelen sorok írója is tanulta professzorától. A köznapi életben talán 
a leggyakrabban alkalmazott jelképes modellek a különféle térképek (2.1b ábra). 
A számítástechnika elterjedése előtt több műszaki számítást úgynevezett nomogramok 
segítségével végeztek el, melyek grafikonos felhasználásával írták le az adott, több 
esetben összetett, fizikai törvényszerűségeket. 

    
a                                                                 b 

2.1 ábra: Példák analóg modellre 
(a – rezgőkör U feszültségének változása a τ idő függvényében; b – térképrészlet) 

 
Az anyagi modellek saját, objektív törvényeik szerint működnek. Az anyagi modelleket, 
mivel lényegében a vizsgált rendszernek vagy folyamatnak az absztrakció eszközeivel 
előállított képe, absztrahált modelleknek is szokás nevezni. Ez egyszerűsített, de a 
jelenség szubsztanciális (anyagi) tulajdonságait figyelembe vevő kép, amely a jelenség 
meghatározott célú vizsgálata szempontjából annak lényegi tulajdonságait emeli ki. Csak 
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a működés feltételeit választhatjuk meg, de a belső törvényszerűségeket nem tudjuk 
irányítani. Az anyagi modelleket – realizálási módjuk szerint – csoportosíthatjuk úgy, 
mint: 
– homológ, vagy más néven geometriai; 
– analóg, azaz fizikai; 
– matematikai modell. 
 
A homológ modell geometriailag hasonló az eredeti rendszerhez, körülötte (vagy 
benne) hasonló vagy az adott vizsgálat szempontjából ugyanolyan fizikai jelenségek 
játszódnak le. A műszaki életben a geometriai modelleket elsősorban a tervezés során 
használjuk fel. Ekkor a bonyolult elrendezésű építmények, szerkezetek térbeli 
elhelyezését előbb geometriai modellen készítjük el (2.2 ábra), ezért ezt térbeli 
tervezésnek is nevezzük. A térbeli tervezés adott esetben szükségtelenné teheti a 
szerelési műhelyrajzokat, mivel ezeket a kisminta egyes csomópontjainak fényképe 
helyettesítheti. 
Például a gyakorlati aerodinamikában – a repülőgépek, épületek vagy gépkocsik 
tervezése, fejlesztése során – homológ modelleket alkalmaznak a szélcsatorna 
kísérletekben. 

 
2.2 ábra: Geometriai modell – DE MK tervezett új épülete (Szerző felvétele) 

 
Fizikai modell – vagy más néven analóg modell – esetén az eredetivel megegyező 
fizikai természetű modellen tanulmányozzuk a rendszerben lejátszódó jelenséget. Az 
eredeti és a modell hasonlóságának feltétele, hogy mindkettő matematikai leírása (azaz 
matematikai modellje) megegyezzék. Az analóg modell az eredeti rendszerhez 
viszonyítva hasonló behatásra hasonló módon válaszol. A fizikai modell semmilyen 
szemléletes kapcsolatban nem kell, hogy álljon az eredeti jelenséggel, csak az input-ok 
és az output-ok közötti kapcsolatot adja vissza hűen. Az ilyen modelleket realizáló 
berendezéseket analóg számítógépeknek is nevezik. A modellek ezen csoportjába 
tartoznak a különféle folyamatokat szimuláló áramkörök is. 
Analóg számítógépekben az adatábrázolás folytonos fizikai mennyiségekkel (távolság, 
feszültség, ellenállás, nyomás stb.) történik. A műveletek végrehajtása a legtöbb analóg 
számítógépben gyakorlatilag az adatbevitel pillanatában megtörténik, így azt „zérus 
működési idejű"-nek is nevezzük. Az analóg számítógépek pontossága megegyezik 
azoknak a mérési módszereknek a pontosságával, amelyek segítségével az adatábrázoló 
fizikai mennyiségeket mérhetjük. Alkalmazások szempontjából az analóg számítógépek 
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általában úgynevezett célgépek, amelyek kizárólag egy-egy speciális feladatkörben 
(például folyamatszabályozás, lőelemképzés, hálózatméretezés) felmerülő számítások, 
illetve speciális matematikai feladatok elvégzésére alkalmasak. Példaképpen a 2.3 ábra 
egy kitérített, majd magára hagyott inga lengőmozgásával analóg elektromágneses 
rezgőkörben lejátszódó folyamatokat és az a kettő közti analógiát szemlélteti. 
 

 
2.3 ábra: Az inga mozgása és a rezgőkörben lejátszódó folyamat összehasonlítása 

Forrás: [18] 
 
A matematikai modell a matematika szimbólumrendszerén keresztül teremt 
kapcsolatot a vizsgált rendszer be- és kimenő jellemzői, illetve az elemzett folyamat 
paraméterei között. A modellek közül a mérnöki gyakorlatban legelterjedtebb a 
matematikai modell. Mivel jelen könyv fő témája pont a matematikai modellek és 
alkalmazásuk a mérnöki gyakorlatban, a modellek ezen osztályával a következő 
fejezetben részletesebben foglalkozunk. 
 
2.2. A matematikai modellek 

A modellek közül napjaink mérnöki gyakorlatában leggyakrabban alkalmazott a 
matematikai modell. Ennek fő oka a számítástechnika robbanásszerű elterjedése. 
A matematikai modell valamilyen vizsgált rendszerben lejátszódó jelenség, folyamat vagy 
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tevékenység a vizsgálat szempontjából lényeges tulajdonságai közötti összefüggések 
matematikai megfogalmazása [18]. A matematikai modell egyrészt nem definiált 
(absztrakt, szimbolikus) matematikai objektumokból (például számokból, vektorokból) 
áll, másrészt az objektumok közötti relációkból. A matematikai modell a matematika 
szimbólumrendszerén keresztül teremt kapcsolatot a vizsgált rendszer be- és kimenő 
jellemzői között [29]. 
A matematikai reláció olyan összefüggés, amely két vagy több nem definiált objektumot 
kapcsol össze. Sok reláció matematikai műveletekkel kapcsol össze egy vagy több 
objektumot egy másik objektummal vagy objektumok egy halmazával. A matematikai 
modell akkor írja le jól az adott fizikai szituáció megfelelően választott vonásait, ha 
alkalmas megfeleltetés létesíthető a vizsgált fizikai objektumok és a matematikai 
modellhez tartozó matematikai objektumok között, valamint a fizikai objektumok közötti 
kapcsolatok és a matematikai modellben definiált relációk között. 
A matematikai formulák ismert, valamint ismeretlen mennyiséget, vagy mennyiségeket 
tartalmaznak, és a feladat határozottsága esetén az ismeretlen kimenő jellemzők 
meghatározhatók az ismert bemenő és belső jellemzők birtokában. A feladat 
határozatlan, ha az ismeretlen, kimenő jellemzők száma több mint a folyamatot leíró 
matematikai egyenletek száma. Ekkor a függő változók vektora becsülhető, vagy 
bármelyik output paraméter csak a többi függvényeként fejezhető ki. A feladat 
túlhatározott, ha az output jellemzők számánál több, egymástól lineárisan független 
matematikai egyenlet írható fel. A matematikai modell kellően definiált kezdő és pe-
remfeltételekkel együtt egyben az adott jelenség, illetve rendszer működési algoritmusát 
is szolgáltathatja. 
A homológ és analóg modellalkotás legtöbbször nem közvetlenül, hanem a matematikai 
modellen keresztül történik. Ezek az úgynevezett másodlagos leképezések. Jellemzőjük, 
hogy a jelenség lényegét tükröző absztrahált modellhez először a matematikai modellt 
alkotjuk meg. Ezután – felhasználva a hasonlóságelmélet azon törvényszerűségét, hogy a 
hasonló jelenségeket leíró matematikai összefüggések formálisan azonosak vagy azonos 
alakra transzformálhatók – létrehozzuk a matematikai modellnek megfelelő, az eredeti 
jelenséggel homológ vagy analóg modellt. Az ily módon másodlagos jellegű, a leíró 
matematikai formulát leképező analóg modell már semmilyen szemléletes kapcsolatban 
nem áll az eredeti jelenséggel, csak a be- és kimenő jellemzők közti kapcsolatot adja 
vissza. 
A rendszer viselkedését leíró matematikai összefüggések jellege, vagy megha-
tározásának módszere szerint – páronként – az alábbi matematikai modelleket külön-
böztetjük meg [18] és [17]. A bemutatásra kerülő felsorolás természetesen nem teljes, 
mivel egy konkrét, gyakorlatban megvalósított matematikai modell általában az alábbi 
jellegek szintézisét jelenti. 
A bemutatásra kerülő párosításokon túl, a matematikai modelleket szokás a bemeneti és 
kimeneti változóik száma szerint is csoportosítani. Ezek alapján a 2.1 táblázatban 
szereplő modelleket különböztetünk meg. 
Az utóbbi három modell esetében a leíró egyenletek formailag vektor, illetve mátrix 
formalizmussal kezelhetők. 
Egy adott rendszer tulajdonságai meghatározhatják, de nem determinálják 
egyértelműen, hogy milyen matematikai modellel írható le a benne lejátszódó folyamat. 
Például egy nemlineáris rendszert közelítő elemzés során lineáris matematikai modellel, 
vagy diszkrét paraméterű rendszert folytonos paraméterű modellel is leírhatunk. 
Fontos megjegyezni, hogy a matematika modellek és a rendszerek osztályai 
megnevezésükben gyakran egyeznek. Bizonyos szakirodalmak (például [31]) már magán 
a rendszer fogalmán is lényegében nem is a valós technikai rendszert, hanem annak 
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matematikai modelljét értik. Továbbá lehetséges, hogy egy adott osztályú rendszert más, 
esetleg „ellentétes” osztályú modell felhasználásával írjuk le. Például egy lineáris modellel 
leírt rendszer nem biztosan rendelkezik a linearitás tulajdonságával. Lineáris 
rendszerekben lejátszódó folyamatokat csak homogén, lineáris matematikai modellek 
segítségével lehet matematikailag leírni. 
 

2.1 táblázat: Modellek osztályozása a be- és kimenő jellemzők számai alapján 
Rendszertípus Felhasznált matematikai 

egyenlet 
egybemenetű – egykimenetű 

(Single Input Single Output – SISO) 
Skalár–skalár 

egybemenetű – többkimenetű 
(Single Input Multi Output – SIMO) 

Vektor–skalár 

több-bemenetű – egykimenetű 
(Multi Input Single Output – MISO) 

Skalár–vektor 

több-bemenetű – többkimenetű 
(Multi Input Multi Output – MIMO) 

Vektor–vektor 

 
A statikus modell egy időben nem változó állapotot ír le. Matematikailag 
megfogalmazva, ilyenkor rendszer állapota algebrai egyenletekkel, vagy idő szerinti 
deriváltakat nem tartalmazó differenciálegyenletekkel írható le. Jellemzésére elterjedt 
még a stacionárius (vagy stacioner), állandósult, illetve egyensúlyi modell kifejezés is. 
A dinamikus modellek a vizsgált rendszer, folyamat jellemzőinek időbeni változását 
írják le. Megjelenési formájuk közönséges vagy parciális differenciálegyenlet, vagy 
egyenletrendszer. Lehetséges, hogy a tárgyalás nem az idő-, hanem valamely célszerűen 
megválasztott transzformált tartományában valósul meg. 
 
A lineáris modellekben csak a változók és deriváltjaik szerepelhetnek, általában állandó 
együtthatókkal szorozva. 
A nemlineáris modellek az előző kötöttségektől mentesek. Az adott rendszerben 
lejátszódó folyamatot leíró egyenletek legalább egyike nemlineáris, azaz valamilyen 
hatvány szög-, vagy egyéb más függvényt is tartalmaz. 
 
A nemlineáris modellek – az egyszerűbb vizsgálat érdekében – valamilyen linearizálási 
módon alakíthatók át lineáris modellekké. Ezekkel az eljárásokkal a 11. fejezetben, a 
linearizálásból származó modellbizonytalansággal a 15. fejezetben fogunk részletesebben 
foglalkozni. 
A matematikai modellvizsgálatok kezdetén – a korlátozott numerikus számítási 
lehetőségek miatt általában – csak lineáris modellek felállításával és alkalmazásával 
foglalkoztak a szakemberek. Fontos azonban tudnunk, hogy a linearizálással nyert 
lineáris modellek csak viszonylag szűk paramétertartományban alkalmazhatóak 
megfelelő pontossággal. Napjainkban a számítási módszereket és főleg a számítógépes 
lehetőségeket kihasználva egyre jobban terjednek el a nemlineáris matematikai 
modellek. Ez viszont magával vonja, hogy a modellezések során megjelennek különféle 
kaotikus jelenségek is. 
 
A determinisztikus modellekben szereplő jellemzők, valamint maguk a változók 
egyértelmű függvényekkel térben és időben egyaránt megadhatók. 
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A sztochasztikus modellek ugyanezen jellemzői és/vagy változói csak bizonyos 
valószínűségi összefüggések felhasználásával határozhatók meg. 
 
Egy egyszerű példának vegyünk egy dobókockát. Ha az eldobása utáni röppályáját 
vizsgáljuk, akkor determinisztikus modellt kell alkalmaznunk. Ha viszont azt elemezzük, 
hogy milyen számmal felfelé esik le, akkor sztochasztikus modellt kell választanunk 
vizsgálatunkhoz. 
A valóságos technikai folyamatok lényegében mindegyike sztochasztikusnak tekinthető, 
az adott rendszer inputjai és belső paraméterei bizonytalanságainak következtében. Ezért 
a determinisztikus modellek alkalmazásával a kimenő jellemzőknek „csak” várható 
értékei határozhatóak meg. A fenti egyszerű példát is, ha „közelebbről megnézzünk”, 
kijelenthetjük, hogy a dobókocka röppályájának meghatározása is sztochasztikus 
modellel írható le. Mert például, nem tudjuk, hogy az adott kocka tömege (mint belső 
paraméter) milyen mértékben tér el a névleges értékétől, illetve, hogy – a meteorológiai 
jelenségek következtében pontosan milyen a levegő sűrűsége (mint input paraméter), 
így a légellenállás nagysága. 
 
A folytonos idejű modellek esetén a modellezett rendszert vagy folyamatot leíró 
jellemzők, független és függő változók a vizsgált idő alatt bármelyik pillanatban vehetnek 
fel valamilyen értéket. Azaz a folytonos idejű modellek inputjai és outputjai egyaránt 
folytonos idejű. 
Diszkrét idejű modell esetében a jellemzők csak adott, konkrét időpillanatokban 
vehetnek fel értékeket. Más megfogalmazásban, a diszkrét idejű modell független és 
függő változói diszkrét idejű, DI jelek lehetnek. 
 
A matematikai modellek folytonos vagy diszkrét idejű jellegét csak a dinamikus 
(instacioner) modellek esetén kell vizsgálnunk, mivel a stacioner modellben a 
paraméterek nem változnak az idő vagy annak valamilyen transzformált paramétere 
függvényében. Ha a modellezet folyamatot egy időben folytonos egyenlettel vagy 
egyenletrendszerrel írunk le, akkor az egy folytonos idejű modellt jelent. De a modell 
alkalmazásakor általánosan azt bizonyos időléptetéssel fogjuk megoldani, azaz az eredeti 
folytonos idejű modellt diszkrét idejűvé alakítjuk át. Például, ha a modell egy idő szerinti 
differenciálegyenlet, vagy egyenletrendszer akkor azt átalakítjuk differenciaegyenletté, 
illetve egyenletrendszerré. 
 
A folytonos paraméterű (vagy folytonos állapotterű) modellekben a változók egy 
adott tartományon, értékhatáron belül bármilyen értéket felvehetnek. 
Diszkrét paraméterű (vagy diszkrét állapotterű) modellek esetén a változók csak 
meghatározott diszkrét értékeket vehetnek fel. Azaz a diszkrét paraméterű modellek 
inputjai és outputjai egyaránt diszkrét paraméterű jelek. 
 
A lottószámokat adott időben húzzák és azok csak konkrét, egész számok lehetnek. Ezért 
a lottóhúzást egy diszkrét idejű, diszkrét állapotterű, sztochasztikus modellel tudjuk 
matematikailag leírni és vizsgálni. 
Életünk során – sajnos – folyamatosan öregszünk, azaz matematikailag megfogalmazva: 
életünk egy folytonos idejű folyamat. De mivel életkorunkat években mondjuk meg, így 
az csak diszkrét értékeket vehet fel. Ez példa arra, hogy egy folytonos paraméterű, 
esetleg idejű folyamatot diszkrét paraméterűként, illetve idejűként is vizsgálhatunk. 
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3. A MATEMATIKAI MODELLALKOTÁS ÉS SZIMULÁCIÓ 

A matematikai modellalkotás lényegében az adott rendszert, illetve a benne lejátszódó 
folyamatot leíró egyenletek, a kezdeti és peremfeltételeket, valamint a kapcsolódó 
adatrendszer felállítását, illetve a megoldó algoritmust jelenti. Azért kell idesorolnunk a 
megoldó algoritmust is, mert az meghatározza a megoldás pontosságát, így a modell 
alkalmazhatóságát is. A műszaki problémák kezelésénél ezek az összefüggések általában 
differenciálegyenletek. Amennyiben a vizsgált rendszer vagy folyamat időbeli 
változásának leírása a térbeli eloszlási probléma megoldásával is kiegészül, akkor 
természetesen parciális differenciálegyenletet vagy egyenletrendszert kell felírnunk és 
megoldanunk. 
 

 
3.1 ábra: Mérnöki probléma matematikai modelljének egyszerűsített sémája 

 
Egy mérnöki probléma matematikai modelljének egyszerűsített sémája látható a 3.1 
ábrán. Az ábra alapján a modellalkotási feladat lényegében az alábbi három fő 
mozzanatból áll: 
– a modell M szerkezetének megadása; 
– a modell p paramétereinek megadása; 
– a modell validálása. 
 
3.1. A matematikai modellezés és szimuláció folyamata 

A számos szakirodalom eltérő módon fogalmazza meg a matematikai modellezés és 
szimuláció folyamatát, annak főbb lépéseit. Az irodalmak mindegyike lényegében a 
fejezet elején már meghatározott három mozzanatot írja le, a szerzőik eltérő szemlélete 
függvényében. Ezen különbségek fő okai – a szakemberek eltérő szemléletén túl – az, 
hogy modellalkotást más-más elemzési célból írják le és elemzik. 
A Számítógépes Szimulációs Társaság (Society for Computer Simulation) 1979-ben 
meghatározta a modellezés, valamint a szimuláció elsődleges fázisainak és feladatainak 
egy sémáját. Bár ez a séma egyszerű szerkezetű, jól mutatja a modellezés és a 
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szimuláció legfőbb feladatait, illetve szemlélteti a modell képzésének, felülvizsgálatának, 
és validálásának helyét, szerepét a folyamatban. 

 
3.2 ábra: A modellezés és szimuláció elsődleges fázisai és feladatai [15] 

 
A 3.2 ábra azt szemlélteti, hogy a rendszerelemzés az adott rendszer elvi modelljének 
megalkotásához alkalmazzák. A modellképzés, azaz a modell M szerkezetének 
megadása, tulajdonképpen a matematikai modell felépítésének, fokszámának rögzítését 
jelenti, a leíró egyenleteinek formalizált megadásával együtt. 
A programozás során az elvi modellt konvertáljuk matematikai (számítógépes) modellé. 
Ekkor kell megadnunk a rendszert jellemző belső paraméterek alapján az adott modell p 
paramétereit. 
A matematikai modell egyik alapvető megoldási módja az analitikus megoldás, de 
napjainkban a számítógépek rendkívül széles körű elterjedésével egyre jobban előtérbe 
kerülnek a különböző numerikus megoldások alkalmazása is. 
A numerikus megoldások során gyakorlatilag csak a digitális számítógépeknek van igazán 
szerepe a hétköznapi életben előforduló alkalmazásoknál. Nem elfelejtendő azonban az, 
hogy néhány területen a dinamikus rendszerek vizsgálatára igen hatékonyan 
alkalmazhatók az analóg számítógépek is. Az analóg számítógépek lényegében az adott 
folyamat vagy rendszer elektromos analóg modelljeit jelentik. Legnagyobb hátrányuk a 
bemeneti adatok megadásának, illetve az eredmények megjelenítésének nehézkes 
kezelése. Ezen problémák megoldásának egyik lehetséges módja a hibrid számítógépek, 
vagy hibrid-analóg szimulációs programrendszer alkalmazása digitális számítógép esetén. 
Ezen utóbbi megoldási módszer azért nagyon népszerű, mert kikerüli az összes, az 
analóg gépek esetén fennálló nehézséget, de kihasználja annak minden előnyét. 
A modell „jóságának” ellenőrzése tulajdonképpen a mért eredményekkel való összevetést 
jelenti. Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy a feltételezett modell nem teljesíti 
az adott mérnöki vagy tudományos probléma kapcsán megkövetelt pontossági 
előírásokat, akkor minden esetben egy iterációs feladatot kell megoldanunk. Ez azt 
jelenti, hogy vissza kell térnünk a modellalkotási algoritmus elejére, és esetleg újabb 
paraméterek bevonásával, figyelembevételével egy újabb, javított felépítéssel kell 
elvégezni a modell azonosítását. Ezután természetesen újból végre kell hajtanunk a 
modell validálásához leírt feladatokat. 
A vizsgált rendszer viselkedésének leírására felállított matematikai modell jósága 
igazolásának legegyszerűbb módja az, hogy az eredeti rendszerben méréseket végzünk, 
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és azok eredményeit összevetjük a modell által szolgáltatott eredményekkel. Ezek 
alapján lehet a modell végleges szerkezetét és a leíró egyenletben szereplő paraméterek 
(pi, i = 1; 2; ...; k) értékeit megadni. A fizikai alap megközelítés esetében a 
modellszerkezet adott, ezért ott elsősorban a paraméterek értékeinek meghatározására 
kell figyelnünk. 
A modellalkotás során – matematikai értelemben – a modell ( ŷ ) és a mérések (y ) által 
szolgáltatott eredmények eltéréseit kell minimálni (identifikáció): 

     min;ˆ   ipyy .        (3.1) 

Az előjeles eltérések kompenzáló hatásának elkerülésére, a minimálási feladat 
megoldására leggyakrabban az úgynevezett legkisebb négyzetek módszerét alkalmazzuk. 
Ennek alapján a (3.1) egyenlet – a négyzetes eltérések összegének minimálási 
feltételével – a vizsgált folyamat teljes T időtartamára vonatkozóan a következő módon 
írható át: 

      min;ˆ
0

2 
T

i dpyy  .       (3.2) 

Ha a rendszer vagy a modell diszkrét idejű, a (3.2) egyenletet módosítani kell, és a  
j = 1; 2; ...; m véges számú mintavételezési időpontokban vett értékek alapján felírni: 

    minˆ
1

2 


m

j
ijj pyy  .       (3.3) 

A fentiekben elmondottak szerint a kísérleti ellenőrzés megvalósításának hatásvázlatát a 
3.3 ábra mutatja be. 

 
3.3 ábra: A modell kísérleti ellenőrzésének hatásvázlata [13] alapján 

 
A bemutatott hatásvázlat alapján megkaphatjuk az adott mérnöki problémát (rendszert) 
legjobban leíró matematikai modell (leíró egyenlet) végleges alakját. Az ellenőrzött 
modell további felhasználása elsősorban szimulációs célokra történhet. 
A már ellenőrzött és kellő pontossággal bíró matematikai modell legegyszerűbb 
felhasználási módja, hogy a rendszer y kimenő változóit az u bemenő paraméterek 
különböző értékéi függvényében meghatározzuk. Tulajdonképpen ez a vizsgálati módszer 
a klasszikus értelemben vett szimuláció. Ez azt jelenti, hogy ismerjük a vizsgált rendszer 
modelljének M struktúráját és p paramétereit. Ezek alapján elemezhetjük különböző u 
bemeneti változók hatását a rendszer y kimenetére. A kapott eredményekből vonhatunk 
le következtetéseket a rendszer viselkedésére, és tehetünk javaslatot a rendszer 
tervezésére, esetleg módosítására. Ez a feladat az úgynevezett paraméterérzékenységi 
vizsgálat. Fontos, hogy már a rendszer tervezésekor is gondot fordítsunk azon 



31 

paraméterek azonosítására, amelyek a rendszer viselkedését döntően befolyásolják, 
amelyekre a rendszer a legérzékenyebben reagál. 
Több be-, és kimenetű, MIMO rendszernél valamennyi kimeneti változóra meg kell 
határoznunk valamennyi bemenő paraméter okozta változást, amely elemzés eredménye 
az úgynevezett érzékenységi mátrix. 
A 3.4 ábra a [15] irodalom szerzői interpretálásában szemlélteti a modellezés és a 
szimuláció fázisait. 
Az itt megjelenített különböző fázisok tartalmazzák az összes nagyméretű szimulációs 
analízis részfeladatait, főleg arra az esetre, amikor a matematikai modell parciális 
differenciálegyenleteket tartalmaz. A fázisok sorrendje egyben az adat- és 
információáramlásokat is magában foglalja, megmutatva, hogy mely fázis lehet hatással 
a döntésekre vagy módszerekre későbbi fázisok valamelyikében. De, lehetséges jelentős 
visszacsatolás és interakció a fázisok között, melyeket a szaggatott vonalú nyilak 
jelképeznek az ábrán. 
A modellezési és a szimulációs folyamat a tervezők vagy döntéshozók által feltett 
kérdésekkel kezdődik, melyeknek legalább egy része szimulációs elemzéssel válaszolható 
meg. Most nézzük a fázisokat külön-külön: 

 
3.4 ábra: A számítógépes modellezés és szimuláció ajánlott fázisai [15] 

 
A rendszer elvi modellezése 
Ebben a kezdeti fázisban meghatározzuk az adott rendszer és környezetének 
specifikációit. E specifikációk megfogalmazása során a rendszerben lejátszódó valós 
eseményeket és fizikai folyamatokat kell figyelembe vennünk. Szintén ekkor kell 
meghatározni azokat a rendszerelemeket és környezeti hatásokat, melyek valamilyen 
sztochasztikus jellemzőkkel bírhatnak. Ezek a meghatározások az adott modellezési 



32 

feladat elvárásaira alapulnak, figyelembe véve a rendszer lehetséges érzékenységét 
ezekre a jelenségekre, folyamatokra és elemekre. A rendszer elvi modellezése során nem 
matematikai egyenleteket kell felírnunk, hanem a lehetséges események, és fizikai 
folyamatok alapvető feltételeit kell meghatároznunk. 
A rendszer és a környezet specifikációinak meghatározása után a fizikai jellemzők 
kapcsolatainak különböző szintjeit kell meghatároznunk. Ha ez nem történik meg, akkor 
a későbbi fázisokból vissza kell térnünk ehhez a fázishoz. 
 
Az elvi modell matematikai leírása 
Ennek a fázisnak a legelsődlegesebb feladata a részletes és pontos matematikai modell 
felállítása. Egy rendszer vagy folyamat komplex matematikai modellje általában számos 
matematikai részmodellt tartalmaz. Ilyenek lehetnek például egy összetett rendszer 
esetén az elemek és berendezések modelljei. A modell komplexitása nagymértékben függ 
a fizikai paraméterek komplexitásától, azok számosságától és a köztük lévő kapcsolatok 
szintjeitől. Az ekkor felállított matematikai modellek parciális differenciálegyenletek, 
perem- és segédfeltételek, valamint kezdeti feltételek meghatározásának összességét is 
tartalmazzák. 
Szintén ezen fázis során kell meghatároznunk a modellel kapcsolatos nem-
determinisztikus kérdések jelenlétét is. Számos elmélet és megfontolás segítheti a 
feladat megoldását. 
Következő fontos kérdés a modell nem-komplexitása, mivel a modell a vizsgált rendszer 
„csak” egyszerűsített leképezése. Fontos itt egy kicsit megállnunk. A modellalkotás egyik 
lényegi kérdése pont a modell komplexitásának és nem-komplexitásának egyensúlya. 
CSIZMADIA és NÁNDORI [13] könyvében ezt a kérdést az alábbi szerint fogalmazza meg: 
 

„Az a jó modell, amely a lehető legegyszerűbb, 
de a célnak megfelelő pontossággal közelíti a valóságot.” 

 
Mit is jelent ez az egyszerű, de nagyon tömör mondat? Az, és csak az a modell tekinthető 
jónak, amely a vizsgálat szempontjából fontos paramétereket, összefüggéseket és a 
peremfeltételeket megfelelő pontossággal figyelembe veszi, de mindazon másodlagos 
jellemzőket elhanyagolja, amelyeket a kitűzött vizsgálat szempontjából nem tekintünk 
meghatározónak. 
 
Diszkretizálás és az algoritmus kiválasztása 
Ez a fázis két fő feladatból áll. 
Ezek közül az első, hogy a folytonos (idejű és/vagy paraméterű) matematikai modellt 
diszkretizáljuk úgy, hogy az numerikusan megoldható legyen, azaz létrehozzuk a 
rendszer numerikus modelljét. Egyszerűen megfogalmazva, a matematika segítségével a 
differenciál- és integrálszámítási feladatokat aritmetikai feladatokká alakítjuk át. A 
diszkretizálás során az összes térbeli és időbeli differenciálási módszert, a diszkrét 
formában meghatározott peremfeltételeket és geometriai határokat, valamint – ha az 
szükséges – a rácsgenerálási módszereket analitikai formában kell meghatároznunk. Más 
szóval, az algoritmusokat és a módszereket matematikailag diszkrét formában kell 
leírnunk. Ekkor a folytonos matematikai formák diszkrété való átalakítására 
koncentrálunk, nem a numerikus megoldásra. 
Ennek a fázisnak a másik fő feladata a diszkretizált matematikai modell, az elérni kívánt 
modellezési pontosság és – ha az indokolt – az alkalmazandó számítógép sajátosságai 
alapján az algoritmus kiválasztása. 
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A diszkretizált modell programozása 
Ez a fázis mindegyik modellezése feladatnál megegyezik. Ekkor a korábbiakban felállított 
numerikus modell és a kiválasztott megoldási algoritmus adott programnyelvre való 
lefordítását kell elvégezni. A feladat nagyméretű, összetett rendszer és így modell esetén 
programozó bevonását teheti szükségessé. Viszonylag egyszerűbb esetekben 
felhasználhatunk valamilyen ismert kereskedelmi programrendszert (például MATLAB® 
Simulink) is. 
 
A programozott modell numerikus megoldása 
Ekkor az előző fázisban megírt számítógépes program futtatásával meghatározzuk a 
numerikus modell eredményeit, azaz a kimenő jellemzőket. 
 
A numerikus megoldás reprezentálása 
A modellezés és szimuláció utolsó fázisa a számítási eredmények reprezentálása, 
megjelenítése, valamint azok interpretálása, értelmezése. Ekkor különféle számsorok, 
táblázatok, grafikonok vagy diagramok formájában jelenítjük meg az eredményeket. Ezt 
követően adott szakmai szempontok alapján – részben szubjektív módon – értelmezzük 
azokat. Az értelmezést és így annak eredményét nagyban befolyásolja, sőt lényegében 
meg is határozza a modellezési cél. Így az értelmezés eredménye alkalmazható új 
rendszer tervezésére, méretezésére, meglévő rendszer módosítására, felhasználható 
üzemeltetési vagy más szempontú döntések előkészítésére, támogatására. Ez utóbbi 
esetben fel kell hívni a figyelmet, hogy a döntési folyamat során alkalmazott modellek, 
illetve a velük kapott eredmények „csak” segédeszközök lehetnek a döntéshozó számára. 
A döntést az arra felhatalmazott személynek kell meghoznia. 
 
3.2. Modellalkotási eljárások 

Egy rendszer matematikai modelljének megalkotásához alapvetően két szélsőséges 
elméleti módszer kínálkozik: 
 
white-box eljárás 
Ebben az esetben a modell felállítása alapvetően a rendszerről vagy folyamatról kapott 
előzetes információk alapján, fizikai megfontolásokra, törvényszerűségekre támaszkodva 
történik az analitikus formájú, közvetlen matematikai modell előállítása. 
A módszer előnye, hogy a modell fizikai paramétereinek valós tartalma, jelentése van, 
hátránya viszont, hogy a modell felépítése általában rendkívül bonyolult. Többnyire 
tervezési, a rendszerről történő részletes információszerzési igény kielégítése esetén 
alkalmazzuk, azaz a mérnöki gyakorlatban ez fordul elő leggyakrabban. 
 
black-box eljárás 
Ez a másik szélsőséges elméleti – megfigyelési, illetve kísérleti – módszer. Ekkor a 
modell felállításához csak kísérletekkel, mérésekkel lehet információkat szerezni. 
Lehetséges megfigyelési kísérlet lehet ebben az esetben a vizsgálójelekre adott 
rendszerválaszok (például az átmeneti függvény) elemzése. Ha nincs más 
alapinformáció, akkor kiindulásként, mint matematikai modell, például polinommal 
történő közelítést biztosító egyenleteket lehet felhasználni. 
A black-box modellek lényeges előnye a viszonylagos egyszerűségük. Viszont 
egyértelműen az a hátrányuk, hogy a modell így meghatározott belső paramétereinek, 
adott esetben, nincs valós fizikai jelentése. Bizonyos esetekben, az egyszerűségből 
fakadóan ezek a modellek is nagyon jól alkalmazhatók. Mivel az ilyen modelleket a 
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vizsgált rendszer kimeneti és bemeneti jellemzői alapján állítjuk elő, egyes idegen nyelvű 
szakirodalmak Input/Output (I/O) modelleknek is nevezik. 
 
A két fenti, elvi szélsőségeket jelentő eljárás „között” található az úgynevezett vegyes 
modell alkalmazása. 
 
grey-box eljárás 
Ez a megközelítési eljárás lényegében az előző két módszer kombinációja. A valóságos 
műszaki gyakorlatban legtöbbször ez az eset fordul elő. Mivel egy mérnöki probléma 
megoldása során nem kell teljes egészében „a sötétben tapogatóznunk”, mindig vannak 
kapaszkodók, ugyanakkor vannak nem ismert „sötét foltok” is. 
 
3.3. A matematikai modellezés céljai 

Az alkalmazott modell milyenségét, annak szükséges pontosságát mindig az adott 
felhasználási cél dönti el. Így a vizsgálat során a modell létrehozásának egyik 
legfontosabb eleme a modellképzés céljának meghatározása. A modellalkotás célja 
szerint a műszaki gyakorlatban lehet: 
 
– tudományos; 
– fejlesztési; 
– rutin mérnöki tevékenységet segítő. 
 
A különböző célú modelleket elsősorban a modell pontossága, illetve a modell 
pontosságának – azaz a modell hibájának és bizonytalanságának – ellenőrzése 
szempontjából különböztethetjük meg egymástól. 
 
A tudományos modell egy szűkebb jelenség vizsgálatából általánosít. Így a hibás 
modell későbbiekben hibás következtetéseket vonhat maga után, amit a tapasztalat már 
nem igazol. Ezért a tudományos modellek megalkotásánál különösen fontos, hogy: 
 
– a modell jól és egyértelműen meghatározott hibáját közölni kell, amit a modell 

tapasztalati, kísérleti ellenőrzésével kell megadni; 
– a modell alkalmazhatósági határait meg kell határozni, és azt közölni kell. 
 
A fejlesztési, tervezési célú modellezés során a modellalkotás pontosságát igazítani kell 
az adott feladathoz. Minden ilyen esetben, még egy új berendezés megalkotásánál is, 
valamilyen előzményekre építhet a modell felállító és alkalmazó mérnök. Az első feladat 
ezért mindig az, hogy megismerjük a tudományos és szakmai előzményeket. 
 
A rutin mérnöki tevékenységet segítő modellezés a modellalkotás „legveszélyesebb” 
területe. Ugyanis sokszor a mérnök egy, akár „szokványos” számítás elvégzése során 
nem is gondol arra, hogy ez a számítás valamilyen modellalkotás eredménye. Pedig ez 
alapvető kérdés! Az ugyanis, hogy milyen modellből – azaz milyen szakmai megfontolás, 
fizikai törvényszerűségek alapján – származik az adott számítási módszer, és hogy az 
adott modell az adott esetben kielégítő-e, valamint az, hogy hol vannak a modell 
alkalmazhatóságának határai. 
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Egy mérnöki eljárás rutinszerű alkalmazása elvezethet oda, hogy észrevétlenül túllépjük 
az alkalmazhatósági határokat. Ezért mindig tudatosítani kell az alkalmazóval a modellt, 
amelynek eredménye az eljárás, a számítás, valamint azt, hogy melyek az 
alkalmazásának feltételei. 
 
Összességében a modellezési célok lehetnek: 
– modellezés (tervezés alatt álló rendszerek vagy speciális jelenségek vizsgálata, 

lehetséges műszaki megoldások kiválasztása, egyes szerkezeti jellemzők 
eltéréseinek tanulmányozása); 

– tervezés (optimális rendszerek kialakítása, gazdaságosabb megoldások keresése, 
valamint élettartam- és költségtervezés); 

– vizsgálat (üzemi jellemzők értékelése, szerkezeti, üzemeltetési jellemzők eltérései 
hatásainak elemzése, diagnosztikai jellemzők kiválasztása); 

– vizsgálat tervezése (kísérleti próbajáratok, üzembe helyezési programok 
meghatározása, diagnosztikai üzemmódok kijelölése, alkalmassági vizsgálatok 
programjainak összeállítása); 

– minősítés (alkalmassági előírások, minőségi követelmények kidolgozása); 
– irányítás, szabályozás (optimális és adaptív irányítás, egyedi állapot-szabályozás 

megvalósítás); 
– állapot-felismerés (adatgyűjtő és feldolgozórendszerben alkalmazható, könnyen 

azonosítható, adaptív modellek kidolgozása). 
 
3.4. Az analízis és szintézis típusú problémák 

A műszaki feladatok megoldása során mind analízis típusú, mind szintézis típusú 
rendszerproblémák vetődhetnek fel. 
 
Azokat a feladatokat, amelyekben a vizsgált rendszer adott behatásra fellépő válaszának 
meghatározása a cél, analízis típusú rendszerproblémáknak nevezzük. Tehát adott a 
rendszer és a behatás, keresett a válasz. Determinisztikus rendszerek esetén az analízis 
típusú rendszerproblémának egyetlen megoldása van. 
 
Azokat a feladatokat, melyek adott behatásra a kívánt választ adó rendszer(-ek) 
meghatározását tűzzük ki, szintézis típusú rendszerproblémáknak nevezzük. Tehát 
adott a behatás és a válasz, keresett a rendszer. A szintézis típusú feladatoknak még 
determinisztikus esetben is elvben végtelen sok megoldása lehet. 
 
A szintézis típusú feladatok gyakorlati megoldása során a tervező mérnök az elvben 
lehetséges megoldások halmazát további korlátozó feltételek rögzítésével egyre szűkíti. 
Ilyen korlátozó feltétel lehet például a rendszer elemei számának minimálása, a 
helyigény csökkentése, az anyagminőség előírása stb. A korlátozó feltételek kitűzése 
lehetővé teszi, hogy az elvileg lehetséges változatokat értékeljük, célfüggvényt állítsunk 
fel, melyek ezek segítségével körvonalazzuk az optimális megoldást. Amikor a mérnök a 
további célok, illetve korlátozó feltételek alapján mérlegeli a szóba jöhető változatokat, 
tulajdonképp analízist végez és ennek eredményeképp esetleg módosítást határoz el. A 
mérnöki szintézis tehát többnyire közbenső analízisek révén fokozatos közelítést hajt 
végre az optimális rendszerkialakítás keresése során. 
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3.5. Az identifikáció 

A modellek alkalmazásakor azokat azonosítani kell. A rendszertechnikai vizsgálatok egyik 
olyan módszere a rendszerazonosítás, amelyet elsősorban bonyolult és nagy terjedelmű 
rendszerek esetében használhatunk előnyösen. Az identifikáció (azonosítás) 
meghatározott modellek osztályából olyan modell kiválasztása a rendszer be- és kimeneti 
jelei alapján, amely ekvivalens a vizsgált, modellezet rendszerrel. A rendszer 
egyenértékűségét hibakritérium vagy veszteségfüggvény segítségével lehet 
meghatározni. 
Az identifikáció az apriori információk alapján felállított modellek egyelőre ismeretlen 
jellemzőinek az optimális becslését jelenti. Jellemző azonosításról beszélünk, ha az 
vizsgált technikai rendszer dinamikáját jellemző paramétereket azonosítjuk. 
Állapotazonosításról akkor beszélünk, amikor olyan változót (változó-vektort) 
határozunk meg, amelynek ismerétében a vizsgált technikai rendszer bemenete alapján 
meg lehet állapítani annak „viselkedési formáját”. 
Az identifikáció csak akkor hajtható végre, ha a rendszer irányítható, mérhető és 
azonosítható. Egy rendszer akkor irányítható, ha tetszőleges valós állapotából bármely 
másik valós állapotába véges idő alatt (véges számú beavatkozással) átvihető. Az 
irányítás természetesen különféle módszerekkel végezhető (ezzel részletesebben a 9. 
fejezetben foglalkozunk). A rendszer akkor mérhető, ha az y kimeneti jellemző 
méréséből egyértelműen meghatározható az x állapotvektor. 
A vizsgált rendszer akkor azonosítható, ha a mért y (és szükség esetén a mért u 
vezérlés és z külső zavarás) alapján a modell úgynevezett állapotmátrixának elemei 
becsülhetők. 
 
3.6. A Monte-Carlo szimuláció 

Monte-Carlo módszernek nevezzük a matematikai modellek megoldásának véletlen 
mennyiségek modellezését felhasználó numerikus módszereit, és azok jellemzőinek 
statisztikus értékelését. 
A Monte-Carlo szimuláció alkalmas arra, hogy véletlen események sorozatával oldjunk 
meg determinisztikus problémákat. Más megfogalmazásban, Monte-Carlo szimuláción a 
sztochasztikus szimulációs módszerek összességét értjük. 
A módszert széles körben alkalmazzák különböző események lehetséges kimeneteleinek 
és azok valószínűségeinek szimulációjára, amikor a rendszert gerjesztő paraméterek 
bizonytalanok. Lényege, hogy az egyes bizonytalan gerjesztésekhez rendelt 
valószínűség-eloszlás alapján véletlenszerűen választunk ki értékeket, amelyeket a 
szimulációs vizsgálat egy-egy kísérletében használunk fel. 
A Monte-Carlo módszer legnagyobb előnye, hogy nincs szükség a sokszor igen bonyolult 
analitikus vagy numerikus módszerekkel történő modellmegoldásra, hanem „csupán” 
véletlen számok gyors és hatékony generálásával válaszolhatók meg a feltett kérdések. A 
mintavételezést sokszor elvégezve a kapott eredményeket meghatározhatjuk, valamint 
megbecsülhetjük a várható rendszerválaszok valószínűségi eloszlásait. 
Ha egy fizikai rendszer viselkedésében, időfejlődésében a véletlenszerűségnek domináns 
szerepe van, akkor a rendszert sztochasztikusnak tekintjük. Ebből adódóan a Monte-
Carlo módszer alapproblémája a véletlenszerűség számítógépes megvalósítása, amit az 
úgynevezett véletlen számok előállításával érhetünk el. 
A bemenő jellemzők értékeit a tapasztalatok, valamint a mérési eredmények statisztikai 
kiértékeléseinek alapján generáljuk. Ehhez a Neumann-féle dob-elvet (hit and miss), 
vagy más néven a kiszorításos módszert célszerű használni (4.4 ábra). A módszert széles 
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körben alkalmazzák különböző események lehetséges kimeneteleinek és azok 
valószínűségeinek szimulációjára, amikor a bemenő paraméterek bizonytalanok. 
A kiszorításos eljárás lényege a következő: Az egyenletes eloszlású véletlen szám 
generátor (ezzel minden programnyelv rendelkezik) felhasználásával kiválasztunk a 
gerjesztési tartományon belül egy x értéket, majd ehhez hozzárendelünk egy yx véletlen 
értéket. Az előre meghatározott sűrűség függvény alapján döntünk a generált x számról: 
 
– ha yx > f(x), „elvetjük” az adott x értéket (lásd A pont a 3.5 ábrán); 
– ha yx < f(x), „megtartjuk” és a szimuláció során, mint input érték alkalmazzuk az adott 

x értéket (lásd B pont a 3.5 ábrán). 

 
3.5 ábra: Kiszorításos véletlen szám generálás szemléltetése 

Forrás: [16] 
 
A modellt a fenti módon kiválasztott kiinduló adatokkal lefuttatjuk, majd a 
mintavételezést sokszor elvégezve a kapott eredményeket – a vizsgálati cél alapján –, 
például statisztikailag kiértékeljük. Meghatározhatjuk a várható rendszerválaszok 
valószínűségi eloszlásait, vagy azok lehetséges minimum, illetve maximum értékeit. 
A módszer hátránya, hogy a pontos elemzés elvégzéséhez sokszor kell lefuttatni a 
szimulációs programot. 
Egy épületgépészeti rendszer Monte-Carlo szimulációs elemzését írja részletesen a [16] 
irodalom. 
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4. JELLEMZŐK DIMENZIÓI 

Egy fizikai jellemző más mennyiségekkel való kapcsolatának jellegét annak dimenziója 
fejezi ki. Ha e fizikai mennyiségek közül egyeseket úgynevezett alapmennyiségeknek 
tekintünk, akkor az összes többi fizikai mennyiség dimenziója meghatározott módon 
kifejezhető az alapmennyiségek dimenziójával. Az alapmennyiségekre vonatkozókat 
elsődleges, a többire vonatkozót másodlagos vagy leszármaztatott dimenziónak 
nevezzük. Az alapegységek megválasztása után egyértelműen adódnak a leszármaztatott 
egységek dimenziói is. 
A dimenzió (általános jele dim f) olyan kifejezés (szimbólum), amely megadja, hogy 
milyen kapcsolat van a fizikai mennyiség és az alapmennyiségek, illetve alapegységek 
között. Tehát a mennyiségnek a tartalmát fejezi ki, és független a számértéktől és a 
mértékegységtől; csak azt fejezi ki, hogyan határoztuk meg (definiáltuk) az 
alapmennyiséggel. Például a sebesség egyik egyszerű meghatározása az időegység alatt 
megtett út (távolság), így a dimenziója: 

 1
 dim
 dim  v dim  LTl


,       (4.1) 

vagyis az l távolság dimenziója osztva a τ idő dimenziójával. 
A dimenzió a jelenség belső lényegére nem jellemző, ugyanis különböző mennyiségnek 
azonos dimenziója lehet (például a fizikai munka és a nyomaték dimenziója egyaránt 
L2MT–2). 
A dimenzió és a mértékegység fogalmát sokan összekeverik, amikor gyakran a 
mértékegység helyett dimenziót mondanak. Ugyanazon fizikai mennyiségnek csak 
egyféle dimenziója, de többféle mértékegysége lehet. Például a sebesség dimenziója – 
mint azt az (4.1) kifejezésből is látszik – csak LT–1, mértékegysége viszont több is lehet, 
például: 

óra
csomó

óra
kmms

s
m mérföld tengeri;;1   . 

Helytelen tehát azt mondani, hogy a sebesség dimenziója ms–1. 
Az alapdimenziók valamely megválasztásával adott egy mértékegység-rendszer, vagyis a 
mértékegységek egyértelmű összessége. Ezután a fizikai változók egy-egy halmazához 
(az azonos nevű fizikai mennyiségekhez) tartozó bármely elem nagyságát megadhatjuk 
egy számmal, amely (általában) azt fejezi ki, hányszorosa a mértékegységnek. Ezt a 
számot mérőszámnak nevezzük. 
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4.1. Az SI 

Hazánkban jelenleg alkalmazható mértékegység–rendszer az 1960-ban elfogadott és 
jelenleg alkalmazott SI (SYSTÈME INTERNATIONAL D’UNITÉS – NEMZETKÖZI MÉRTÉKEGYSÉG-
RENDSZER) is [18]. Az SI-egységek alkalmazásával a dimenzió gyakorlati jelentősége 
csökken, mert az SI-egység a dimenzióval egyenértékű információt ad a mennyiségről, 
de ez csak akkor tűnik ki világosan, ha a külön nevű (például pascal, newton, joule stb.) 
egységeket alap- és kiegészítőegységekkel fejezzük ki. 
A nemzetközi mértékegységrendszer mértékegységeit három csoportra osztjuk: 
 
– alapegységek; 
– kiegészítőegységek; 
– származtatott egységek. 
 
Az SI valamennyi egységét a hét alapegységből és a két kiegészítőegységből lehet 
származtatni. Ezen alap- és kiegészítőegységeket a 4.1 táblázat tartalmazza. A 
származtatott egységek az alap- és kiegészítőegységekből származtathatók szorzással 
és/vagy osztással, mégpedig a fizikai fogalmat, állapotot, folyamatot definiáló 
egyenlettel. 
 

4.1 táblázat: Az SI alapmennyiségei és alapegységei 
Forrás: [18] 

A mennyiség Az SI egység 
Neve Jele Dimenziójele Neve Jele 

Alapmennyiségek Alapegységek 
Hosszúság l L méter M 

Tömeg m M kilogramm Kg 

Idő τ T 
másodperc 

(szekundum) 
S 

Elektromos 
áramerősség 

I I amper A 

Termodinamikai 
hőmérséklet 

T Θ kelvin K 

Anyag- 
mennyiség 

n N mól Mol 

Fényerősség Iv J kandela Cd 
Kiegészítő-mennyiségek Kiegészítő-egységek 

Síkszög α; β; γ … 1 radián Rad 
Térszög Ω(ω) 1 szteradián Sr 

 
Az SI egységrendszer szabályai szerint valamely fizikai mennyiség megadására az SI 
által megengedett törvényes mértékegységeknek és a tíz pozitív vagy negatív kitevős 
hatványait kifejező úgynevezett prefixumoknak a kombinációja használható. (Egyszerre 
legfeljebb egy prefixum alkalmazható, ezért szabálytalan például a korábban a 
spektroszkópiában széles körben használt millimikron mértékegység.) Az SI által 
megengedett prefixumok a 4.2 táblázatban tekinthetők meg. A fentiek mellett léteznek 
olyan nem SI mértékegységek, amelyek kizárólag bizonyos speciális területeken 
alkalmazhatók. Ilyenek a tengerhajózásban és légiközlekedésben a tengeri mérföld, 
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illetve a csillagászatban a csillagászati egység, a fényév és a parsec. 
Összetett prefixumot nem szabad alkalmazni, például tilos a millimikrométer (mμm) 
használata a nanométer (nm) helyett. 
 

4.2 táblázat: Az SI-egységekhez alkalmazható prefixumok és decimális szorzók 
Forrás: [18] 

A prefixum Decimális szorzó 
számértéke Neve Jele 

Exa- E 1018 
Peta- P 1015 
Tera- T 1012 
Giga- G 109 
Mega- M 106 
kilo- k 103 
hekto-* h 102 
deka-* da 10 
deci-* d 10–1 
centi-* c 10–2 
milli- m 10–3 
mikro- μ 10–6 
nano- n 10–9 
piko- p 10–12 
femto- f 10–15 
atto- a 10–18 

 
A hekto-, a deka-, a deci- és a centi- prefixumok használatát az SI a következők szerint 
korlátozza: 
 
– a méterrel (és az ebből származó négyzetméterrel, köbméterrel) kapcsolatban a 

deci- és a centi- prefixum is alkalmazható; 
– a literrel kapcsolatban a hekto-, a deci- és a centi- prefixum is alkalmazható; 
– a grammal kapcsolatban a deka- és a centi- prefixum is alkalmazható 

(a dekagramm jelölésére megengedett a dag jelölés helyett dkg jelölés is). 
 
A 105 Pa érték helyett alkalmazhatjuk a bar mértékegységet, de csak gázok és 
folyadékok nyomás értékének kifejezésére. 
Tilos prefixumokat kapcsolni a következő egységekhez: 
 
– a fokhoz, az ívperchez, az ívmásodperchez; 
– perchez, az órához, a naphoz, a héthez, a hónaphoz, az évhez; 
– a Celsius-fokhoz; 
– a tengeri mérföldhöz, a csillagászati egységhez, a parsechez, a fényévhez; 
– a hektárhoz. 
 
Az SI (SYSTÈME INTERNATIONAL D’UNITÉS – NEMZETKÖZI MÉRTÉKEGYSÉGRENDSZER) alap- és 
kiegészítőegységeket az 4.1 táblázat tartalmazza. 
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4.3 táblázat: Az SI önálló nevű származtatott egységei 
Forrás: [18] 

Megnevezés Szimbó-
lum 

Jellegzetes 
alak 

Alapmértékegységekből 
való származtatás 

Leírás 

Bar bar 105 Pa 105 kg m–1 s–2 gáz- és 
folyadéknyomás 

Becquerel Bq s–1 s–1 radioaktivitás 
Coulomb C s A s A elektromos 

mennyiség, 
elektromos töltés 

Celsius-fok °C K K Celsius-hőmérséklet 
Farad F C/V m–2 kg–1 s4 A2 kapacitás  
Gray Gy J/kg m2 elnyelt ionizált 

sugárdózis 
Henry H Wb/A m2 kg s–2 A–2 induktivitás 
Hertz Hz 1/s s–1 frekvencia 
Joule J Nm m2 kg s–2 energia, munka, 

hőmennyiség 
Lumen lm cd sr cd fényáram 
Lux lx lm–2 m–2 cd megvilágítás  
Newton N m kg s–2 m kg s–2 erő 
Ohm Ω V/A m2 kg s–3 A–2 elektromos ellenállás 
Pascal Pa N m–2 m kg s–2 nyomás, feszültség 
Siemens S A/V m–2 kg–1 s3 A2 elektromos 

vezetőképesség 
Sievert Sv J/kg m2 s–2 dózisegyenérték 
Tesla T Wb m–2 kg s–2 A–1 mágneses 

fluxussűrűség 
Volt V W/A m2 kg s–3 A–1 elektromos 

feszültség, 
potenciálkülönbség 

Watt W J/s m2 kg s–3 teljesítmény, 
sugárzási fluxus 

Weber Wb V s m2 kg s–2 A–1 mágneses fluxus 
 
4.2. A dimenziók aritmetikája 

Ebben az alfejezetben röviden a dimenziók aritmetikájával kapcsolatos legfontosabb 
tételeket ismertetjük [28] irodalom alapján: 
 
Szorzatok tételei: Bármely két változó dimenziójának szorzata egyenlő a két változó 
szorzatának dimenziójával. Azaz, f1 és f2 jelű változók esetén: 

     2121 ffff  .         (4.2) 

Fizikai munkán egy erő és az általa okozott elmozdulás szorzatát értjük. Az erő 
dimenziója: MLT–2 (gondoljunk Newton F = ma alakú második törvényére!), az 
elmozdulás dimenziója: L. Így a két mennyiség szorzatának dimenziója, a már korábban 
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említett ML2T–2. Hasonlóan vezethető le a nyomaték szintén ML2T–2 dimenziója is, ami az 
erő (MLT–2) és az erő karjának (aminek szintén L a dimenziója) szorzataként határozható 
meg. E két példa is rámutat, hogy a fizikai jellemzők dimenzióját és mértékegységét két 
külön fogalomként kell kezelnünk. Az SI-ben a fizikai munka mértékegysége a Joule, 
még a nyomaték mértékegysége a Nm. 
 
Adott n változó dimenziójának szorzata megegyezik az adott n változó szorzatának 
dimenziójával: 
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.        (4.3) 

A dimenziók szorzata asszociatív tulajdonsággal bír. 
 
Hányadosok tétele: Bármely két változó dimenziójának hányadosa egyenlő a két 
változó hányadosának dimenziójával. Azaz, f1 és f2 jelű változók esetén: 
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f   .        (4.4) 

Erre példaként a sebesség dimenzióját már a korábban levezettük – lásd a (4.1) 
egyenletet. 
 
Hatványok tétele: Egy f változó valamely (n-edik) hatványának dimenziója egyenlő az 
adott változó dimenziójának hatványával, azaz: 

    nn ff  .         (4.5) 

Egy négyzet területét az él hosszának négyzeteként határozzuk meg. Mivel az élhossz 
dimenziója: L, a négyzet területének dimenziója: L2. A kocka térfogatát az élhossz 
harmadik hatványaként számoljuk, így a térfogat dimenziója: L3. A fenti két levezetést 
általánosítva kapjuk meg a terület és a térfogat dimenzióját. A terület (felület) SI-szerinti 
mértékegysége általánosan a m2, de a szilárdságtanban a mm2-t alkalmazzuk. Illetve a 
térfogat általános SI-szerinti mértékegysége a m3, míg a gépjárműmotorok esetében a 
cm3-t alkalmazzuk. 
 
Differenciálok tételei: Bármely két váltózó differenciáljaiból alkotott hányadosnak 
dimenziója a dimenziója egyenlő a két váltózó dimenziójának hányadosával, azaz: 
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Általános fizikai megfogalmazásban a sebességet a hely vektor változásának idő szerinti 



d

d )(
)(

r
c   deriváltjaként értelmezzük. Mivel a hely vektor dimenziója (az adott pont 

origótól való távolsága) L, és az idő dimenziója a T (maga az idő): 
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Az f1 változó f2 szerinti n-edrendű deriváltjának dimenziója az f1 és f2n változók 
dimenziójának hányadosával egyenlő: 
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A sebesség általános fizikai megfogalmazása alapján a gyorsuláson a hely vektor 

változásának idő szerinti 
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a   második deriváltjaként értelmezzük, így: 
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Integráltétel: Egy integrál dimenziója az integrandus és a független változó 
dimenziójának szorzatával egyenlő, azaz: 

       xxfdxxfdxxf )()()(  .      (4.10) 

Egy háztartás t időalatti W villamos energiafogyasztását a P pillanatnyi teljesítmény-
felhasználások összegeként határozzuk meg, figyelembe véve az adott értékű 
felhasználás (dτ) időtartamát. Ez matematikailag megfogalmazva t időpillanatig 
elfogyasztott villamos energiát a: 

 
t

o

dPtW  )()(         (4.11) 

egyenlettel tudjuk meghatározni. (Ezt az integrálást végzi el a „villanyóra”.) Mivel a 
teljesítmény dimenziója ML2T–3, és az időé T (maga az idő): 

      22)()( 







  TMLPdPtW

t

o

 ,     (4.12) 

ami a munka (energia) dimenziója is, de az elektromos energiafogyasztás köznapi 
mértékegysége a KWh, ami egyértelműen a fenti integrálra utal. 
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4.3. A dimenzióanalízis 

Egy valós rendszeren belüli fizikai folyamatok lejátszódását a rájuk jellemző természeti 
törvények determinálják. A rendszer a fizikai törvények alapján reagál az inputokra, 
annak függvényében, hogy milyen a kapcsolata a környezetével, illetve állapota a 
vizsgált folyamat megkezdése előtt. Ha ismerjük a rendszer matematikai modelljét, 
bizonyos egyértelműségi feltételezéseket biztosítva, következtetni tudunk a rendszer 
kimenet vagy eloszlás függvényre, ami tulajdonképpen a természeti törvényt leíró 
differenciálegyenlet megoldását jelenti, direkt vagy indirekt úton. A matematikai modell 
megfogalmazásához a transzportelmélet nyújt segítséget. 
Lehetséges, hogy a vizsgált jelenség összetettsége, az egyértelműségi feltételek 
bonyolultsága következtében a matematikai modell megfogalmazása – jelenlegi 
ismereteink szerint – nem lehetséges. Ilyenkor a kísérleteink értékeléséhez 
felhasználhatjuk azt a tételt, hogy a matematikai modell megoldása dimenzió nélküli 
számok közötti függvénykapcsolat formájában adható meg. 
A dimenzióanalízis a dimenzió nélküli hatványszorzatok képzési módjával foglalkozik. 
Célja a változók olyan csoportosítása, hogy a változók számánál kevesebb csoport közötti 
összefüggés felderítésével kaphassunk képet a rendszerben lejátszódó jelenségről. 
Maga a dimenzióanalízis elnevezés BRIDGMANN-től származik és alapját az úgynevezett 
BUCKINGHAM-tétel képezi: 
 
A dimenzionálisan homogén összefüggések visszavezethetők a változókból képzett 
dimenzió nélküli hatványszorzatok „teljes készlete” közötti kapcsolatra. 
 
Teljesnek akkor nevezünk egy készletet, ha valamennyi, egymástól független elemét 
tartalmazza. Ez – adott esetben – azt jelenti, hogy a kapott dimenzió nélküli változók 
egymástól függetlenek, és az alapváltozókból képzett bármely más dimenzió nélküli 
számot a teljes készletben szereplő dimenzió nélküli változók hatványszorzataként 
adhatjuk meg. 
A dimenzióanalízis nem fog mennyiségi információt adni, ezért a teljes modell 
felállításához mindenképpen szükség van kísérletekre. A dimenzióanalízis akkor, és 
csakis akkor használható, ha nem ismert a vizsgált folyamat matematikai modellje, de 
ismertek a jelenség input és output fizikai változói. Akkor nem szabad használni, amikor 
ismert a rendszer vagy folyamat matematikai modellje, mivel az egyenletanalízisnél 
lényegesen bizonytalanabb. Ha pedig nem ismertek a modellezett rendszer jellemző 
fizikai változói, akkor nem lehet alkalmazni. 
 
4.4. A dimenzionális homogenitás 

Bármely fizikai összefüggést leíró egyenlet, illetve megoldása helyességének két alapvető 
kritériumát kell megfogalmaznunk. Ezek: 
 
– mindkét oldala numerikusan egyenlő kell, hogy legyen; 
– mindkét oldala dimenzionálisan homogén kell, hogy legyen. 
 
Az egyenlet oldalainak egyenlősége magától értetődik. Jelen alfejezetben a dimenzionális 
homogenitás követelményének teljesülését biztosító szabályokat foglaljuk össze. 
Ha egy összefüggés dimenzionálisan homogén és numerikusan helyes valamely 
mértékegységrendszerben, akkor ugyancsak helyes bármelyik következetesen 
alkalmazott mértékegységrendszerben [18]. 
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1. szabály: Minden analitikusan levezetett egyenlet bal és jobb oldala azonos 
dimenziójúnak, mértékegységűnek kell lennie. Minden szám, mely megjelenik az 
egyenletben, dimenziómentesnek (pontosabban 1 dimenziójúnak) kell lennie. 
Egy kísérleti úton meghatározott vagy levezetett képlet esetén a szabály úgy módosul, 
hogy ekkor megengedettek a dimenziós konstansok. Ez az jelenti, hogy az egyenletben 
szereplő számhoz (beleértve magát az 1-t is) rendelhetünk valamilyen dimenziót. Ha 
valamelyik konstans rendelkezik dimenzióval, a képletben szereplő összes változó 
dimenzióját, mértékegységét meg kell határozni, különben az adott egyenlet fizikailag 
használhatatlan. 
Newton megfigyelte, hogy az áramló (newtoni) közegben az áramlási sebességgel 
párhuzamos síkokban τ csúsztató feszültség keletkezik. Ez a csúsztató feszültség, a 
szilárd testeknél tapasztalható súrlódástól eltérően, nem függ az egymáshoz képest 
elcsúszó rétegek közötti összeszorító erőtől, hanem csak a szomszédos rétegek közötti 
sebességkülönbségtől, azaz a Newton-formula értelmében: 

 
dy

du

dy

du  ~ ,        (4.13) 

ahol a jobb oldali differenciálhányados a rétegek közti sebességet fejezi ki, a μ pedig 
(egyelőre) egy arányossági tag. 
A csúsztatófeszültség dimenziója az erő MLT–2, illetve a felület L2 dimenziói alapján 
határozható meg: 
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A (4.13) egyenlet jobb oldalán lévő differenciálhányados dimenziója a sebesség LT-1, 
illetve a (rétegek közti) távolság L dimenziója alapján – a (4.6) összefüggés alapján: 
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A (4.13) egyenlet – a fenti szabály értelmében – csak akkor lehet dimenzionálisan 
homogén, ha azt a μ arányossági tag olyan – C-vel jelölt – dimenziója biztosítja, azaz: 

 112   TCLMT .        (4.16) 

Ez csak akkor lehetséges, ha: 

 11  LMTC ,         (4.17) 

azaz: 

 11)dim(  LMT .        (4.18) 
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A fentiek alapján a Newton formulában – (4.13) egyenletben – szereplő μ a közeg 
anyagára jellemző arányossági tényező, melyet dinamikai viszkozitási tényezőnek 
nevezünk, dimenziója: MT–1L–1, mértékegységei: 
– az SI-ben: kg(ms)–1, de ekkor a sebességet ms–1-ban kell megadnunk; 
– az angol-szász mértékegység-rendszerben: lb(ft·s)–1 (pound per foot second), és a 

sebességet ft·s–1-ban (foot per second)kell megadnunk. 
Hasonló, dimenziónális megfontolások alapján alakultak ki a különböző anyagjellemzők 
dimenziói, mértékegységei a műszaki tudományokban. 
 
2. szabály: Ha egy elméleti úton levezetett egyenlet egyik vagy mindkét oldalán több 
mint egy tag összeadással vagy kivonással összekötve szerepel, akkor minden ilyen tag 
dimenziója, mértékegysége azonos kell, hogy legyen. 
Egyszerűbben megfogalmazva, nem adhatóak össze, illetve vonhatóak ki olyan tagok, 
melyek eltérő (például az egyik hossz-, a másik pedig tömeg-) dimenzióval bírnak. De 
azon tagok sem adhatók össze, illetve vonhatók ki egymásból, melyek azonos 
dimenzióval, de eltérő mértékegységgel bírnak. Például két hossz-dimenziójú tag nem 
adható össze, ha az egyiket méterben, a másikat milliméterben adtuk meg. Ekkor, 
azokat közös – célszerűen a prefixum nélküli SI – mértékegységre kell „hoznunk”. 
 
3. szabály: A zérus dimenziója bármennyi és bármi lehet. 
 
4. szabály: Elméletileg levezetett (de csak a levezetés végeredményeként megjelenő) 
egyenletben egy transzcendens függvény kitevői és argumentumai dimenziómentesek. 
Ha az egyenletet kísérleti úton határozzuk meg, akkor a benne megjelenő numerikus 
együtthatókat (beleértve az 1-et is) úgy kell beállítani, vagy szabályozni, hogy az 
említett kitevők és argumentumok dimenziómentesek legyenek. 
 
5. szabály: Minden dimenzionálisan és numerikusan helyes fizikai összekapcsolást leíró 
egyenlet csak egy függő (kimenő) változót tartalmazhat. 
 
6. szabály: Egy grafikon akkor és csakis akkor homogén, azaz bármely 
mértékegységrendszerben érvényes a koordinátaléptékek megváltoztatása nélkül, ha a 
változókhoz társított paraméter(ek) dimenziómentes(ek). 
Ezt legegyszerűbben úgy tudjuk elérni, hogy a grafikonon ábrázolt változók (maximális, 
minimális vagy névleges értékéhez viszonyított) relatív értékeit vesszük fel a koordináta-
tengelyekre. 
 
7. szabály: Ha egy dimenzionálisan homogén egyenletben minden változó 
dimenziómentes, akkor a paraméterek is dimenziómentesek. 
 
8. szabály: Egy dimenziómentes változó nagysága invariáns azon dimenzió- és 
mértékegységrendszerre nézve, melyben a változó összetevőit kifejeztük. 
 
9. szabály: Ha egy mennyiség valamely mértékegységrendszerben dimenziómentes, 
akkor minden más mértékegységrendszerben is dimenziómentes. 
 
4.5. A dimenzióanalízis módszere 

A dimenzióanalízis módszerének alkalmazásakor a vizsgált rendszert vagy folyamatot 
jellemző fizikai váltózók felsorolásából indulunk ki, majd  felírjuk ezen változókra a 
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dimenziómátrixot. Egy nagyon egyszerű példának vegyük a matematikai ingát, és 
határozzuk meg annak T0 lengésidejét [18]. Ekkor a szóba jöhető fizikai jellemzők: 
 

4.4 táblázat: Vizsgált fizikai változók dimenzionális jellemzői 
Változó neve: Jele: Dimenziója: 
Lengésidő T0 T 
Fonalhossz l L 
Inga tömege m M 
Nehézségi térerő (gyorsulás) g LT –2 

 
Ebben az esetben a dimenziómátrix: 
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Ezt követően írjuk az első sorba azt a változót, amelynek dimenziója valamelyik 
alapdimenzióval megegyezik. Ez legyen a vizsgált ingánk esetében az l fonalhossz. Ezzel 
meghatározott a dimenziómátrix első oszlopának értelme (nevezetesen az L-hez tartozó 
hatványkitevők kerülnek majd az első oszlopba). A többi oszlop még határozatlan marad: 
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L .         (4.20) 

A következő sorba arra a változóra vonatkozó hatványkitevőket írjuk, amelynek 
dimenziója a hosszúságon kívül maximum egy alapdimenziót tartalmaz: 
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Majd a fenti elv szerint folytatjuk a mátrix sorainak feltöltését, azaz esetünkben: 
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Ha az alapdimenzióink elfogytak, a sorok már tetszés szerint tölthetők fel. Célszerű a 
függő változót (vagy változókat) ekkor az első sorba (vagy sorokba) helyezni. 
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Majd az oszlopokat rendre z1; z2; ..., a sorokat y1; y2; ... betűkkel jelölve, a 
dimenziómátrix az alábbi alakot veszi fel: 
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Ezt követően fejezzük ki az yi-ket a zj-k függvényében (esetünkben: az első három) 
kifejezésből: 
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A lineárisan független kifejezésekből meghatározzuk a zj-ket, mint yi-k függvényét: 
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Mivel 24 zy  , így felírható a 
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         (4.27) 

egyenlőség. Visszatérve az eredeti értelmezéshez (az yi-k az egyes fizikai változók 
dimenzióinak logaritmusát jelentik), a változók dimenzió nélküli hatványszorzatait 
kapjuk: 

  glT lnln
2
1ln 0  ,        (4.28) 

azaz: 

 
g
lT ~0 .         (4.29) 

Az (4.27), illetve az abból következő (4.29) egyenlet arra is rámutat, hogy az elemzés 
kezdetekor kiválasztott jellemzők közül az inga tömege nem befolyásolja a lengésidőt – a 
T0 lengésidő nem függvénye az m tömegnek. 
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A modell teljes felállítása érdekében elvégezendő mérési eredmények alapján 
megállapítható (valamint az általános fizikai irodalmakból már ismert), hogy kis kitérések 
esetén az (4.29) arányosság egy 2  értékű, dimenzió nélküli (1 dimenziójú) konstanssal 
kiegészülve adja meg a matematikai inga lengésidejét, mely a: 

 
g
lT 20           (4.30) 

összefüggéssel határozható meg. 
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5. RENDSZEREK GRÁF-MODELLEZÉSE 

5.1. Gráfelméleti alapok 

A gráf olyan alakzat, amely pontokból és bizonyos pontpárokat összekötő (nem 
feltétlenül egyenes) vonaldarabokból áll [18]. Matematikai megfogalmazásban a G(P;E;f) 
gráfon olyan alakzatot értünk, amely a P pontokból és bizonyos pontokat összekötő E 
vonaldarabokból áll. A P halmaz elemeit pontoknak (esetleg gráf szögpontjainak vagy 
csúcsainak), az E halmaz elemeit pedig a gráf éleinek nevezzük. A fenti jelölésben 
szereplő f függvény az E halmazt képezi le a PxP-re, azaz bármely e élhez hozzárendel 
egy pontpárt a P halmaz elemei közül. Ezért f-t szokás illeszkedési leképezésnek is 
nevezni [1]; [3]. 
Irányított gráfról akkor beszélünk, ha az élek végpontjainak sorrendjére is tekintettel 
vagyunk. Ha P és E valamelyike nem véges elemű halmaz, végtelen gráfról beszélünk. 
A véges gráf véges sok csúccsal és véges sok éllel bír. 

 
a                                                               b 

5.1 ábra: Irányított (a) és irányítatlan (b) véges gráf [1] alapján 
 
A véges gráfokat úgy szemléltethetjük, hogy minden Pi csúcsához a sík egy pontját 
rendeljük, és két szögpontot akkor kötünk össze – egy irányított vagy irányítatlan – 
görbével, ha a gráf a két szögpont közt élt tartalmaz. Az 5.1 ábrán egy irányított (5.1a), 
illetve egy irányítatlan (5.1b) véges gráf látható. (A végtelen gráfok szemléltetésétől – 
terjedelmi okok miatt – jelen könyvben eltekintünk). 
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Irányítatlan gráf esetén, ha pi és pj csúcsokat összeköti valamely ek él, akkor a pi és pj 
szomszédos szögpontok, és az ek él végpontjai. Például az 5.1b ábrán szemléltetett 
p3 és p4 szögpontok szomszédosak, mert e6 él összeköti őket, így e6 végpontjai p3 és p4 
szögpontok. 
Irányított gráf esetén, ha az ek él pi-ből pj-be irányul, akkor pi a kezdőpontja, pj pedig a 
végpontja az ek irányított élnek, illetve pj szomszédja pi-nek. A 6.1.a ábrán látható gráf 
e5 élének kezdőpontja p2, végpontja p3, és p3 szomszédja p2-nek. 
Két gráfot izomorfnak tekintünk, ha p1, illetve p2 pontjaik és e1, illetve e2 éleik között 
illeszkedéstartó kölcsönösen egyértelmű leképezés létesíthető. Izomorf gráfok azonos 
ábrával szemléltethetők. 
Ha egy gráf síkban úgy szemléltethető, hogy az éleknek megfelelő vonalak csakis a gráf 
pontjaiban metszik egymást, sík-gráfról, vagy síkba rajzolható gráfról, ha nem, akkor 
térbeli gráfról beszélünk. Az 5.1 ábrán látható gráfok sík-gráfok, még az 5.2 ábrán 
térbeli gráfok láthatók. 
Azt az élt, melynek (irányított gráf esetén) a kiinduló és a célpontja, illetve (irányítatlan 
gráf esetén) mindkét végpontja azonos, hurok élnek, vagy huroknak nevezzük. Például 
az 5.1 ábrán látható gráfok e1 élei hurkok. Ha több él ugyanaz a két szögpontot köti 
össze, többszörös élekről beszélünk. Többszörös él található a 6.1 ábra gráfok e2 és e4 
élei többszörös éleket alkotnak p4 és p2 szögpontok között.  Az egyszerű gráfok 
hurkokat és többszörös éleket nem tartalmaznak. 
Egy gráf pi csúcsához illeszkedő élvégek φ(pi) számát a pi fokszámának, vagy fokának 
nevezzük, azt mondjuk, hogy a pi szögpont φ-edfokú. Irányított gráf esetén a pi-hez 
kifelé, illetve befelé irányítottan illeszkedő élvégek száma a pi csúcs φki(pi) – a pi pont 
kifoka,  illetve φbe(pi) – a pi pont befoka. 
A nulladik fokú csúcs neve: izolált pont. Például a 5.1b ábrán látható irányítatlan gráf p3 
szögpontja negyedfokú, illetve a 5.1a ábra irányított gráfja p3 csúcsának kifoka: 3, 
befoka pedig 1. 
Egy irányítatlan gráfot teljes gráfnak nevezzük, P bármely két csúcsa szomszédos. Az 
5.2.a ábrán egy 5 szögpontú teljes (térbeli) gráf látható. 
Amennyiben egy irányítatlan G(P;E;f) gráf P szögpontjait X és Y diszjunkt részhalmazra 
úgy tudjuk felosztani, hogy a gráf mindegyik éle egy X-beli és egy Y-beli szögpontot köt 
össze, akkor G(P;E;f) páros gráf. Egy ilyen páros gráfot teljes páros gráfnak 
nevezzük, ha X minden csúcsát Y mindencsúcsával él köti össze. Az 5.2.b ábra egy teljes 
páros gráfot személtet, ahol az X csúcshalmaz 2, az Y csúcshalmaz pedig 3 elemű. 

 
a                                            b 

5.2 ábra: Teljes gráfok [3] alapján 
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A G(P;E;f) gráfnak a G’(P’;E’;f’) részgráfja, ha P’, illetve E’ részhalmaza P-nek, illetve E-
nek és bármely ,, Ee  , akkor )()( ,,, efef  . Amennyiben E’ pontosan azokat az E-beli 
éleket tartalmazza, melyek a P’ szögpontjait kötik össze, akkor G’(P’;E’;f’) a G(P;E;f) gráf 
P’ által feszített részgráfja. 
Irányítatlan gráf esetén minden az E elemeiből álló F = (e1{p1;p2}; e2{p2;p3}; ...  
es{ps;ps+1}) sorozatot s hosszúságú élsorozatnak nevezzük. Ha p1 és ps+1 pontok 
megegyeznek, de rajta kívül más pontot csak egyszer „érint” az élsorozat, akkor zárt 
élsorozatról vagy körről, ellenkező esetben nyitott élsorozatról beszélünk. 
Összefüggő gráf esetén a gráf bármely két szögpontja között létezik út. A 6.1.b ábra 
irányítatlan gráfjában például nyitott az (e6{p4;p3}; e5{p3;p2}) élsorozat, melynek 
hossza: 2, illetve egy 3 él hosszúságú kört alkot az (e3{p1;p2}; e5{p2;p3}; e2{p3;p1}) 
élsorozat. 
Egy irányított gráfban a pi és pj csúcs δ(pi;pj) távolsága a két szögpontot minimális 
élszámmal összekötő élsorozat éleinek száma. Irányított gráf esetén az élek F = (e1; e2; 
... ; es) sorozatát s hosszúságú láncnak vagy vonalnak nevezzük, ha F egy élet sem 
tartalmaz kétszer, és minden, a sorozatban lévő ei élre igaz, hogy az ei kezdőpontja ei–1 
végpontja, és végpontja az ei+1 kezdőpontja. Egy láncot akkor tekintjük pályának, ha az 
ei él kezdőpontja az es él végpontja. Az 5.1.a ábrán látható irányított gráfban például az 
(e5{p2;p3}; e6{p3;p4}) élsorozat egy láncot, illetve az (e3{p1;p2}; e5{p2;p3}; e2{p3;p1}) 
élsorozat egy  3 él hosszúságú pályát alkot. Megállapítható, hogy a p2 és p4 szögpontok 
távolsága 2. 
Ha egy adott G(P;E;f) gráf f leképezése minden élhez egy valós számot rendel, akkor az 
egy súlyozott gráf, és ekkor w(ei) az ei él súlya, vagy esetleg hossza. A technikai 
rendszerek modellezése során a gráfmodellek éleihez gyakran nem csak valós, hanem 
komplex számot, vektort, valós skalár-, komplex- vagy vektorfüggvényt is rendelhetünk. 

 
a                                                    b 

5.3 ábra: Fa gráfok 
 
Az olyan összefüggő irányítatlan gráf neve, mely nem tartalmaz köröket, a fa. Az n 
csúcspontot tartalmazó fának pontosan n–1 éle van. Az 5.3.a ábra egy 6 szögpontú fa 
gráf látható mely éleinek száma: 5.  Egy fa gráfban bármely két pontot pontosan egy út 
köt össze. Egy kiválasztott szögponttal bíró fát gyökeres fának nevezzük, és a 
kiválasztott csúcs pedig a gyökér. Az 5.3.b ábra egy gyökeres fa gráfot mutat, melynek 
gyökere az p1 szögpont. 
A gráfok egy másik ábrázolási, leírási módja a belőlük képezhető különböző mátrixok. 
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A gráf élei közti kapcsolatokat az úgynevezett csúcs- (szomszédossági, vagy 
adjacencia-) mátrixszal lehet táblázatosan megadni. 
Az irányítatlan gráf A = [aij]-vel jelölt szomszédossági mátrixa i-edik sor j-edik elemének 
aij értéke jelöli a pi és a pj szögpontokat összekötő élek számát. 
Irányított gráf esetén az A mátrix i-edik sor j-edik elemének aij értéke a pi szögpontból 
induló és a pj végpontú  élek számát jelöli. 
Könnyen belátható, hogy irányítatlan gráf esetén az adjacencia-mátrix mindig 
szimmetrikus, míg irányított gráfnak a szomszédossági mátrixa antiszimmetrikus is lehet 
– példaképpen lásd az (5.1) és (5.2) egyenletek. A 5.1 ábrán látható gráfok adjacencia-
mátrixai a következő módon írhatók fel: 
– irányított gráf (5.1.a ábra) csúcsmátrixa: 
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A         (5.1) 

– irányítatlan gráf (5.b ábra) csúcsmátrixa: 


















0100
1012
0101
0211

A         (5.2) 

A gráfok élei és szögpontjai közti kapcsolatot az úgynevezett élmátrixok (incidencia-
mártixok vagy illeszkedési mátrixok)segítségével tudjuk szemléltetni. 
A B = [bij] incidencia-mátrixot  a G(P;E;f) gráfhoz alábbiak szerint rendeljük: 
irányítatlan gráf esetén: 
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irányított gráf esetén: 
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Példaként az 5.1 ábrán látható gráfok incidencia-mátrixai a következő módon írhatók fel: 
– irányított gráf (5.a ábra) élmátrixa: 
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– irányítatlan gráf (5.b ábra) élmátrixa: 
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5.2. Gráf-modellek vizsgálata 

A (főleg nem matematikai) szakirodalmak egy köre nem az előzőekben leírt, az (5.1), 
illetve (5.2) egyenletekkel szemléltetett – definíciókat használja. A rendszerek és 
folyamatok modellezése szempontjából a legfontosabb kérdés a rendszer elemei, a 
folyamat állomásai közti kapcsolat létének feltárása. Ezért azt nem szükséges 
vizsgálnunk, hogy a szomszédos pontok között vannak-e többszörös élek és hurok élek, 
mint azt majd a következő alfejezetben tapasztalhatjuk. Így jelen alfejezetben az alábbi 
definíciókat fogjuk alkalmazni: 
Az irányítatlan gráf A-val jelölt szomszédossági mátrixa i-edik sor j-edik elemének értéke 
1, ha az i-edik és a j-edik szögpontokat közvetlenül összeköti a gráf valamely éle, illetve 
0, ha nem. Matematikailag felírva: 
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ij

ppa   (5.7) 

Irányított gráf esetén az A mátrix aij eleme pedig: 

 





esetben más minden,0

él vezető be- és induló  böl-  van ha1, ji
ij

ppa    (5.8) 

Könnyen belátható, hogy a korábban definiált csúcsmátrixból a 
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sign        (5.9) 

szignum függvény felhasználásával megkapható a fenti definíció szerinti szomszédossági 
mátrix. 
Az elemek közti összetett kapcsolatokat a rendszer vizsgálati gráfjának úgynevezett 
elérhetőségi mátrixa jellemzi. 
Egy m szögpontból álló gráf elérhetőségi mátrixán azt az m sorból és oszlopból álló Dmxm 
mátrixot értjük, ahol: 

 





nem ha,0

elérhető szögpont  a csúcsból- a ha,1 ji
ij

ppd    (5.10) 

Egy adott rendszer vagy diszkrét állapotterű folyamat gráfelméleti vizsgálatánál a fő 
feladat az elérhetőségi mátrix létrehozása. Ez a mátrix egy rendszer esetén például azt 
mutatja meg, hogy az egyik (az i-edik) elem anomáliája hatással van-e a másik (j-edik) 
elem működésére. Valamely folyamat vizsgálata esetén pedig megadja azt, hogy mely  
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állapotokból lehet mely állapotokba eljutni. Egy m szögpontból álló gráf Amxm 
szomszédossági mátrixának ismeretében a Zmxm elérhetőségi mátrixa 

 



m

n

nsign
1
AZ         (5.11) 

egyenlettel határozható meg. 
A fenti módszerre mutat rövid példát egy üzemcsarnok fűtését és szellőzését biztosító 
rendszer – a [8] irodalomban olvasható részletesebben – gráfelméleti vizsgálata. 

 
5.4 ábra: Az elemzett rendszer felépítése 

Forrás: [8] 
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5.5 ábra: Az elemzett rendszer kapcsolati gráfja 

Forrás: [8] 
 
A rendszer elemzése során 38 önálló berendezést határoztak meg, melyeket az 5.4 ábra 
szemlétet. A rendszerre illesztett kapcsolati gráfot szemlélteti az 5.5 ábra. A gráf alapján 
meghatározott szomszédossági mátrixot szemlélteti az 5.6 ábra, ahol – szemléletesség 
biztosítása érdekében – a zérus értékeket nem ábrázoltuk. A szomszédossági mátrixból 
meghatározott (az előzővel hasonló ábrázolású) elérhetőségi mátrixot mutatja az 5.7 
ábra. 
 

 
5.6 ábra: Az elemzett rendszer szomszédossági mátrixa 

Forrás: [8] 
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Az elérhetőségi mátrixból levonható rövid szakmai következtetések: 
− Az elérhetőségi mátrix 1. és 36. oszlopának minden eleme nulla; 

Ez azt jelenti, hogy az 1. és 36. elemekre a rendszer többi eleme nem gyakorol hatást 
(az 1. elem a gázmérő, a 36. elem a külső hőmérsékletérzékelő). 

− Az elérhetőségi mátrix 35. sorának minden eleme nulla; 
Ez azt jelenti, hogy ennek az elemnek a működése nincs hatással a rendszer többi 
elemének működésére. A 35. elem a légkezelő levegő kidobó ágában lévő ZSK motoros 
zsalu. 
A fentiek kivételével az elérhetőségi mátrix valamennyi eleme – 35. elem kivételével – 
valamennyi rendszerelem anomáliája végighaladva a rendszeren, az 1. és a 36. elemet 
kivéve, minden más elem működésére hatást gyakorol. 
 

 
5.7 ábra: Az elemzett rendszer elérhetőségi mátrixa 

Forrás: [8] 
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6. ANYAG- ÉS ENERGIAÁRAM-HÁLÓZATOK LEÍRÁSA 

A matematikai modellalkotás során fel kell írnunk a vizsgált anyag, adott fizikai jellemző, 
vagy energiaforma változását, illetve áramlását a modellezett technikai rendszerben. Ezt 
– a konkrét esetekben jelentős eltéréseket mutató – feladatot egyszerűen a most 
tárgyalásra kerülő törvényszerűség értelemszerű, az adott modellezési problémára 
történő alkalmazásával tudjuk megoldani. 
 
6.1. A Lagrange- és az Euler-féle leírási módok 

Az anyagáram kinematikájának vizsgálatakor két különböző tárgyalási mód szerint 
járhatunk el. A LAGRANGE-tól származó leírási mód a pontrendszerek mechanikájában 
használatos eljárás, míg az EULER-féle leírás a kontinuum szemléleten alapszik. 
Technikai rendszerek modellezése során a Lagrange-leírást alkalmazzuk, ha egy adott 
munkadarabbal történteket elemezzük. Például, ha egy tégla hőmérsékletét vizsgáljuk az 
égetőkemencén való végighaladása során. Viszont, ha egy adott rendszerben akarjuk 
leírni a fizikai jellemzők térbeli (és esetleg időbeli) változását, akkor az Euler-féle leírást 
kell alkalmaznunk. Például, ha a téglagyártás során az égetőkemence hőmérsékletét 
vizsgáljuk. 
 
6.1.1. A Lagrange-féle leírási mód 

Az anyag mozgását, mint az egyes elemi rendszerek helyzeteinek τ idő szerinti változását 
írja le. Ehhez először is meg kell különböztetnünk az egyes elemi rendszereket. Az elemi 
rendszer lehet egy atom, molekula, egy kontinuum kiválasztott egyébként mozgó kis 
tartománya, az atomok adott halmaza által meghatározott mozgó, esetleg torzuló 
térfogatelem. Képzeljük el, hogy egy τ0 időpillanatban ismerjük az összes elemi rendszer 
pillanatnyi helyzetét, vagyis – az i-edik elem esetén – az ezt megadó ri helyvektort. Ez az 
ri vektor – mint név a személyt – a vizsgálat során egyértelműen megkülönbözteti az 
adott elemi rendszert. Az f általános fizikai mennyiséget is az elemi rendszerhez, elemi 
tartományhoz kötjük. Az f „együtt mozog” a kijelölt tartománnyal. A tömegáram 
mozgását az egyes elemi rendszerek τ időpillanatban elfoglalt térbeli helyzetét megadó 

  ;irrr           (6.1) 

általános egyenlet írja le, amit a 6.1 ábra szemléltet. 
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Egy kiszemelt – és az ri vektorral megjelölt – tömegelem f fizikai jellemzőjének értékét 
(miközben az ri vektor állandó) az: 

 );( iii ff r          (6.2) 

egyenlettel írhatjuk le. 

 
6.1 ábra: Lagrange-féle leírási mód alkalmazása sebesség vizsgálata esetén 

A – az elemi rendszer helye a τ0 időpillanatban; 
B – az elemi rendszer helye a τ időpillanatban. 

Forrás: [18] 
 
A Lagrange-féle szemlélet így az f fizikai jellemzőt is (például hőmérséklet, 
mozgásmennyiség) az adott elemi rendszerhez köti. Így jól tükrözi a fizikai valóságot, 
mivel ezen jellemzőket valóban az anyagi részecskék hordozzák. Ezért ezt a tárgyalási 
módot szokás anyagi leírásnak, vagy másképpen szubsztanciális reprezentációnak 
is nevezni. Ezt a szemléletet ott célszerű alkalmazni, ahol a vizsgálat során egy kiszemelt 
anyaghalmaz egyedi sorsát, jellemzőinek változását elemezzük. 
 
6.1.2. Az Euler-féle leírási mód 

Ez a tárgyalási mód nem az egyes tömegelemek mozgásának részletes időbeni lefolyását 
követi nyomon, hanem a közeg f fizikai jellemzőjét a tér és az idő függvényeként adja 
meg a 

 );( rff           (6.3) 

általános alakban, attól függetlenül, hogy a közeg melyik elemi része tartózkodik a tér r 
helyvektorral jelölt pontjában a τ időpillanatban (6.2 ábra). 
A (6.3) egyenlet r és τ független változóit Euler-féle változóknak is nevezzük. Ezen 
felfogás szerint például a sebesség és a gyorsulás nem az anyaghoz, hanem a térhez 
kötött jellemző, szemben a szubsztanciális leírási móddal. Ezért ezt a tárgyalásmódot 
térbeli leírásnak is nevezik. Az Euler-féle tárgyalásmód matematikailag sokkal 
egyszerűbb, jobban megfelel a mérési gyakorlatban általánosan alkalmazott 
módszereknek is, mivel az áramló közegben a fizikai jellemzőket rendszerint nem az 
áramlással együtt mozgó, hanem a mérőtérben rögzített műszerrel tudjuk mérni. 
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A (6.3) egyenlet egy általános, az úgynevezett háromméretű fizikai teret írja le – 
amely lehet instacioner és inhomogén is. Különleges esetekben természetesen ez az 
egyenlet módosulni, egyszerűsödni fog. A következőkben az ilyen fizikai tereket mutatjuk 
be röviden. 

 
6.2 ábra: Euler-féle tárgyalási mód alkalmazása sebesség vizsgálata esetén 

Forrás: [18] 
 
Találhatunk olyan fizikai tereket, ahol az egymással párhuzamos síkok állapotjelző 
eloszlásai megegyeznek. Az ilyen áramlásokat kétméretű vagy síkáramlásoknak 
nevezzük. Síkáramlásnak tekinthetjük például a végtelen szárny körüli áramlást. Ekkor 
az úgynevezett kétméretű fizikai tér esetén a (6.3) általános egyenlet az 

     ;;; yxfff  r         (6.4) 

alakot veszi fel. 
Ha a közeg mozgása lehet olyan is, hogy az áramvonalak párhuzamos egyenesek vagy 
egymással egybevágó térgörbék, ekkor egyméretű, vagy egydimenziós áramlásról – 
más fizikai jellemzők leírása esetén egyméretű fizikai térről – beszélünk. Ekkor az f 
fizikai jellemző eloszlását leíró (6.3) egyenlet általában a 

  x;τff           (6.5) 

skalár–skalár függvényként kezelhető. Egyméretű áramlásnak feltételezzük – a közeget 
súrlódásmentesnek feltételezve – a csővezetékekben történő áramlást. 
 
6.2. Az általános transzportegyenlet differenciál alakja 

Az áramló közeg fizikai jellemzőinek változása és mozgása között szoros kapcsolat áll 
fenn. Az Euler-féle szemléletmód helyhez kötötten adja meg a fizikai jellemzők időbeni 
változását – lásd a (6.3) egyenletet. Ezek összessége viszont nem azonos az anyag 
fizikai állapotának változásával, ezért most az Euler-féle reprezentáció felhasználásával 
írjuk le ugyanazon kontinuum elem (elemi rendszer) f fizikai jellemzője időbeni 
változásának vizsgálatát. 
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Az f általános fizikai jellemző időbeli változását – vagy más (például fizikai) szemlélet 
esetén változási gyorsaságát – a (6.3) egyenlet idő szerinti deriváltjával kapjuk meg, 
amely 
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fd       (6.6) 

alakú lesz. 
Az egyenlet jobb oldalának első tagja az f(r;τ) függvény τ idő szerinti parciális deriváltja. 
A második tag pedig az f(r;τ) függvény r helyvektor szerinti parciális deriváltjának és a 
közegelem helyzetét leíró r(τ) belső függvény τ idő szerinti deriváltjának szorzata (az 
összetett függvények deriválásánál alkalmazott úgynevezett láncszabály alapján). Ez 
utóbbi differenciálhányadosról pedig köztudott, hogy a vizsgált elemi rendszer sebességét 
jelenti. (mivel a sebesség a helyvektor idő szerinti változása – matematikailag 
deriváltja), azaz: 
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A fenti, (6.7) kifejezés az általános transzportegyenlet differenciál alakja. Fizikailag 
mit is jelent ez az egyenlet? 
 
– A (6.7) egyenlet bal oldala egy kontinuum elem (szubsztancia) f(r;τ) függvénnyel 

leírható fizikai jellemzőjének időbeni változását adja meg. Ezt a 

   



d
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változást az f jellemző szubsztanciális változásának nevezzük. 
 
– A (6.7) egyenlet jobb oldalának első 

   




 ;rf          (6.9) 

tagja a lokális változás, amely az f fizikai jellemzőnek a tér egy rögzített 
helyén időben bekövetkező változását fejezi ki. 

 
– Konvektív változásnak nevezzük a (6.7) egyenlet jobb oldalának második 

    c
r
r


 ;f          (6.10) 

tagját. Ez a kontinuum elem f jellemzőjének azt a változását fejezi ki, 
amelyet az adott időpillanatban az elemi rendszer az f mennyiség fizikai terében 
történő saját mozgása következtében szenved el. 

 
Könnyen belátható, hogy a (6.7) egyenlet a Lagrange- és az Euler-féle reprezentáció 
között képez hidat. 
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Ha a fizikai tér homogén, vagyis 

    0;





r
r f ,         (6.11) 

akkor az áramló közeg fizikai jellemzője csak az idő függvényében változhat, azaz a 
szubsztanciális változás azonosan egyenlő lesz a lokális változással. Hasonló eset áll 
fenn, ha a fizikai tér inhomogén, de a közeg nem áramlik, mivel 

 0c  . 

Stacioner fizikai tér esetén, ha 

    0;






rf ,         (6.12) 

az áramló kontinuum elem fizikai jellemzője csak akkor változhat, ha ez a jellemző a 
térben változik, azaz ha van konvektív változása. 
 
6.3. Az általános transzportegyenlet differenciál alakja 

Az általános transzport egyenlet felírásához most kössük ki, hogy az f egy F-el jelölt 
extenzív általános fizikai jellemző sűrűsége legyen. 

  

a                               b 
6.3 ábra: Az általános transzportegyenlet felírása 

Forrás: [18] 
 
Egy V térfogatú rendszer esetén a két változó közti összefüggés az 
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integrállal írható le. Az F(τ) jellemző időbeli változását a 
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integrállal adhatjuk meg, melynek levezetéséhez használjuk fel a differenciálhányados 
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definícióját. Határozzuk meg a 
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határértéket. 
A jobb oldal első integrálját ki kell terjesztenünk a V(τ0) térfogat τ0+∆τ időpillanatban 
lévő 

        000 VVV       (6.16) 

megváltozott térfogatára. Ez a térfogatváltozás két összetevő eredője. Ez első összetevő 
az úgymond belépő térfogat, melyet a 6.3b ábrán vízszintesen vonalkázott területtel 
jelölünk. A másik komponens pedig – az ábrán függőleges vonalkázással látható – 
úgynevezett kilépő térfogat. Ezek figyelembevételével a (6.15) egyenlet az alábbi 
alakúvá válik: 
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Az egyenlet jobb oldalának első integrandusa – a differenciálhányados definíciója alapján 
– az f fizikai jellemző τ idő szerinti parciális deriváltjával egyenlő, azaz: 
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rrr ,   (6.18) 

amely a már rögzített alakú, és helyzetű tartományra számított integrál lesz, és amit 
célszerű a (6.8) egyenlet jobb oldalának első tagjával (az f fizikai jellemző lokális 
változásával) összehasonlítani. 
A jobb oldal második tagja további vizsgálatához – mivel az a közeg áramlásából adódó 
∆V(τ0+∆τ) térfogatváltozás hatását fejezi ki – a dV differenciált elemi térfogatáramnak 
vegyük és vezessük be a 

  dArc  ;dV         (6.19) 

kifejezést, ahol: dA–elemi felületvektor. 
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Ekkor: 
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Ez utóbbi egyenlőség a 
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határérték miatt áll fenn. 
Figyelembe véve, hogy vizsgálatunkat tetszőleges τ0 időpillanatban végeztük, annak 
külön jelölése elhagyható. Így a (6.18) egyenlet és a (6.20) egyenlőségek 
figyelembevételével a (6.15) egyenlet az alábbi alakot veszi fel: 
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amely az általános transzport-egyenlet integrál alakja. 
Az egyenlet fizikailag úgy értelmezendő, hogy az áramló közegben tetszés szerint kijelölt 
rendszer valamely F extenzív jellemzőjének 

  


F
d
d  

szubsztanciális megváltozása két részből tevődik: 
 
– egyrészt az extenzív jellemző a rendszerrel éppen fedésben lévő V térfogatban 

bekövetkező 

  
 

dVf

V
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 lokális változásból; 
 
– másrészt az extenzív jellemző a V térfogatot körülhatároló A felületen időegység 

alatt áthaladó anyaggal érkező, illetve távozó 
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A
f dArcr   

 mennyiségéből, azaz a konvektív változásból. 
 
6.4. Anyagáram vizsgálata – a folytonossági törvény 

A műszaki rendszerek matematikai modelljének egyik általánosan előforduló fontos 
részfeladata a modellezett rendszeren belüli kontinuum áram leírása. Az összenyomható 
– vagy összenyomhatatlannak nem tekinthető – közeg áramlása esetén létezik egy 
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fontos kérdés, melynek tárgyalását célszerű külön vizsgálnunk. Ehhez célszerű 
alkalmaznunk, majd azt – a levonandó következtetések szempontjából – elemeznünk az 
előző fejezetekben leír általános transzportegyenletet az áramló közeg mennyiségére, 
azaz az anyagmegmaradásra. 
A folytonosság törvénye kimondja, hogy tetszőleges zárt rendszerben a közeg m tömege 
az áramlás során nem változhat, mai matematikai formában felírva: 
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dm .         (6.22) 

Mivel m tömeg extenzív jellemző, a 6.3 alfejezetben leírtak szerint, annak sűrűsége a ρ 
(tömeg)sűrűség. Így a (6.21) egyenlet alapján az 

F = m    és az    f = ρ 

formális behelyettesítéssel a folytonossági törvény integrál alakja az alábbi formában 
írható fel: 
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A (6.23) egyenlet szerint, ha a V ellenőrző térfogatba az azt határoló A ellenőrzőfelületen 
keresztül adott idő alatt nagyobb tömeg áramlik be, mint amennyi távozik, akkor 
túlsúlyban kell lenni azon térfogatrészeknek, ahol a közeg sűrűsége időben növekszik, és 
fordítva. 

 
6.4 ábra: Egyméretű tömegáram vizsgálata 

Forrás: [18] 
 
A közeg egyméretű stacioner áramlása esetén (6.4 ábra) az áramvonalakra merőleges 
keresztmetszet minden egyes pontjában egyforma sebességgel és sűrűséggel 
rendelkezik, azaz e két jellemző csak az áramvonal mentén mért ívhossznak a 
függvénye. Mivel az áramcső palástján közeg nem léphet át csak az A1 és A2 jelölésű be-, 
és kilépő keresztmetszeten léphet ki vagy be közeg. Ekkor a (6.23) egyenlet a 

 222111 AcAc    ( állandócA  )     (6.24) 

alakot fogja felvenni, mely bal oldalának differenciáljáról tudjuk, hogy zérus, azaz: 
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Ha a (6.24) egyenletből a parciális differenciálhányadosokat meghatározzuk: 

 0dAcdρd  cAcA  ,       (6.26) 

amit 0cA -val osztva, megkapjuk a keresett egyenletet: 
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 .        (6.27) 
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7. RENDSZEREK IRÁNYÍTÁSA 

Minden technikai rendszer valamilyen emberi igény kielégítésére szolgál. Ezért nem 
elegendő a „csupasz” technikai (például egy épületfűtési) rendszer megépíteni, hanem 
azt valamilyen módon befolyásolnunk kell. El kell érnünk, hogy az adott technikai 
rendszer mikor és milyen módon működjön. A példaként említett fűtési rendszer esetén 
célszerű, hogy télen működjön, ne nyáron, illetve az is fontos, hogy az általunk kívánt 
hőmérsékletet biztosítson az adott helyiségben.  Ezt a befolyásolást biztosítjuk a rendszer 
irányításával, egy irányító eszköz rendszerhez való kapcsolásával. Ez viszont 
rendszerelemzési szempontból azt jelenti, hogy nem csak a „csupasz” rendszert, hanem 
az azt irányító eszközt is modelleznünk kell, azaz le kell írnunk matematikailag. Jelen 
fejezet ismerete a rendszerek modellvizsgálata a fentiek miatt fontos. Természetesen, a 
korszerű szabályzástechnika ennél összetettebb, mélyebb ismereteket takar, Ezek 
ismerhetőek meg például a [11]; [12] és [27] irodalmakból, melyek alapján készült ez a 
fejezet. 
A technikai rendszerekkel szemben fontos követelmény azok irányíthatósága [11]. Egy 
rendszer akkor irányítható, ha tetszőleges valós állapotából bármely másik valós 
állapotába véges idő alatt (véges számú beavatkozással) átvihető. Ez azt jelenti, hogy a 
„tiszta” technikai rendszerhez hozzá kell kötnünk egy másik rendszert, mely az 
irányíthatóságot biztosítja. Irányítás alatt vezérlési vagy szabályozási feladatot értünk. 
Megkülönböztetésük a hatásvázlat segítségével végezhető el [27]. A vezérlési feladatok 
jellegzetessége a nyitott hatáslánc, ami azt jelenti, hogy a vezérelt berendezés hatása 
nem hat vissza a hatáslánc bemenetére. Szabályozási feladatra az a jellemző, hogy a 
szabályozott berendezés kimenő jele visszahat a rendszer bemenetére, és befolyásolja a 
hatásláncban terjedő jelek értékeit. A szabályozás jellegzetessége a zárt hatáslánc. 
 
7.1. Vezérlés 

A vezérlés felépítését szemlélteti a 7.1 ábra. A jelek az egyes szerkezeti elemek között 
hatnak. A vezérlés művelete során a rendelkező jel végigfut a hatásláncon, a vezérlő 
berendezés egyes szervein. A vezérlő berendezés utolsó szerve a beavatkozó szerv. Ez 
utóbbinak kimenő jele a beavatkozó jel, ami a vezérelt („tiszta” technikai) berendezés 
egyik bemenő jele. A kívánt hatás kiválasztásával a vezérlési művelet befejeződik. A 
vezérlés folyamatában nincs visszajelzés, nincs ellenőrző jel. A vezérlési rendszer 
működését csak rendelkező jel alapján végzi [11]. 
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7.1 ábra: Vezérlés általános sémája 

 
Az egyes feladatok megoldása a vezérlő berendezés kialakításában tér el egymástól. A 
vezérlési műveletek osztályozása 7.2 ábrán látható. 

 
7.2 ábra: Vezérlések osztályozása 

 
Időterv vezérlésnél a rendelkező jel előre meghatározott időterv szerint változik. Az 
időterv vezérlés rendelkező jele az idő. Az időterv vezérlés alkalmazási területe 
korlátozott, mert csak ritkán van lehetőség pontos időterv előzetes kialakítására. Tipikus 
időterv vezérlés az egyszerű közúti forgalomirányító lámpa. 
A lefutó vezérlés folyamata ütemekre bontható. Az egyes ütemekben a végrehajtó 
szervek különböző helyzeteket foglalnak el. Az egyes munkaütemek előre meghatározott 
sorrendben következnek egymás után. A sorrendet a lefutási terv rögzíti. A lefutási terv 
tartalmazza az előző munkaütem befejezésének és a következő munkaütem 
megkezdésének feltételét. A feltételek a folyamat jellegzetes szakaszaiból állapíthatók 
meg. 
A lefutó vezérlésben egy úgynevezett feltétel tárolóra van szükség. A feltételt tároló 
biztosítja, hogy a folyamat adott feltételeinek teljesülése esetén a végrehajtó szervek a 
szükséges munkaütemet megkezdjék. A lefutó vezérlés három fő része: a feltételtároló, 
a végrehajtó szerv(ek), és a vezérelt berendezés. 
Sorrendi (szekvenciális) vezérlésnél a vezérlő készülék kimeneti jeleit egyrészt a 
bemeneti jelek kombinációi és a kombinációk sorrendjei együtt határozzák meg. 
Feltételvezérlés vezérlésnél a vezérlő készülék valamennyi bemeneti jel-
kombinációjához meg kell határozni a kimenőjelek kombinációját. 
Követő vezérlés esetében a rendelkező jelet érzékelő szervek állítják elő. Az érzékelt 
jelek származhatnak a vezérelt folyamatokból, berendezésekből és külső egységekből. A 
rendelkező jelet vezető jelnek is nevezzük. A követő vezérlés a vezető jelet mérő 
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érzékelőből, a vezető szervből, és a végrehajtó szervből áll a vezérelt berendezésen 
kívül. Az érzékelt változást, a jelet először a vezető szervbe vezetjük, amely a 
beavatkozó jellel működteti a végrehajtó szervet. 
 
7.2. Szabályozás 

A szabályozástechnikában alkalmazott megoldások legfőbb jellemzője a zárt hatáslánc. A 
szabályozó kör – ellentétben a vezérléssel – folyamatosan ellenőrzi a kiadott parancs 
végrehajtását, annak jellemzőit, eltérés észlelésekor a szükséges módon és mértékben 
ismét befolyásolja a szabályozott („tiszta” technikai) berendezés. A szabályozás 
hatásláncában az irányított, azaz a szabályozott jellemző a visszacsatolással visszahat a 
szabályozó bemenetére oly módon, hogy a mindenkori értéke összehasonlításra kerül a 
kívánt értékkel és az eltéréstől függően, befolyásolja a szabályozó kimeneti jelét. A 
szabályozott szakasz az irányított berendezésnek az a része, amelyben a szabályozás 
befolyása érvényesül. 
Szabályozott berendezés az a „tiszta” technikai berendezés, ami a kívánt feladatot 
végrehajtja. Szabályzástechnikai szempontból bemenőjelei a beavatkozó jel, valamint a 
zavaró jel, és kimenőjele a szabályozott jellemző. A szabályzástechnika jeleken túl a 
szabályozott berendezésen anyag-, és energia áramok, esetleg információk haladhatnak 
keresztül. Zavaró hatásnak tekintünk minden a szabályozási kört kívülről érő, a 
szabályozási művelettől független – általában sztochasztikus – hatást, amely a 
szabályozott jellemző pillanatnyi értékét nem kívánatos módon megváltoztatni törekszik. 
A zavaró hatást zavarójel formájában vesszük figyelembe, amely a szabályozási kör 
több pontján is beléphet. 

 

7.3 ábra: Szabályzás általános sémája 
 
A szabályozott berendezésben lejátszódó folyamat szabályozásának célja az, hogy a 
folyamat egy vagy több mértékadó jellemzőjének értékét a kívánt érték(ke)en tarjuk. A 
szabályozott folyamat ezen jellemzőit nevezzük szabályozott jellemzőknek. A 
szabályozott jellemzők meghatározott értéken való tartását a szabályzási körrel 
biztosítjuk. 
A szabályozott berendezésnek hatás irányban utolsó (kimenő)jele a szabályozott 
jellemző. A szabályozott jellemző az érzékelő szerven keresztül befolyásolja az 
ellenőrző jel nagyságát. Az érzékelő szerv feladata a szabályozott jellemző értékének 
mérése, szükség szerint a mért jel átalakítás és a szabályozott szakasztól térben 
távolabb elhelyezett szabályozóba továbbítása. Az érzékelő szervben a jelátvitel módját, 
a szervek felépítését és a működésüket nemcsak az érzékelt jellemző és az ellenőrző 
jelet hordozó fizikai mennyiség határozza meg. Meghatározó tényező lehet például az 
érzékelt jellemző jelszintjének energiatartalma, a megkívánt érzékelési pontosság, vagy 
valamilyen üzembiztonsági előírás. Gyakran az is igény lehet, hogy az érzékelő szerv 
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egyben mérőműszer is legyen, ne csak az ellenőrző jelet szolgáltassa, hanem 
tájékoztasson az érzékelt jellemző pillanatnyi értékéről is. 
Az alapérték a szabályozott jellemző parancsolt értéke, az alapértéket beállító szerven, 
az alapjelképzőn keresztül a felhasználó által beállított érték. Az alapjel nem feltétlenül 
azonos a szabályozott jellemző állandósult (tartós) értékével. 
Az alapjel az irányító által meghatározott alapértéknek megfelelő nagyságú külső jel.  
Fontos megjegyeznünk, hogy bár az alapjel és a zavarójel is a szabályzási kört érő külső 
és független hatás, de az alapjel nem minősül zavarásnak, mert az a szabályozási 
felhasználó által szándékosan bevezetett jel. Másik fontos kérdés, hogy az alapjel csak az 
ellenőrző jellel összehasonlítható nagyságú és azzal csak azonos dimenziójú jel lehet. 
A következő feladat az alapjel és az ellenőrző jel különbségének (azaz a kíván 
üzemmódtól való eltérés mértékének) meghatározása, vagyis a különbségképzés. Erre 
a legtöbbször nem szükséges használnunk külön szerkezeti elemet, hanem a két fenti jel 
(mennyiség) egymás elleni hatása adja meg közvetlenül a rendelkező jelet. Ahol ez 
közvetlen módon nem végezhető el, ott különbségképző szervet alkalmaznak, melynek 
feladata az alapjel és az ellenőrző jel pillanatnyi értékének összehasonlítása és a 
rendelkező jel előállítása. A rendelkező jelet szabályozási eltérésnek is nevezzük. 
A különbségképzés során kialakított rendelkező jel információt tartalmaz a szükséges 
beavatkozás mikéntjéről és mértékéről. Egyszerű esetekben beavatkozó jel céljára magát 
a rendelkező jelet lehet alkalmazni. Az ilyen szabályozásokat közvetlen működésű vagy 
segédenergia nélküli szabályozásoknak nevezzük. Ugyanis ekkor a rendelkező jelet 
hordozó fizikai mennyiség közvetlenül befolyásolja a módosított jellemzőt és így 
segédenergiára nincs szükség. 
A szabályozási feladatok túlnyomó többségét közvetlen szabályozással nem oldhatjuk 
meg, hanem a rendelkező jelet erősítővel (jelformálóval, kompenzáló szervvel) a 
beavatkozáshoz szükséges teljesítményszintre kell emelni. 
Az erősítők egyik csoportjában az állandó bemenő jel fenntartása állandó teljesítményt 
igényel; amelyet a bemenő jel forrása szolgáltat. Ez a bemenő teljesítmény. A bemenő 
jeltől függően változik az erősítő kimenő jele, amely a kimenő teljesítménynek egyik 
jellemzője. A kimenő teljesítmény forrása a segédenergia forrás. Állandó kimenő jel 
esetén az erősítő állandó kimenő teljesítményt szolgáltat a hatásirányban következő 
szervnek. 
Az erősítők másik csoportjába azok tartoznak, amelyek bemenő jelének állandó értéken 
tartásához teljesítményre nincs szükség, és a bemenő jel forrása csak a bemenő jel 
változásakor végez munkát. Ilyenkor általában az állandó kimenő jelhez sem tartozik 
teljesítmény, csak a kimenő jel változása igényel munkavégzést. 
Az erősítők a szabályozási körök odavezető ágában elhelyezkedve működnek. A kisebb 
teljesítményű erősítő kimenő jele a nagyobb teljesítményű erősítő bemenő jeleként hat.  
A lánc végén az úgynevezett végerősítő, vagy más néven a beavatkozó szerv áll, 
amelyik a szabályozott jellemzőt közvetlenül befolyásolja. A beavatkozó szerv a 
szakaszban lezajló folyamatot közvetlenül befolyásolja, kimenőjele: a módosított 
jellemző értékének változása. 
 
Az előzőekben leírtak alapján belátható, hogy a vizsgálataink tárgyát képező technikai 
rendszerek – szabályzástechnikai szempontból – szabályzási körként (is) kezelhetők. 
Ezért a következő fejezetekben egy rövid áttekintést adunk a szabályzástechnikai 
tagokról, azok állandósult állapotain keresztül. A fejezet elolvasása során szerzett  
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ismeretek felhasználhatóak sőt, szükségesek a teljes technikai rendszer modelljének 
felállítása során. Áttekintésünk során az alábbi egyszerűsítő feltételeket tesszük: 
– csak folytonos idejű és értékű jelekkel foglalkozunk; 
– minden tag csak egyetlen bemenő és egyetlen kimenő jellel rendelkezik (SISO); 
– eltekintünk a szerkezet adta határoktól (például nem vesszük figyelembe a 

felütközéseket); 
– a matematikailag leírható tartományban csak lineáris kapcsolatokat veszünk 

figyelembe. 
 
7.3. Arányos tagok 

Az olyan szabályozástechnikai tagokat, ahol a kimenő és a bemenő jel között arányos 
kapcsolat áll fenn, arányos, latinul proporcionális tagnak, vagy röviden P-tagnak 
nevezzük. Az y kimenő és az u bemenő jelek hányadosát kp-vel jelöljük és a fogalmat 
átviteli tényezőnek nevezzük, azaz: 

 uky p .         (7.1) 

Fontos, hogy az kp arányossági tag, értékének, dimenziójának és mértékegységének 
meghatározásával kell biztosítania (7.1) egyenlet dimenzionális homogenitását. 

 
7.4 ábra: Arányos tag 

Forrás: [12] 
 
Sorba kapcsolt tagokról akkor beszélünk, ha minden tag kimenő jele a hatásirányban 
kővetkező tag bemenő jelét képezi (7.5 ábra). Sorba kapcsolt arányos tagok eredő 
átviteli tényezője tehát a sorban levő átviteli tényezők szorzatával egyenlő: 
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ahol: N a sorba kapcsolt arányos tagok száma. 

 

7.5 ábra: Sorba kapcsolt arányos tagok 
Forrás: [12] 
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Arányos tagok párhuzamos kapcsolása esetén a tagok bemenő jelei közösek, az eredő 
kimenő jel pedig az egyes tagok kimenő jeleinek algebrai összege. Párhuzamosan 
kapcsolt tagok eredő átviteli tényezője az egyes tagok átviteli tényezőinek algebrai 
összege: 
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ahol a pozitív, illetve negatív előjelet aszerint kell alkalmaznunk, hogy az adott (i-edik) 
tag kimenő jele a többihez hozzáadódik vagy kivonódik azokból. 

 

7.6 ábra: Párhuzamosan kapcsolt arányos tagok 
Forrás: [12] 

 
Az arányos tagokból álló tagcsoportok alkotásának harmadik alapvető módja 
visszacsatolás. Ekkor a tagcsoport bemenő jele u, kimenő jele pedig y, amely utóbbi 
egyben az Y1 átviteli tényezővel bíró tag kimenő jele is (7.7 ábra). A visszacsatolás 
lényege, hogy az Y1 átviteli tényezőjű tag bemenetén nem a tagcsoport u bemeneti jele 
működik, hanem ehhez (pozitív visszacsatolás esetén) hozzáadódik, vagy (negatív 
visszacsatolás esetén) kivonódik az xvcs visszacsatoló jel. A visszacsatoló jel egyenesen 
arányos az Yvcs átviteli tényezővel bíró tag, illetve a teljes tagcsoport y kimenő jelével: 

 kvcsvcs xYx  .        (7.4) 

 
a                                               b 

7.7 ábra: Pozitív (a) és negatív (b) visszacsatolású tagcsoportok 
Forrás: [12] 

 
Valós technikai rendszerek esetén mind az odavezető, mind a visszavezető ágban nem 
egy tag helyezkedik el. Általános pozitív visszacsatolású tagcsoport eredő átviteli 
tényezője a: 
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illetve negatív visszacsatolású tagcsoport eredő átviteli tényezője a: 
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összefüggéssel határozható meg, ahol kodavezető az odavezető ág, még khurok a teljes hurok 
átviteli tényezője, a 7.7 ábra esetében: 

 1Ykodavezető  , vcs1hurok YYk  .     (7.7) 

 
7.4. Integráló tagok 

Az olyan szabályzástechnikai tagokat, amelyeknek kimenő jele a bemenő jel 
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        (7.8) 

idő szerinti integráljával arányos, integráló tagoknak, vagy röviden I-tagnak nevezzük. 

 
7.8 ábra: Integráló tag tagcsoportok 

Forrás: [12] 
 
Az integráló tagok bemenő jelével a kimenő jel idő szerinti differenciálhányadosa 
arányos, az integráló tagokat az 
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          (7.9) 

integrálási átviteli tényezővel jellemezzük. Az integrálási átviteli tényező dimenziója a 
kimenő és bemenő jel dimenziójának hányadosa osztva az idővel, mint alapdimenzióval. 
Arányos tagon keresztül negatívan visszacsatolt integráló tag eredője egy arányos tag 
lesz (7.9 ábra). 
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7.9 ábra: Negatív arányos visszacsatolású integráló tag tagcsoportok 
Forrás: [12] 

 
A tagcsoport viselkedése a 7.9 ábra alapján érthetjük meg. Az u = 1 bemenő jelre xr is 1 
értéket vesz fel. Ahogyan az integráló tag kimenetén a jel növekedni kezd – a negatív 
visszacsatolás következtében – xr jel csökkenni fog. Ez azt vonja maga után, hogy az yi 
kimenő jel növekedési sebesség csökkenését is. A tagcsoport y kimenő jele csak akkor 
lehet állandó, ha az integráló tag xr bemenő jele zérusértékű. Így a tagcsoport olyan 
arányos tagként viselkedni, amelynek átviteli tényezője az integráló tag ki arányossági 
tényezőjének reciproka: 
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7.5. Az energiatárolók 

A szabályzási jelek tagokon való áthaladása szükségszerűen energiaátalakulással jár 
együtt, mivel ezeket a jelet valamilyen energia hordozza. Az energia megváltozásához 
idő szükséges, mivel a tagok rendszerint valamilyen energiát tárolnak. Ezért szükséges 
azt is megvizsgálnunk – a teljes technikai rendszer instacioner modelljének felállítása 
során –, hogy milyen időfüggvényt követve áll be a tagok (és így az egész rendszer) 
állandósult állapota. 
Egy szabályzástechnikai tagban felhalmozott energiát rövid idő alatt nem lehet véges 
értékkel megváltoztatni, mert ez igen nagy teljesítményt igényel. A jel késésének oka 
mindig valamilyen energiatároló jelenléte, melynek következtében a kimenő jel nem 
követi azonnal a bemenő jel változását, hanem csak bizonyos időkéséssel. Azokat a 
tagokat, amelyekben energiatároló van, tárolós tagoknak nevezzük. A bennük lévő 
energiatárolók számától függően lehetnek egy-, két-, vagy többtárolós tagok. Az 
energiatárolók jelkésleltető hatását a bemenő és kimenő jel közötti kapcsolatot leíró 
differenciálegyenletek – célszerűen választott lefolyású bemenő jelre való – megoldásával 
jellemezhetjük. 
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Az egytárolós arányos (1TP) tagban lévő energiatárolónak az a következménye, hogy a 
kimenő jel a bemenő jel változását nem képes egyidejűleg követni. Az egytárolós 
arányos tagokra felírható a 

 uky
d
dyT p


        (7.11) 

differenciálegyenlet,  amely megoldásából kapjuk 

 













 Tp eky



 1)(         (7.12) 

átmeneti függvény általános alakját, ahol T a tag úgynevezett időállandója. 

 

7.10 ábra: Egytárolós arányos tag (példa) tagcsoportok 
Forrás: [12] 

 
A 7.10 ábra egy mechanikus példát szemléltet egytárolós arányos tagra. Esetünkben a 
tag időállandója: 

 
c
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ahol: c – a rugó rugóállandója, k – a henger csillapítási tényezője. Kéttárolós arányos 
(2TP) tagok viselkedése a 
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differenciálegyenlettel írható le, ahol T1 és T2 a tag időállandói. Tag viselkedését 
minőségileg befolyásolja a T1 és T2 időállandók viszonya. 
Mechanikai energiatárolós rendszert szemléltet a 7.11 ábra. Az egyik időtároló a rendszer 
m tömege, a másik tároló a rugó, melyet c rugóállandóval jellemzünk, A rendszer 
található csillapító henger hatását a k csillapítási tényező adja meg. Ezek alapján a tag 
időállandói a 

 
c
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c
kT  21         (7.15) 

összefüggésekkel határozhatóak meg. 
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7.11 ábra: Kéttárolós arányos tag (példa) tagcsoportok 
Forrás: [12] 

 
7.6. Differenciáló tagok 

A differenciálónak az olyan szabályzástechnikai tagokat értjük, melyek kimenő jele 
állandósult állapotban arányos a bemenő jel differenciálhányadosával, feltéve, hogy a 
differenciálhányadosnak van állandósult értéke: 
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A differenciáló tagok átviteli tényezője a kimenő jel állandósult értékének és a bemenő 
jel állandósult változási sebességének (idő szerinti differenciálhányadosának) a 
hányadosa: 
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Ha a bemenő jel változási sebessége zérus, a differenciáló tag kimenő jele is zérus lesz – 
azaz állandó értékű bemenő jelhez mindig zérus kimenő jel tartozik. 
Időkésés nélküli differenciáló tag a gyakorlatban tulajdonképpen nem fordul elő. Mivel 
egy ilyen tagnak egységugrás jellegű bemenőjel esetén végtelen nagy kimenő jelet 
kellene adnia az ugrás pillanatában. A gyakorlatban a tagok csak bizonyos tartományban 
lineáris tulajdonságúak, paramétereik a végtelen értéket nem érhetik el. 
 
Ezért a bennük található, adott esetekben csak igen kis mértékű energiatároló az 
elérhető legnagyobb értéket is csak bizonyos időkéséssel engedi kialakulni. 
 
7.7. Holtidős tagok 

Technikai rendszerekben előfordulhatnak olyan szabályzástechnikai tagok, amelyek a 
bemenő jelre csak bizonyos idő elteltével adnak kimenő jelet. Ezt az időkésést 
holtidőnek, az ilyen tulajdonsággal bíró tagokat holtidős tagoknak nevezzük. Ilyen 
tagként viselkednek például a hosszú csővezetékek, ahol a közeg hőmérsékletének vagy 
nyomásának változása egy bizonyos idő alatt fut végig rajtuk. 
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7.12 ábra: Holtidős tag tagcsoportok 
Forrás: [12] 
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8. DETERMINISZTIKUS RENDSZEREK MODELLEZÉSE 

8.1. Nemlineáris modellezés 

Jelen fejezetben egy nemlineáris determinisztikus matematikai modell felállítását és 
megoldási módjait ismertetjük, egy mintapéldán keresztül. A 8.1 ábra szemlélteti a 
modellezendő rendszer blokkdiagramját. Az I.; II.; III. és IV. aggregátokból álló halmaz 
jelenti a rendszert, mivel ezek együttes működését vizsgáljuk. Ez a rendszer a 
környezettől h; i; k és l gerjesztő jeleket kap és azokra m válaszjellel reagál [18]. 
Egy rendszer matematikai modelljének felállítását a rendszer funkcionális – a modellezett 
üzemmód szempontjából fontos – részegységeinek (aggregátjainak) meghatározásával 
kell kezdeni. 

 

8.1 ábra: A modellezett rendszer blokkdiagramja 
Forrás: [18] 

 

 
RENDSZER 
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A funkcionális részegységekre bontáskor ki kell szűrni azokat az aggregátokat, melyek a 
rendszer modellezett összműködésében alapvetően nem vesznek részt – azaz passzív 
elemek. Ezt a feladatot alapvetően a rendszerben lejátszódó folyamat fogalmi 
modellezésével tudjuk elvégezni. Például egy pneumatikus rendszer állandósult 
üzemmódjának modellezésekor el kell tekintenünk a szűrőktől. Mivel a szűrök előtti és 
utáni nyomások a rendszer állandósult állapotában kiegyenlítődnek, ezért azokat, mint 
például a fojtásokat, nem szükséges figyelembe venni. De ugyanezen rendszer ki-, vagy 
befékezési folyamatának modellezésekor figyelembe kell vennünk. 
Következő feladatként a kiválasztott részegségek be- és kimenő jellemzőit kell 
megvizsgálnunk és a köztük lévő fizikai kapcsolatot felírnunk. Ez esetünkben: 
– I. berendezés: 

 hca  ;         (8.1) 

– II. berendezés: 

 iab ;         (8.2) 

– III. berendezés: 

bc  ;         (8.3) 

– IV. berendezés: 

b
klm





1

2


 ,         (8.4) 

vagy formailag egyszerűbb, vektor–vektor függvény alakban: 

)()( xy gf  ,         (8.5) 

ahol: 
x–független paraméterek vektora: 

  mcbaT x ;        (8.6) 

y–függő paraméterek vektora: 

   lkihT y .      (8.7) 

A fenti összefüggésekben ; ;  és  a berendezések úgynevezett belső paraméterei, 
például rugómerevség, áramlási keresztmetszet. Az a; b; c; m; h; i; k és l változók pedig 
a rendszer, illetve elemei bemeneti (gerjesztő) és kimeneti (válasz) jelei. Például 
környezeti nyomás, tömegáram, vagy leadott (esetleg felvett) teljesítmény. 
A felállított modellt ezek után a numerikus megoldása és alkalmazása érdekében fel kell 
tölteni adatokkal. Ekkor vagy a rendszerrel kapcsolatos leírásokat kell tanulmányoznunk, 
vagy a valós rendszeren kell méréseket végeznünk. 
A nemlineáris – és általában implicit – függvény, egyenletek, egyenletrendszerek (azaz 
matematikai modellek) megoldására számtalan matematikai módszer ismert, melyek 
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részletesen megismerhetők például a [4] és [5] irodalmakból. Fontos azt is 
megjegyeznünk, hogy napjainkban jelentős számú matematikai programcsomag 
található kereskedelmi forgalomban. Ilyen például a MATLAB® program, mely 
szabályzástechnikai alkalmazásait a [25] irodalom mutatja be. A Newton–Raphson-
módszer alkalmazásakor az 
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vagy rövidebben felírva:        (8.8) 

 0x )(f  

nemlineáris egyenletrendszer megoldásához feltételezzük, hogy a változók közelítő 
értékei ismertek és azokat az 

  )0()0(
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T xxx x        (8.9) 

úgynevezett kezdővektorba rendezzük. A nulladik megközelítést adó x(0) vektorból 
kiindulva képezzük az x(1) vektort úgy, hogy az f1, f2, ... , fn függvényeket linearizáljuk az 
x(0) pont körüli Taylor-sorok konstans és elsőfokú tagjainak felhasználásával. Szemléletes 
megfogalmazásban a felületeket érintősíkjaikkal helyettesítjük. Ha az így kapott 
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lineáris egyenletrendszernek létezik megoldása, akkor azt választjuk az x(1) vektornak. 
Ezt mátrixalgebrai formában felírva, és a függvényrendszerhez tartozó 
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Jacobi-mátrixot alkalmazva: 

 0xxxJx  ))(()( )0()0()0(f .      (8.12) 

Ha létezik egyértelmű megoldás, akkor az x(1) vektor a Jacobi-mátrix inverzének 
felhasználásával meghatározható, azaz általános formában írva az x(k+1) vektor: 

 )()( )()(1)()1( kkkk f xxJxx      ,   k = 0,1,2, ....   (8.13) 
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A fenti leírt közelítést addig kell alkalmaznunk, amíg: 
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,   i = 1 ... n      (8.14) 

egyenlőtlenség nem teljesül mindegyik változóra, ahol: ε – a megkívánt közelítési 
pontosság. 
 

8.1 táblázat: A modellezett rendszer névleges (független) paraméterei 
Forrás: [18] 

Paraméter: Névleges érték: 
I. üzemmód II. üzemmód III. üzemmód 

h 101500  101600  101700  

i 5
10

450 


 

k 6
5

630


 

l 2,0
05,0

2,15 


 

α 01,075,0   

β 01,035,1   

π 02,0
03,0

10,2 


 

ω 02,05,3   

κ 4,1  

 
8.2 táblázat: Modelleredmények 

Forrás: [18] 
Paraméter: Érték: 

 I. üzemmód 
 modell 

eredmény: 
névleges érték: relatív eltérés: 

a 448,791 450 0,002687 
b 0,14118 0,14 –0,00843 
c 0,39892 0,40 0,0027 
m 194033,787 194000 –0,00017 
 II. üzemmód III. üzemmód 
a 448,782 448,775 
b 0,13236 0,12457 
c 0,37398 0,35198 
m 206973,445 219913,102 
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A modelleredmények, a névleges és számított értékek, valamint azok relatív eltérései a 
8.2 táblázatban olvashatók. A modelleredmények értékelési és felhasználási lehetőségeit, 
azok módszereit a későbbi alfejezetekben fogjuk ismertetni. 
 
A 8.1 ábrán szemléltetett rendszer matematikai modelljének tekinthetjük a (8.1)–(8.4) 
egyenletek alkotta egyenletrendszert [18]. A modell feltöltése érdekében meghatároztuk 
a bemenőjelek, illetve a rendszer belső paramétereinek névleges értékeit, melyeket a 8.1 
táblázat tartalmazza. 
A modell megoldására a Newton–Rapshon-módszert alkalmaztuk az I. üzemmód 
esetében felvett kiinduló adatok felhasználásával. A másik két üzemmód esetén pedig az 
előző üzemmód eredményeit használtuk fel a kezdővektor feltöltésére. A közelítési 
pontosságot 

210  

értékben vettük fel. 
 
8.2. Lineáris modellezés 

Egy rendszer lineáris diagnosztikai modelljének felállításához az eredeti – általában nem 
lineáris – modellt, azaz egyenletrendszert valamilyen módon linearizálni kell. Ekkor egy 
olyan lineáris egyenletrendszert kapunk, amely a vizsgált rendszer paramétereinek 
relatív változásai közti kapcsolatot írja le. A logaritmikus linearizálás módszernek a 
lényege az, hogy a korábban leírt 

 );...;( 21 nxxxfy          (8.15) 

egyenlet mindkét oldalának 

 );...;(lnln 21 nxxxfy         (8.16) 

természetes alapú logaritmusát vesszük és ezt az egyenletet mindegyik (kiválasztott) 
változó szerint differenciáljuk, kihasználva az 

 


 1)'(ln  ,         (8.17) 

elemi derivált függvényt. Ekkor egy olyan egyenletet kapunk, mely a paraméterek 

 










d          (8.18) 

relatív változásai közti kapcsolatot írja le, azaz az alábbi egyenletet kapjuk: 

 nn xKxKxKy  ...2211  .      (8.19) 

Most nézzük az előző fejezetben felállított nemlineáris modell – a (8.1)–(8.4) egyenletek 
alkotta egyenletrendszer – esetére a logaritmikus linearizálás folyamatát: 
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– A (8.1) egyenlet mindkét oldalának természetes alapú logaritmusa: 

hca           lnlnln)ln(ln  chhca ,    (8.20) 

majd annak teljes deriválása: 
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 ,        (8.21) 

azaz: 

   cha .        (8.22) 

– A (8.2) egyenlet esetén: 

 iab         )ln(ln  iab ,     (8.23) 

annak teljes deriváltja: 
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Ebben az esetben mindegyik tagot bővítenünk kell 
i

i
x
x -vel, így: 
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azaz: 
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– Az (8.3) egyenlet esetén: 

bc           lnlnln  bc ,      (8.27) 
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így: 

   bc .         (8.29) 

– A (8.4) egyenlet esetén: 
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Mivel az állandó (ln2) deriváltja zérus: 
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 1 ,      (8.31) 

vagy más formában: 

 blke 


 



1 .       (8.32) 

A (8.22); (8.26); (8.29) és (8.32) egyenletek alkotják a 8.1 ábrán szemléltetett rendszer 
lineáris (linearizált) matematikai diagnosztikai modelljét. Ezek az egyenletek – mint már 
azt korábban is hangsúlyoztuk – a függő (y) és független (x) jellemzők relatív eltérései 
közti kapcsolatot írják le lineárisan – lásd (8.6) és (8.7) egyenleteket.  Ez a kapcsolat 
mátrix formában az alábbi módon írható fel: 

 xByA   ,         (8.33) 

ahol: A és B a rendszer külső és belső paramétereinek együttható mátrixai, melyek a 
fenti példa rendszer esetén az alábbiak lesznek: 

 



























1010
0110

001
0101

ia
a

A ,      (8.34) 

 







































11100000
0000000

000000
00000011

iaia
i

B .    (8.35) 

Bevezetve a 

 BAD 1          (8.36) 

diagnosztikai mátrixot, a (8.33) egyenlet a 

 xDy            (8.37) 

alakúra módosul. 
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Figyelembe véve a 8.1 táblázatban meghatározott paraméterértékeket, a vizsgált 
rendszer együttható mátrixai (azok elemei) az alábbi értékeket veszik fel: 
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1A ,    (8.40) 





















285000000,10000,11,40040,00301,0030-1,00031,0003
0000,00000,00000,00,0004-0,0030-1,00301,0003-1,0003-
0000,00000,00000,01,4004-003001,00301,0003-1,0003-
0000,00000,00000,00,0004-0,0030-1,00300,0003-0,0003-

,

,
D . (8.41) 
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9. DETERMINISZTIKUS RENDSZERMODELLEK ALKALMAZÁSA 

9.1. Érzékenységvizsgálat 

Az előző fejezetben felállított nem-lineáris és lineáris matematikai modellek 
felhasználhatók a vizsgált rendszer érzékenységvizsgálatának elvégzésére. Ezen elemzés 
lényege, hogy a független változók értékeinek – azaz az x, illetve a x vektor elemeinek 
– megváltoztatásával szimuláljuk az adott részegység vagy alkatrész meghibásodását, 
elhasználódását, a gyártási eltéréseket, vagy a környezeti paraméterek hatásait. A 
felállított matematikai modellek felhasználásával – az adott egyenletek megoldásával – 
meghatározható, hogy miként fognak változni a függő változók – azaz az y, illetve a y 
vektorok elemei. Így ez az elemzés megmutatja a rendszer érzékenységét a különféle 
modellezett paraméter-eltérésre, vagy eltérésekre. Ha egyszerre csak egy független 
változó értékét változtatjuk – egyparaméteres, ha több értékét módosítjuk – 
többparaméteres érzékenységvizsgálatról beszélünk. 
Fontos hangsúlyoznunk, hogy ezt a vizsgálatot – mint minden modell vizsgálatot – nem a 
valós rendszeren, hanem annak matematikai modelljén tudjuk elvégezni. Ez jelenti a 
modellvizsgálatok egyik legnagyobb előnyét, mivel az elemzéshez nem kell a valós 
rendszer részegységeit tönkretenni, hogy annak káros – esetleg katasztrofális – 
következményeit megismerhessük. A felállított matematikai modellek jól alkalmazhatóak 
különleges – adott esetben tiltott – üzemmódok elemzésére is. 
Linearizált matematikai modellel végzett érzékenységvizsgálat alkalmazásakor mindig 
figyelembe kell vennünk azt, hogy a vizsgált rendszerünk, így az (eredeti) modellünk 
nemlineáris. Ezért a vizsgálat során – az (eredeti) modell, vagy a rendszer 
„nemlinearitása” függvényében – a független változók értékeit általában csak 1 ~ 2%-al 
lehet változtatni. 
Példaképpen, a 8.1 fejezetben felállított nemlineáris rendszermodell felhasználásával 
elvégzett érzékenységvizsgálat eredményeit a 9.1 táblázat, valamint a 9.1–9.3 ábrák 
szemléltetik. Természetesen ez az elemzés még ennél az egyszerű rendszer esetén is 
számtalan modellezhető szituációt enged meg az elemezést végző szakemberek 
számára. (Az érzékenységvizsgálat eredményeinek egy másik felhasználási lehetőségét 
ismerteti a 9.2 fejezet.) 
Természetesen az érzékenységvizsgálat elvégezhető a rendszer több munkapontján is. 
Erre mutat példát a 9.3 ábra, mely az a paraméter h független jellemző 1%-os 
növekedésére mutatott érzékenységét szemlélteti a rendszer 8.1 fejezetben már 
modellezett üzemmódjai esetén (lásd 8.2 táblázat). 
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9.1 táblázat: Az érzékenységvizsgálat eredményei 
Forrás: [18] 

A B c m 
h = + 1 % – h = 1500 

–3,14686 10–4 –1,00031 –1,00031 1,00031 
h = + 1 % – h = 1600 

–2,94216 10–4 –1,00029 –1,00029 1,00029 
h = + 1 % – h = 1700 

–2,78614 10–4 –1,00028 –1,00028 1,00028 
i = + 1 % – h = 1500 

1,00301 1,00301 1,00301 –1,00301 
 = + 1 % – h = 1500 

–4,40560 10–4 –1,40044 –4,40560 10–4 1,40044 
 = + 1 % – h = 1500 

0,00000 0,00000 0,00000 0,28571 
h = + 1 % és  = + 1 % – h = 1500 

–6,2937 10–4 –2,00062 –2,00062 2,00062 
 = + 1 % és  = + 1 % – h = 1500 

–3,44958 10–3 –1,40344 –3,44959 10–3 1,40344 
      

 

  
 = + 1 %   h = 1500 i = + 1 %   h = 1500 

 
9.1 ábra: Egyparaméteres érzékenységvizsgálatok eredményei 

Forrás: [18] 
 

  
h = + 1 % és  = + 1 %   h = 1500  = + 1 % és  = + 1 %   h = 1500 

 
9.2 ábra: Kétparaméteres érzékenységvizsgálatok eredményei 

Forrás: [18] 



88 

A fenti eredményekből több következtetést lehet levonni a modellezett rendszer 
viselkedésével kapcsolatban. Ezek például az alábbiak: 
– a IV. berendezés (és a teljes rendszer) m kimenő jele a legtöbb esetben ellentétes 

értelmű (előjelű) érzékenységet mutat a többi függő paraméterhez képest; 
– a IV. berendezés belső paramétereinek változásai nincsenek hatással a rendszer 

többi elemének kimenő jeleire. 

 
h = + 1%    h = 1500 ~ 1700 

9.3 ábra: Az a paraméter érzékenysége különböző üzemmódokon 
Forrás: [18] 

 
Termálvíz-szállító rendszer érzékenységvizsgálata ismerhető meg részletesen a [20] 
szakirodalomban. 
 
9.2. Korrelációs-család vizsgálat 

A különféle technikai rendszerek diagnosztikai elemzésének egyik formája a vizsgált 
rendszer mérhető, külső jellemzőinek korrelációs-család vizsgálata. 
Az elemzés célja statisztikai módszerrel megállapítani, hogy a rendszer külső jellemzői 
milyen korrelációs kapcsolatban vannak egymással a belső jellemzők eltéréseinek 
hatására fellépő változásukkor. A korrelációs együttható a valószínűségi változók közötti 
sztochasztikus kapcsolat erősségét jellemzi. A vizsgálati eredmény – az úgynevezett 
korrelációs gráf – felhasználásával határozhatók meg a külső jellemzők azon családjai, 
melyeken belül a paraméterek erős egymás közti korrelációval rendelkeznek. Ezekből a 
családokból kiválaszthatók azok a fizikai mennyiségek, melyek mérésével a legkevesebb 
számú, kellő pontosságú és technikailag könnyen kivitelezhető méréssel biztonsággal 
megállapítható a rendszer pillanatnyi műszaki állapota. 
Két erős, pozitív korrelációval bíró jellemző közül, ha az egyik valamely irányba változik – 
a korrelációs együtthatónak megfelelően – nagy valószínűséggel a másik is abban az 
irányban módosul. Erős negatív korreláció esetén természetesen ellenkező előjelűek a 
változások. Ebben az esetben pedig elegendő csak az egyik – pontosabban vagy 
technikailag könnyebben mérhető – paramétert mérni. 
A korrelációs-család vizsgálattal a rendszer mérhető, külső jellemzőinek egymás közti 
sztochasztikus kapcsolatait vizsgáljuk. A módszer segítségével állapíthatjuk meg, hogy 
optimálisan mely jellemzőket célszerű mérni a rendszer üzemeltetése során. 
Két valószínűségi változó közötti sztochasztikus kapcsolat erősségét a korrelációs 
együtthatóval jellemezhetjük. Az η és a μ véges pozitív szórású valószínűségi változók 
korrelációs együtthatójának a 
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       (9.1) 

mennyiséget nevezzük, ahol: M a valószínűségi változó várható értéke; D a valószínűségi 
változó szórása. 
Ha η és μ egymástól független valószínűségi változók, akkor R(η;μ) = 0. Ha R(η;μ) > 0, 
akkor η és μ között pozitív korrelációról beszélünk. Ekkor, ha fennáll az η > M(η) 
egyenlőtlenség, általában arra következtethetünk, hogy a μ > M(μ) egyenlőtlenség is 
fennáll, és fordítva. Ez azt jelenti, hogy ekkor várhatólag mindkét változó értékének 
eltérése a várható értékétől azonos előjelű lesz. Negatív korreláció esetén pedig a két 
valószínűségi változó várható értékeiktől való eltérése nagy valószínűséggel ellentétes 
előjelű lesz. 
Fontos megjegyeznünk, hogy a korrelációs együttható értéke mindig –1 és +1 közé esik, 
azaz: 

 1),(1  R .        (9.2) 

Az R(η;μ) korrelációs együtthatót az η és μ változókra vonatkozó x1; x2; … xn; illetve  y1; 
y2; … ; yn  minták alapján az 
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képlettel becsüljük [21]. 
Több valószínűségi változó esetén a (9.3) egyenlet alapján páronként statisztikailag 
meghatározott rij együtthatókat az 
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R        (9.4) 

korreláció-mátrixba rendezhetjük. A korreláció-mátrix mindig szimmetrikus és fő-
átlójának elemei mindig eggyel egyenlők, azaz: 

 1jjr    ;   jiij rr  .        (9.5) 

A korrelációs-család vizsgálathoz – a statisztikai elemzés elvégzése érdekében – a külső 
jellemzők értékeinek kellő számú sokasága szükséges. Ezen adathalmaz ismeretéhez a 
vizsgált rendszert, vagy annak modelljét tudjuk alkalmazni. A gyakorlati 
megvalósíthatóság szempontjából legcélszerűbb a rendszer lineáris vagy nemlineáris 
matematikai modelljét felhasználnunk. 
Első lépésként a nem mérhető belső, illetve a környezeti jellemzők valós értékeinek 
eloszlását határozzuk meg. Ehhez felhasználhatók a modell feltöltésekor, illetve a 
rendszer üzemeltetési sajátosságainak elemzésekor kapott adatok. Az első esetben 
példaként említhetjük a különböző geometriai adatok felvételét vagy valamely technikai 
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jellemző (például rugómerevség) meghatározását. A másodikon pedig a rendszer 
környezete által meghatározott környezeti paraméterek vizsgálatát értjük. 
A fenti statisztikai eloszlások jellege, és paraméterei ismeretében gerjesztjük a modellt. 
Ekkor a fentiekben meghatározott eloszlások alapján a belső és a környezeti jellemzők 
véletlenszerűen felvett értékeit, mint kiinduló adatokat felhasználva oldjuk meg a 
rendszer matematikai modelljét a mérhető, külső jellemzőkre. A kapott eredmények 
alapján meghatározzuk – a (9.3) egyenlet felhasználásával – a vizsgálandó külső 
jellemzők közti korrelációs együtthatókat és azokat a korreláció-mátrixba rendezzük – 
példaként lássuk az 

 




























00,151,045,070,020,0
51,000,130,015,080,0
45,030,000,160,095,0
70,015,060,000,140,0
20,080,095,040,000,1

R      (9.6) 

korrelációs mátrixot. 
A korrelációs gráf – mely matematikai értelemben egy nem irányított, súlyozott gráf 
(lásd az 5.1 fejezetben) – felállításához: 
– kiválasztjuk a legnagyobb abszolút értékű együtthatót a mátrixból – a főátló 

elemeinek figyelmen kívül hagyásával – és a hozzá tartozó két paramétert egy 
gráf szögpontjaiként ábrázoljuk. Az összekötő élre felírjuk a korrelációs 
együttható értékét (9.4a ábra). Az utolsó két paraméter sorában vagy oszlopában 
megkeressük a legnagyobb abszolút értékű korrelációs együtthatót úgy, hogy a 
már ábrázolt paramétereket és a főátló elemeit figyelmen kívül hagyjuk. Az így 
kiválasztott újabb paramétert illetve az együtthatót – fenti módon – ábrázoljuk a 
gráfban (9.4b ábra). 

– Ez utóbbit addig ismételjük, míg az összes paramétert nem ábrázoljuk a gráfon 
(9.4c–9.4d ábrák). 

– A gráfon a meghatározott határértékkel kijelöljük a korrelációs-családokat úgy, 
hogy a család rész gráfján belül nem lehet a határértéknél kisebb kapcsolat. 

 
A fenti módon meghatározott családokból kell kiválasztanunk azokat a jellemzőket, 
melyeket a legcélszerűbb mérni. A kiválasztásnál figyelembe kell vennünk, hogy az adott 
paraméter milyen kapcsolatban van a család többi tagjával, mérése technikailag hogyan 
oldható meg, vagy mérésével milyen információtartalmú adatot kapunk. 
A korrelációs-család vizsgálat alkalmazásának egyik jelentős kérdése a családok 
elválasztásához szükséges határérték meghatározása. Ekkor figyelembe kell vennünk a 
rendszer sajátosságait, technikai és anyagi lehetőségeinket, illetve a műszaki állapot 
meghatározásának szükséges pontosságát. Fontos szempontként kell kezelnünk a 
rendszer meghibásodásának, hibás működésének következményeit (például katasztrófa, 
vagy üzemzavar). Általában határértéknek 0,5 ~ 0,8 közti értéket célszerű választani. 
Ha magas határértéket választunk, akkor több családot kapunk. Ekkor a mérések alapján 
pontosabb képhez jutunk a rendszer pillanatnyi műszaki állapotáról, de a több család 
több mérendő paramétert is jelent. Ez nagyobb technikai és így anyagi befektetést 
igényel. Ha viszont alacsony határértéket választunk, a családok, és így a mérendő 
paraméterek száma csökkeni fog. Ebben az esetben kisebb lesz a technikai és anyagi 
befektetés, de a rendszerről kapható információ is jelentősen csökken, vagy csökkenhet. 
Ezért igényel megfontolást a határérték megállapítása. 
A vizsgálat elvégzésének másik fontos kérdése a korrelációs együtthatók 
meghatározásához szükséges minták (gerjesztések) számának meghatározása. Ezen 
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probléma megoldásához a statisztikai minták, azaz a modell gerjesztésének, számát 
fokozatosan célszerű növelnünk és a korreláció-mátrixok elemeit meghatároznunk. Ezt 
addig szükséges folytatnunk, amíg az előző minta-számhoz tartozó korreláció-mátrixhoz 
képest az azonos elemek közti legnagyobb különbség nem csökkent egy határérték – 
általában 0,01 – alá [18]. 

 A B C D E 

 

A  -0,40 0,95 -0,80 -0,20 
B -0,40  0,60 0,15 0,70 
C 0,95 0,60  -0,30 0,45 
D -0,80 0,15 -0,30  0,51 
E -0,20 0,70 0,45 0,51  
      

a 
 

 A B C D E 

 

A  -0,40 0,95 -0,80 -0,20 
B -0,40  0,60 0,15 0,70 
C 0,95 0,60  -0,30 0,45 
D -0,80 0,15 -0,30  0,51 
E -0,20 0,70 0,45 0,51  
      

b 
 

 A B C D E 

 

A  -0,40 0,95 -0,80 -0,20 
B -0,40  0,60 0,15 0,70 
C 0,95 0,60  -0,30 0,45 
D -0,80 0,15 -0,30  0,51 
E -0,20 0,70 0,45 0,51  
      

c 
 

 A B C D E 

 

A  -0,40 0,95 -0,80 -0,20 
B -0,40  0,60 0,15 0,70 
C 0,95 0,60  -0,30 0,45 
D -0,80 0,15 -0,30  0,51 
E -0,20 0,70 0,45 0,51  
      

d 

9.4 ábra: A korrelációs-család vizsgálat 
Forrás: [18] 
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A korrelációs-család vizsgálat elvégzése után a kijelölt családokból a mérendő 
paramétereket technikai, mérhetőségi és más, szakmai, vagy diagnosztikai szempontok 
figyelembevételével kell kiválasztanunk. 
 
9.3. Állapotbecslés 

A 8.2 fejezetben felállított lineáris matematikai diagnosztikai modell felhasználható a 
modellezett rendszer pillanatnyi műszaki állapotának becslésére. Ekkor a mérhető külső 
jellemzők ismeretében, alkalmas numerikus módszer felhasználásával megbecsülhetjük a 
közvetlenül nem mérhető, nem meghatározható belső jellemzők pillanatnyi értékét, és 
így a rendszer műszaki állapotát. 
Az állapotbecslés lehetővé teszi, hogy a belső jellemzők, azaz az alkatrészek állapota 
meghatározható a diagnosztizált rendszer szétszerelése nélkül. Így jelentősen 
csökkenthető a kemény idő (TMK) szerinti karbantartási stratégiára jellemző az időszakos 
ellenőrzések során történt tévedések, illetve az ezekből származó meghibásodások 
száma és következménye. 
A rendszer pillanatnyi műszaki állapota a D diagnosztikai mátrix felhasználásával, azaz a 

 0xDy  )()(          (9.7) 

egyenlet alapján kell megbecsülni a belső jellemzők relatív eltéréseinek δx vektorát. 
A (9.7) egyenlettel meghatározott feladat valamilyen numerikus módszerrel oldható meg. 
Ekkor 

  2)()()(  xDyx f        (9.8) 

skalár–vektor függvény minimumát kell keresnünk. 
A technikai rendszer pillanatnyi műszaki állapotainak egyszerűen kezelhető, de egzakt 
összehasonlítása érdekében úgynevezett jellemző paramétereket célszerű meghatározni. 
Jellemző paraméter a rendszer felhasználásával, üzemeltetésével kapcsolatos 
legfontosabb jellemző lehet. Ez vagy egy belső jellemző, vagy azokból közvetlenül 
meghatározható paraméter lehet. Például ilyen jellemző lehet gépjármű motorok esetén 
a leadott hasznos teljesítmény vagy a (100 km-re számított) fogyasztás. 
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10. GÉPRENDSZEREK MŰKÖDÉSI FOLYAMATAINAK 
SZTOCHASZTIKUS MODELLJEI 

A mérnöki gyakorlat egyik fő része a különböző technikai berendezések, rendszerek és 
létesítmények üzemeltetése, karbantartása. Az üzemeltetés tágabb értelemben a 
technikai eszközök használatának, különböző szintű kiszolgálásának és javításának 
összetett folyamata. Egy technikai eszköz üzemeltetése az eszközzel, vagy annak 
valamely rendszerével, berendezésével a gyártás és a kiselejtezés között történtek 
összessége. Ez a valós, fizikai vagy technikai folyamat matematikai szempontból 
sztochasztikus folyamatnak tekinthető. 
 
10.1. Sztochasztikus folyamatok 

Egy η(τ) folyamat sztochasztikus, ha minden lehetséges τ időponthoz tartozik egy η(τ) 
valószínűségi változó, és az időpontok minden véges [τ1, τ2, ...] halmaza esetében adott 
az η(τ1), η(τ2), ... valószínűségi változók együttes eloszlása . A sztochasztikus folyamatot 
diszkrétnek, illetve folytonosnak nevezzük, ha η(τ1), η(τ2), ... együttes eloszlása diszkrét, 
illetve folytonos a τ értékek minden véges [τ1, τ2, ...] halmazára. Abban a speciális 
esetben, ha a τ független változó értékeinek halmaza megszámlálható, sztochasztikus 
sorozatról beszélünk. Egy sztochasztikus folyamat az η(τ) ≡ [η1(τ), η2(τ), ...] több-
dimenziós változóval írható le. Gyakran vizsgálnak olyan sztochasztikus folyamatokat is, 
amelyekben az η változó egy többdimenziós euklideszi tér pontjain fut keresztül [1]. 
 
10.1.1. A Markov-folyamatok 

Az olyan sztochasztikus folyamatot, amelynek jövőbeli alakulását a múltbeli alakulása 
csak a jelenlegi állapoton keresztül befolyásolja, azaz amely utóhatásmentes, Markov-
folyamatnak nevezzük. Azaz amikor az adott véletlen folyamat jövőbeni lefolyását csak a 
jelen állapot határozza meg. Ilyen például a lottósorsolás, amikor a lehetséges második 
húzott számot csak az első szám befolyásolja, függetlenül a korábbi sorsolások 
eredményeitől. Ilyenkor mindegyik szám ugyanakkora valószínűséggel lehet a második, 
csak a már elsőnek kihúzott nem. 
Az üzemeltetési folyamatok rendszerszemléletű vizsgálata esetén megállapítható, hogy 
az egyes, jól definiált állapotokból való távozások függetlenek az előzőkben történtektől. 
Ezen tulajdonság alapján a technikai eszközök üzemeltetési folyamata Markov-
folyamatnak tekinthető és így matematikailag Markov lánccal modellezhető. 
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Egy üzemeltetési rendszerről vagy valamely belső folyamatáról, illetve azok irányításának 
hatásosságáról bizonyos jellemzők ismeretében dönthetünk. Ilyen jellemző lehet például 
az egységnyi üzemidőre eső költség, vagy kiszolgálási munkaigény. Ezen jellemzők 
meghatározása az adott üzemeltetési folyamat rendszerszemléletű vizsgálatakor, annak 
folytonos idejű, diszkrét állapotterű markovi modelljeinek segítségével történhet. 
Matematikailag egy η(τ) valószínűségi folyamat Markov folyamat, ha minden τ1 < τ2 < ... 
< τn < τn+1  és X1 < X2 < ... < Xn < Xn+1 valós számra teljesül a: 

    nnnnnnnn XXPXXXP   )()()(;)()( 111111    (10.1) 

feltételes valószínűségek egyenlősége [7]. 
Ha az η(τ) folyamat a vizsgált időintervallum bármely pillanatában felvehet valamilyen X 
értéket, akkor az folytonos, ha η csak kitüntetett időpontokban rendelkezhet értékkel, 
diszkrét idejű. Diszkrét állapotterűnek tekintjük azt a sztochasztikus folyamatot, ahol az 
η valószínűségi változó lehetséges értékei véges, vagy megszámlálhatóan végtelen 
elemű halmazt alkotnak. 
Egy Markov-folyamat az állapotokból való távozások eloszlásai és az átmenet 
valószínűségek megadásával egyértelműen jellemezhető. Ha az állapotokból való 
távozások eloszlásainak jellegei nem exponenciálisak – legalább egy eltér –, akkor az 
adott utóhatásmentes sztochasztikus folyamatot fél-markovinak nevezzük. 
A véges vagy megszámlálhatóan végtelen – azaz diszkrét – állapotterű, utóhatásmentes 
sztochasztikus folyamat Markov láncot alkot. 
Egy géprendszer üzemeltetési folyamata egy folytonos idejű, diszkrét állapotterű 
markovi- vagy fél-markovi folyamatként (azaz láncként) modellezhető és megfelelő 
statisztikai adatok birtokában elemezhető. 
 
10.1.2. Sorbanállási folyamatok 

Sorbanállási, kiszolgálási rendszeren olyan rendszert értünk, amelybe a fogyasztók 
véletlenszerűen érkeznek be, az eltérő igényeik kielégítésére várnak, majd a 
kiszolgálásuk után a rendszerből távoznak. Ilyen sorbanállási rendszernek tekinthetjük az 
olyan üzemeltetési folyamatokat, melyekben nagyobb tömegű technikai eszköz hasonló 
típusú műszaki kiszolgálása történik. 
A fogyasztók rendszerbe való belépése az érkezési folyamat. Az érkezések közti idők egy 
{Xn} sorozattal jellemezhetők. Ekkor X1 az első fogyasztó rendszerbe történő 
beérkezéséig eltelt időt, Xi az i-1-edik és az i-edik fogyasztó beérkezése között eltelt időt 
jelenti. 
A kiszolgálási mechanizmus leírható az egymásután beérkezett fogyasztók {Wn} 
kiszolgálási idejeinek véletlen sorozatával, ahol Wi az i-edik fogyasztó kiszolgálásának 
idejét jelenti. Ez az úgynevezett kiszolgálási sorrend, vagy kiszolgálási mechanizmus is 
véletlenszerűnek tekinthető. 
A várakozó sor Nτ hossza azon fogyasztók számával egyenlő a τ időpillanatban, melyek 
kiszolgálása folyamatban van, vagy amelyek kiszolgálásra várnak. Ez az előzőekhez 
hasonlóan, egy folytonos idejű, diszkrét állapotterű sztochasztikus folyamat. Ezen 
folyamat i-edik állapotán azt értjük, hogy a kiszolgálási rendszerben i mennyiségű 
fogyasztó tartózkodik. 
Egy kiszolgálási rendszer modelljének felhasználásával meghatározható a fogyasztók 
várakozási ideje; a foglaltsági intervallum hossza (vagyis az a folyamatos idő, amely alatt 
a kiszolgáló egység állandóan foglalt); az üresjárati időszak hossza; a pillanatnyi 
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munkahátralék, a rendszerben lévő igények száma. A fenti mennyiségek mindegyike 
valószínűségi változónak tekinthető. 
A fent említett {Xn} és {Wn} véletlen sorozatok határozzák meg a kiszolgálási rendszer, 
a várakozási sor viselkedését. Jellemzésükre szolgál a λ jelű beérkezési intenzitás, illetve 
a μ kiszolgálási intenzitás. E két paraméter statisztikai meghatározása az alábbi módon 
történhet: 

 
X
~
1

 , illetve  
W
~
1

 ,       (10.2) 

ahol: X
~

a beérkezések közti idők átlaga; W
~

a kiszolgálási idők átlaga. 
Egy egyszerű markovi sorbanállási rendszer az alábbi tulajdonságokkal bír: 
 
(I) Egy érkezés valószínűsége egy kellően kicsiny ∆τ időintervallum alatt: 

λ∆τ + o(∆τ), 

ahol: o(∆τ) a lehetetlen esemény bekövetkezésének valószínűsége. 
 
(II) Egy kiszolgálás befejezésének valószínűsége az előzővel megegyező ∆τ  
          időintervallum alatt: 

μ∆τ + o(∆τ), 

feltéve, hogy az intervallum kezdeti pillanatában a sor nem üres. 
 
(III) Annak a valószínűsége, hogy egynél több beérkezés vagy kiszolgálás történik a 
          vizsgált ∆τ idő alatt o(∆τ), mely valószínűség határértéke: 

0)(lim
0







o . 

(IV) Az (I) és (II) tulajdonságok a rendszerben korábban történtektől és minden más 
          feltételtől függetlenek, azaz markoviak. 
 
Az (I)–(IV) tulajdonságokból következik, hogy az {Xn} beérkezési és a {Wn} kiszolgálási 
idők kielégítik a felújítási folyamatokat jellemző „feledékenység” tulajdonságot. Mindkét 
sorozat – egymástól is – független valószínűségi változók sora és 

  e , illetve      e        (10.3) 

sűrűségfüggvényekkel írható le. 
 
A fenti folyamatok utóhatás-mentességéből következik, hogy a jövőbeni – nullához tartó 
– ∆τ időintervallum alatti a kiszolgálórendszerbe való belépés, illetve onnan történő 
kilépés valószínűsége érzéketlen a folyamat múltbeli történetére, ha adott a várakozási 
sor hossza néhány rögzített időpillanatban. Így Nτ egy folytonos idejű, {0;1;2; ... ;K} 
véges állapotterű Markov láncot alkot. Az Nτ folyamat állapotát a sor hossza határozza 
meg a {0;1;2; ... K} diszkrét állapottérben [10]. 
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A kiszolgáló állomások vagy más néven a kiszolgálási csatornák r száma alatt az 
egyszerre, párhuzamosan és egymástól függetlenül működő kiszolgálók számát értjük. 
Több kiszolgálási csatorna esetén a rendszer (II) tulajdonsága az alábbiak szerint 
módosul: 
 
(IIa) Egy kiszolgálás valószínűsége a fentiekkel egyező ∆t időintervallum alatt az Nt = i 
          egyenlőség esetén: 

 
 
  rior
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.       (10.4) 

A korlátozott tárolási méret azt jelenti, hogy ha a sorban állók száma eléri a maximális K 
értéket, az újabb beérkező fogyasztókat a rendszer elutasítja, míg a sor hossza K alá 
nem csökken. Ebben az esetben a folyamatnak (I) tulajdonsága az alábbiak szerint 
változik: 
 
(Ib)  Ha a sor hossza kisebb a K maximális tárolási méretnél, annak a valószínűsége, 
        hogy a sor ∆T időintervallum alatt eggyel növekszik: 

 λ∆τ + o(∆τ),   ha     Nτ < K;      (10.5a) 

         Ha a sor hossza egyenlő a maximális tárolási mérettel, ez a valószínűség: 

 o(∆τ),   ha     Nτ = K        (10.5b) 

 lesz [10]. 
 
10.2. Meghibásodási folyamat modellezése 

Egy technikai rendszer meghibásodási folyamatának egyik rendszerszemléletű elemzési 
módja, annak valószínűségi modellvizsgálata. Ez egy viszonylag egyszerű modell, de 
felhasználásával fontos döntések hozhatók meg. Például egy rendszeren belüli elemek 
meghibásodásai bekövetkezésének valószínűségi modelljei segítségével alakítható ki a 
rendszer karbantartási ciklusrendje. 
Meghibásodási valószínűségi modell alapján történő ciklusidő meghatározásának 
általános menete a következő: 
 
– megfelelő mennyiségű, valamint minőségű meghibásodási adattal feltöltött 

adatbázis gyűjtése a modellezett üzemeltetési folyamatról; 
– meg kell határozni a meghibásodási adatok statisztikai jellemzőit (fel kell rajzolni 

a tapasztalati sűrűség-, illetve eloszlásfüggvényt); 
– meg kell állapítani, mely elméleti eloszlás közelíti meg leginkább a meghatározott 

tapasztalati függvényeinket; 
– a megfelelő elméleti eloszlás ismert összefüggései alapján és a gyakorlati 

elvárásokat figyelembe véve meghatározzuk a szükséges kiszolgálási művelet 
időszakosságát. 

 
Az elemző eljárást egy példán keresztül fogjuk bemutatni: 
Egy gyártóberendezés alkatrészénél elhasználódása következtében – az adott vizsgálati 
időszak alatt – 141 darab meghibásodást tapasztaltak, melyek a 10.1 táblázatban 
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megadott üzemórák után következtek be. Fontos még megjegyeznünk, hogy a példában 
vizsgált alkatrész megbízhatósági szempontból azonnal javítható, azaz számottevő 
javítási, cserélési időt nem igényel. A vállalat vezetése elvárásként fogalmazta meg, hogy 
a berendezés karbantartási rendjét úgy kell kialakítani, hogy annak 90%-os készenléte 
biztosított legyen. 
 

10.1 táblázat: Meghibásodási adatok 
 890,1  914,0  925,0  953,9  965,2  966,0  985,1  986,9  994,1 1006,1 
1006,5 1015,0 1019,7 1020,6 1025,4 1025,5 1025,6 1028,6 1029,5 1029,5 
1032,0 1036,5 1043,5 1048,8 1049,2 1052,1 1052,8 1054,1 1059,3 1060,0 
1062,2 1063,5 1064,3 1068,3 1071,6 1076,6 1076,7 1079,9 1083,4 1087,3 
1088,9 1089,8 1089,9 1100,6 1101,4 1105,7 1106,5 1112,5 1113,3 1115,6 
1122,2 1124,3 1125,7 1129,9 1135,0 1136,1 1137,3 1138,4 1138,5 1138,5 
1139,7 1142,7 1144,1 1146,3 1146,5 1149,3 1149,7 1149,9 1150,0 1150,7 
1151,0 1151,0 1154,2 1155,2 1159,3 1159,3 1161,9 1162,6 1163,9 1166,6 
1170,7 1172,3 1173,7 1175,0 1178,1 1178,8 1180,0 1180,8 1180,9 1188,0 
1189,4 1193,5 1194,7 1194,8 1196,5 1200,3 1202,4 1203,2 1204,3 1204,6 
1206,8 1207,3 1212,1 1213,0 1213,9 1214,9 1216,0 1217,0 1218,0 1218,7 
1219,5 1222,2 1222,4 1227,1 1229,2 1232,8 1237,6 1240,4 1241,2 1250,0 
1251,5 1253,3 1256,8 1258,8 1263,9 1266,9 1267,1 1267,7 1275,8 1275,9 
1285,0 1288,7 1307,6 1323,1 1331,6 1334,5 1343,2 1354,7 1387,4 1420,2 
1456,2          
 
Az adatgyűjtés (melynek eredménye látható a 10.1 táblázatban) után meg kell 
határoznunk a meghibásodások eloszlásának törvényszerűségét, az azt leíró, vagy 
legjobban megközelítő elméleti eloszlást, az eloszlás paramétereit. 

[%]
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10.1 ábra: Gyakoriság-sűrűség diagram 

 
Statisztikai elemzések alapján megállapítható, hogy a meghibásodások empirikus várható 
értéke munkaórában kifejezve: m = 1150, a korrigált tapasztalati szórás: σ = 102,3 . 
Az illeszkedési kritériumok alapján végzendő vizsgálatokat a matematikai-statisztikai 
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szakirodalom bőven tárgyalja, illetve a különböző szoftverek segítségével könnyen, 
különösebb statisztikai jártasság nélkül elvégezhetők. Erre jelen könyvben külön nem 
térünk ki. 
A gyakoriság-sűrűség diagramból, illetve a normalitás vizsgálatból megállapíthatjuk, 
hogy az alkatrészek meghibásodásai normális eloszláshoz közeli eloszlást követnek 
(elfogadási valószínűség 90%-nál nagyobb). Ez egyben azt is jelenti, hogy a 
meghibásodások fokozatosak, azaz az alkatrészek elhasználódásának, nem pedig 
valamilyen, az üzemeltetési rendszerben vagy annak környezetében beállt változások 
következményei. 
Annak a valószínűségét, hogy a valószínűségi változó – amely jelen esetben a 
meghibásodásig eltelt idő munkaórában kifejezve – adott értéknél kisebbet vesz fel, a 
változó eloszlásfüggvénye adja meg. 
A fokozatos meghibásodásokat akkor célszerű megelőzni, amikor még azok 
bekövetkezése megfelelően nagy valószínűséggel megelőzhető. A gyakorlati 
tervezőmunkánál természetesen a műszaki-matematikai mérlegelés mellett tekintettel 
kell lenni a gazdaságossági és megbízhatósági szempontokra is. A gazdaságossági 
szempontok figyelembevételének egyik módja az, amikor az ellenőrzések, illetve cserék, 
javítások és eszközkiesések költségeit elemzik. Megbízhatósági elemzések során 
mérlegelni kell a várható meghibásodás biztonsági következményeit. 
A fokozatos meghibásodások esetén előforduló normál eloszlás sajátossága, hogy a 
normál (Gausz) eloszlásfüggvénynek nincs zárt alakú megoldása. Ezért, – ha az elemzést 
nem valamilyen statisztikai szoftverrel végezzük – a fentiekben meghatározott 
paraméterű normál eloszlást át kell transzformálnunk az úgynevezett standard (m = 0 ; 
σ = 1) normál eloszlásra, melynek eloszlásfüggvénye valószínűség-számítási, statisztikai 
táblázatokban megtalálható. 
Az eloszlásfüggvény, és a megengedhető meghibásodási valószínűség ismeretében 
tudjuk meghatározni a javítások, karbantartások vagy ellenőrzések közti ciklusok 
hosszát. 
Példánkban, mivel a fentiekben leírt feltételek alapján 10% meghibásodási 
valószínűséget engedünk meg, a standard normál eloszlás táblázatát felhasználva: 

1018,9543,102280,11150281,1  mX . 

Azaz, 1018,954 munkaóránként kell ellenőriznünk, karbantartanunk, vagy kicserélnünk 
az adott alkatrészt. A fenti módszerrel meghatározott üzemidőt, vagy más 
teljesítményjellemzőt (például futott kilométer, vagy gyártott termékszám) kerekíteni 
célszerű, illetve bizonyos tűrésértéket kell megadnunk. Az ellenőrzési ciklus tűréseit a 
névleges érték +20 és –10%-ában, kerekítve szokás meghatározni. Esetünkben tehát az 
ellenőrzéseket: 

100
200

1000


 
munkaóránként célszerű elrendelni. 
Ha a fenti valószínűségi modellelemzést egy technikai eszköz minden rendszerére, 
fődarabjára elvégezzük, a kapott eredmények összegzéseként tudjuk meghatározni 
annak karbantartási ciklusrendjét. 
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10.3. Karbantartási folyamat modellezése 

Úgynevezett beállt üzemeltetési, karbantartási folyamatokat stacioner Markov-
folyamattal tudjuk matematikailag modellezni [18], [21]. Beállt üzemeltetési folyamaton 
olyan folyamatot értünk, ahol a különféle állapotváltási – főleg a meghibásodási – 
valószínűségek időben nem (vagy csak elhanyagolható mértékben) változnak. Ilyen 
üzemeltetési folyamatot tapasztalhatunk a bejáratási és a kiöregedési szakaszok között, 
ha nem lép fel jelentős változás az üzemeltetési körülményekben. A modellezési eljárást 
egy mintapélda megoldásán keresztül szemléltetjük. 

 

10.2 ábra: A folyamat gráfmodellje 
1 – rendeltetésszerű használat; 2 – A típusú meghibásodás javítása; 

3 – B típusú meghibásodás javítása; 4 – C típusú meghibásodás javítása; 
5 – D típusú meghibásodás javítása; 6 – E típusú meghibásodás javítása 

 
10.2 táblázat: Statisztikai elemzés főbb adatai 

Meghibásodás A típusú B típusú C típusú D típusú E típusú 
MTBF  
τ [óra] 1316,3 892,8 1339,4 1410,1 1396,4 

Meghibásodási ráta 
λ [óra–1] 7,60 10–4 1,12 10–3 7,47 10–4 7,91 10–4 7,61 10–4 

Javítási átlagidő τ 
[óra] 7,08 9,63 2,14 8,21 7,62 

Javítási ráta 
 μ [óra–1] 0,141 0,104 0,467 0,122 0,131 

Átlagos javítási 
költség [€] 150,2 115,4 98,7 210,8 352,4 

Átlagos munkaigény 
[munkaóra] 14,16 14,45 5,35 24,63 17,5 

λij [óra–1] – 0,427 – 0,613 0,524 
 
Egy speciális épületgépészeti rendszer egyik berendezésének üzemeltetése során négy 
eltérő fő típusú meghibásodást tapasztaltak (A; B; D; E), melyek a leállások 94%-át 
okozzák. A többi nem szignifikáns hatású meghibásodások javítását a C típusú 
meghibásodás javításaként kezeljük. A B típusú hiba javítása közben gyakran előfordult, 
hogy az A típusú hiba fellépése is hamarosan bekövetkezhet. Hasonló (de „oda-vissza”) 
jelenségeket tapasztaltak a D és az E típusú meghibásodások javítása során. Ekkor, a 
másik típusú hiba megelőző javítását is elvégezték a karbantartók. A meghibásodási 
adatok statisztikai elemzése kimutatta, hogy a meghibásodások bekövetkezési 
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gyakoriságai exponenciális jellegű eloszlásokkal bírnak és a gyártósor működési idejétől 
függetlenek. A meghibásodások és a javításaik statisztikai főbb adatait a 10.2 táblázat 
tartalmazza. 
A karbantartási folyamat stacioner valószínűségi modelljének felállítását a gráfmodell 
felrajzolásával kezdjük. A folyamatot súlyozott élű irányított gráffal tudjuk szemléltetni 
(10.2 ábra). 
Az adatok elemzése alapján kijelenthető, hogy a folyamat Markov-modellje felállítható, 
és azzal elemezhető. A gráfmodell szerint a Kolmogorov-féle differenciál-
egyenletrendszer – mely az állapotokban való tartózkodás valószínűségeinek időbeni 
változását írja le – az alábbi módon adható meg: 
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ahol mij az állapotváltási intenzitások, melynek értékeit a 10.3 táblázat tartalmazza. 
Mivel az általunk vizsgált folyamatot beálltnak, azaz időben változatlannak tekintjük, így 
az állapotokban való tartózkodási valószínűségek idő szerinti deriváltjaira teljesül, hogy: 

 0654321 
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dP .     (10.7) 

Az egyenletrendszer megoldásakor problémaként jelentkezhet, hogy a triviális megoldást 
kapjuk meg. Ezért a megoldás 
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iP  ,         (10.8) 

egy további feltételét is be kell vezetnünk, amely azt fejezi ki, hogy az üzemeltetés 
tárgya csak a fenti hat állapot (melyek esetünkben a teljes eseményteret alkotják) 
valamelyikében tartózkodhat. 
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10.3 táblázat: Állapotváltási sűrűségek 
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A (10.6); (10.7) és (10.8) egyenletek alkotta egyenletrendszer 10.3 táblázat értékeinek 
felhasználásával történő megoldása az alábbi állapotokban való tartózkodási 
valószínűségeket jelenti: 
 

P1 = 0.973994 ; P2 = 0.011453 ; 
 P3 = 0.002054 ; P4 = 0.001556 ; 
P5 = 0.005101 ; P6 = 0.005844 . 

 
A fenti eredmény alapján elsősorban ki tudjuk jelenteni, hogy a berendezés esetén  
97,4%-os készenlétet tudunk biztosítani a jelenlegi karbantartási rendszerrel. Mivel 
ismert a javítási költségek, illetve a javítási munkaigények, így prognosztizálhatjuk, egy 
adott T vizsgálati idő alatti KΣ javítási költséget, illetve MΣ munkaigényt. Ez az alábbi 
összefüggések segítségével oldható meg: 
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illetve 
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ahol: ki i-edik javítás költsége; mi i-edik javítás munkaigénye. 
Példánk esetén 10 000 órával számolva a javítási költség: 51996,0 Euro, illetve a 
munkaigény: 4252,43 munkaóra. 
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11. FUZZY RENDSZEREK 

Napjaink korszerű technikai berendezései és döntéshozatali módszerei mind szélesebb 
körben alkalmaznak valamilyen fuzzy eszközt, fuzzy szabályzó vagy szakértői rendszert. 
A fuzzy halmazelmélet, és logika 1965-ben született meg, LOFTI ZADEH „Fuzzy Sets” című 
cikkében [31]. A fuzzy logika egy olyan új matematikai eszköz, mellyel a valós világ 
bizonytalanságait tudjuk modellezni. 
Egyes magyar szakirodalmak minősítő logikának is nevezik a matematika ezen ágát. A 
szótárak szerint a „fuzzy” angol szó jelentése (többek között): homályos, elmosódott, 
lágy körvonalú, életlen kontúrú. Alapvetően a fuzzyság a pontatlanság egy típusa. Olyan 
elemek csoportosításából, halmazából származó pontatlanság, melyeknek nincsenek 
határozott körvonalai. A fuzzy teóriájának egyik fő célja olyan módszerek kidolgozása, 
melyekkel szabályokba foglalhatók és megoldhatók a túlságosan bonyolult, hagyományos 
vizsgálati módszerek segítségével nehezen megfogalmazható problémák. Mérnöki 
szempontból a fuzzy logika egy olyan módszer, mellyel az analóg folyamatokat digitális 
eszközökkel (például személyi számítógépekkel) lehet modellezni. Más – humán jellegű – 
tudományos fogalmazásban a fuzzy elmélet az intuíciót tekinti a központi magyarázó 
paradigmának. 
A klasszikus logika főbb elveit először Arisztotelész fejtette ki, és legfontosabb eljárásait 
is ő határozta meg. Az arisztotelészi logikát talán legjobban a „kizárt közép törvényével” 
tudjuk jellemezni, ami szerint minden logikai következtetés csak igaz {1} vagy hamis 
{0} eredményű lehet. 
A fuzzy logika egy olyan sokértékű logika, mely egy következtetés eredményének 
megengedi a klasszikus logikában felvehető igaz {1} és hamis {0} közti – azaz a [0;1] 
zárt intervallumban definiált – bármely valós értéket. 
 
11.1. A fuzzy halmazelmélet alapjai 

A klasszikus logikával összekapcsolt BOOLE-algebra pontosan definiált, és éles határral 
rendelkező halmazokkal végzendő műveletekkel foglalkozik. 
Vegyünk például egy B jelű paramétert, melynek értékeinek 3 és 4 között kell lennie, 
azaz: 

 43  B          (11.1) 

feltételt kell (kellene) kielégíteni. 
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De, mi történik akkor, ha ezt a B értéket valamilyen mérés eredményeként kapjuk? 
Pontatlan a műszer, a skáláról rosszul olvassuk le az értéket. Ekkor fog „elfuzzysodni” az 
(11.1) egyenlőtlenség kielégítésének igaz volta. Ugyanis – figyelembe véve a fenti 
tévedési lehetőségeket – a B értékének meghatározásában pontatlanság lép fel. Ezt a 
pontatlanságot – azaz a 43  B  feltétel teljesítésének igaz voltának mértékét – a B 
jellemző µ(B) jelű tagsági függvényével tudjuk jellemezni. A tagsági függvény – követve 
a klasszikus logikát – csak a: 

 10            (11.2) 

értéket veheti fel. 
Például, esetünkben ezt a pontatlanságot megadhatjuk az alábbi függvénnyel: 
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 .      (11.3) 

 
BOOLE-halmaz                                     Fuzzy-halmaz 

11.1 ábra: BOOLE- és fuzzy halmazok összehasonlítása (példa) 
 
Természetesen a tagsági függvény megadására nem csak lineáris egyenletek 
alkalmazhatók. L. A. ZADEH a BOOLE-algebrában alkalmazott metszet helyett a MINIMUM 

OPERÁTOR-t; az unió helyett a MAXIMUM OPERÁTOR-t javasolta bevezetni, a 11.1 táblázat 
szerint. 
 

11.1 táblázat: Fuzzy műveletek 
Boole-algebrai művelet Fuzzy művelet  
Metszet Minimum       BAMINBA  ,  

Unió Maximum       BAMAXBA  ,  

Negáció Negáció    AA   1  

Forrás: [18] 
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11.2. Fuzzy szabálybázisú rendszer 

 

11.2 ábra: Fuzzy rendszerben lejátszódó folyamat 
Forrás: [18] 

 
Egy fuzzy logikai módszert alkalmazó döntéshozatali eljárás vagy fuzzy szabályzó 
rendszer lényegében az alábbi folyamatot hajtja végre. Ezek a rendszerek, folyamatok 
egy időben több logikai szabályt – úgynevezett szabálybázist – alkalmaznak. A 
szabálybázis sajátossága, hogy a logikai szabályok arisztotelészi logika szerinti 
megoldásai – egy időben – eltérő eredményeket adhatnak. Lényegében ezen 
ellentmondást oldja fel a fuzzy logika alkalmazása. A folyamat főbb lépéseinek láncolatát 
szemlélteti a 11.2 ábra. 
 
11.2.1. Fuzzyfikáció 

Az első lépésben – melyet fuzzyfikációnak nevezünk – a rendszer konkrét értékekkel bíró 
bemenő jellemzőinek pillanatnyi éles értékeihez egy-egy fuzzy tagsági értéket rendelünk. 
Ekkor, például a (11.3) egyenlethez, illetve a 11.1 ábrához hasonló meghatározásokat 
alkalmazunk például a bemeneti adatok pontatlanságainak, bizonytalanságainak 
jellemzésére. A fuzzifikáció elvégzéséhez először is meg kell határoznunk – még a 
döntéshozatali modell felállításakor – a modellezés során alkalmazandó kategóriákat és a 
hozzájuk kapcsolódó tagsági függvényeket. 
 
Kategóriák meghatározása 
A kategóriák meghatározásához először is meg kell állapítanunk, hogy az adott döntést 
mely tényezők befolyásolják. Például, általános kockázatbecslés esetén a kockázati 
szintet egyrészt az esemény bekövetkezésének gyakorisága (valószínűsége), másrészt a 
felléphető veszteség mértéke határozza meg. Ettől eltérően, például a hibamód- és 
hatáselemzés (FMEA) esetén a befolyásoló tényezők a bekövetkezés gyakorisága, a 
következmény mértéke és a hiba ok felderíthetőségének szintje [18]. 
Ekkor a következőket kell figyelembe vennünk: Egyrészt, minél több kategóriát 
határozunk meg, a vizsgálat annál bonyolultabbá válik, illetve az alkalmazás során a 
szakértők között jobban megnőhet a félreértések lehetősége is. Viszont előnyt az jelent, 
hogy árnyaltabb eredményeket kaphatunk. Fontos még arra is odafigyelnünk, hogy a 
kategóriák neve, és meghatározása a konkrét folyamathoz kapcsolódjon, annak szakmai 
szempontjait kielégítse. 
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Természetesen az is lehetséges, hogy a valószínűségi, például a bekövetkezési 
kategóriákat statisztikailag vagy szakértői vélemények alapján becsült valószínűségi 
értékek alapján határozzuk meg. Természetesen nem szükséges konkrét nevet adnunk a 
kategóriáknak, a fogalmuk alapján is alkalmazhatjuk és „csak” egy kóddal jelöljük 
azokat. 
 
A tagsági függvények meghatározása 
Az előzőekben kiválasztott és definiált kategóriák fuzzy tagsági függvényeinek 
meghatározása többféle módon lehetséges. A μ(x;A) tagsági függvény az x jellemző 
adott A halmazhoz való tartozásának mértékét adja meg. Ezek pontos meghatározása 
alapvetően nem fuzzy-halmazelméleti, hanem a konkrét kérdéskörhöz kapcsolódó 
szakmai feladat is. Itt csak a fuzzy logikában leginkább alkalmazott trapéz és háromszög 
függvények felvételi módjait mutatjuk be. A lehetséges tagsági függvényekkel 
kapcsolatban részletesebben lehet olvasni a [6] irodalomban. 
Fontos kérdés itt az úgynevezett éles skála meghatározása. Ha tisztán szakértői 
véleményekre támaszkodunk a tagsági függvények felvételekor, akkor egy „0–10” vagy 
„1–10”, esetleg „0–100”, „1–100” skálát célszerű választani. Általában ez az az 
intervallum, melyben könnyen tudunk „mozogni”, különböző dolgokat, eseményeket 
összehasonlítani. Lehetséges másfajta skála alkalmazása is. Ilyen példát láthatunk a 
valószínűségi értékek alapján felvehető tagsági függvények esetében, melyet a 11.10 
ábra szemléltet. (Ebben az esetben a vízszintes skála logaritmikus, így az ábrán 
egyenesnek látszó függvények a valóságban logaritmikusak.) 

  
11.3 ábra: Tagsági függvények töréspontjai (példa) 

 
Az első, és talán a legegyszerűbb megoldás a különböző kategóriák tagsági függvényei 
sarokpontjainak felvétele szakértői vélemények alapján. Ezt a módszert inkább akkor 
célszerű alkalmazni, ha a megkérdezett szakértők megfelelő szintű fuzzy-logikai 
ismerettel bírnak. 
Ekkor a 11.3 ábra alapján – egy táblázat segítségével – a trapéz A; B; C és D, illetve a 
háromszög függvény esetén a háromszög A; B és C pontjainak vízszintes koordinátáit 
kell megkérdeznünk a szakértőktől. A tagsági függvények értékeit pedig a válaszok 
átlaga, vagy súlyozott átlaga képezi. Súlyozott átlag alkalmazása esetén a szakértőket, 
tapasztalatuk, a kérdéskörhöz való szakmai kapcsolatuk alapján egy úgynevezett K 
kompetenciatényezővel jellemezzük. 
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11.2.2. Értelmezés 

Ebben a lépésben az előzőleg meghatározott fuzzy értékek felhasználásával határozzuk 
meg az összes szabály alkalmazásának eredményeit. Ezeket a szabályokat a rendszer 
felállításakor kell meghatároznunk. 
Ekkor használjuk a 11.1 táblázatban bemutatott – vagy az adott fuzzy döntési modell 
felállítója által definiált – műveleteket. 
 
Szabálybázis felállítása 
A korábban meghatározott kategóriák alapján a kockázatbecslés logikai szabályait, azaz 
a szabálybázisát kell meghatároznunk. Két befolyásoló tényező esetén egyszerűen ezt 
egy döntési mátrixszal tudjuk szemléltetni. 
 
11.2.3. Összegzés 

Az összegzésben az értelmezés során kapott, nem zérusértékű eredmények összefűzése 
történik. Az összegzés során valamelyik, a 11.1 táblázatban szemléltetett fuzzy logikai 
műveletet alkalmazzuk a vizsgált, vagy szabályozott folyamat sajátosságainak 
figyelembevételével. 
A következtetési algoritmus eredményül egy fuzzy halmazt ad. Ez az elsődleges 
konklúzió, mely általában lingvisztikai kifejezésekkel közelíthető, vagy összetett 
rendszerek esetén más fuzzy irányítási rendszer bemeneti adataként hasznosítható. 
 
11.2.4. Defuzzyfikáció 

A folyamat utolsó lépése az úgynevezett defuzzyfikáció. Ekkor a fuzzy konklúzió alapján 
ki kell választanunk azt a konkrét értéket, mely az adott fuzzy halmazt az alkalmazástól, 
illetve modellezett rendszertől függően legjobban jellemzi. Az alkalmazás típusától 
függően a fuzzy halmaz értelme eltérő lehet, ezért a megfelelő eredmény eléréséhez 
különböző defuzzyfikációs módszerek közül célszerű választani. 
A szakirodalomban (például [9]) számos defuzzyfikációs módszer ismert, melyek közül a 
legismertebbeket és leggyakrabban alkalmazottakat mutatjuk be. 
 
Súlypont módszer (COG) 
Ez az egyik leggyakrabban használt defuzzyfikációs módszer. Előnyei közé tartozik, hogy 
háromszög és trapéz alakú szabályoknál viszonylag egyszerűen számolható, valamint 
hogy közvetlen irányítás esetén majdnem mindig folytonos viselkedést eredményez: ha a 
megfigyelés s ezzel együtt a szabályok alkalmazhatóságának mértéke kis mértékben 
változik, az nem okoz nagy eltérést az úgynevezett crisp (éles, már „nem fuzzy”) 
következmény értékében sem. Ez annak a következménye, hogy a módszer minden 
tüzelő szabályt az illeszkedési mértéküknek megfelelően veszi tekintetbe, így minden 
tüzelő (melynek igazságértéke zérustól eltérő) szabálynak van befolyása a defuzzyfikált 
érték meghatározásában. 
A COG defuzzyfikációs eredmény általános formában az: 
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vagy egyszerűbben: 
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egyenlettel tudjuk meghatározni, ahol: n – a nullától eltérő igazságértékű 
részkövetkeztetések száma; iẑ  – az i-edik részhalmaz súlypontjának vízszintes 

koordinátája; iA  – az i-edik részhalmaz területe (súlyozó értéke). 

 

11.4 ábra: Defuzzyfikálás súlypont módszerrel 
Forrás: [18] 

 
Geometriai középpont módszer (COA) 
Nagyon hasonló a súlyponti módszerhez, s ezért itt említjük a geometriai középpont 
módszert (Center of Area). A két módszer közötti különbség, hogy a súlypont módszer a 
több részkonklúzió által fedett területeket többszörösen számolja, míg a geometriai 
középpont módszer csak a összegzett µΣ következmény alakját veszi figyelembe, így az 
átlapolt területeket természetesen csak egyszeres súllyal veszi figyelembe, mint például 
a 11.4 ábrán a kétszeresen vonalkázott területet. Komoly hátránya a súlypont 
módszerhez képest, hogy bonyolult alakú részkonklúziók esetén igen nehezen 
számolható. 
A defuzzyfikált érték COA eljárással az 
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általános alakú kifejezés alapján számolható. 
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11.5 ábra: Defuzzyfikálás geometriai középpont módszerrel 

Forrás: [18] 
 
Maximumok Súlyozott Átlaga módszer 
A defuzzyfikálához leggyakrabban a Weighted Mean of Maximum (Maximumok Súlyozott 
Átlaga) eljárást alkalmazzák. Ekkor a valós érték a 
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módon számítható, ahol: n – a nullától eltérő értékkel bíró következtetések száma; zi –  
az i-edik tagsági függvény súlyozó értéke; μi – az i-edik tagsági függvény tagsági értéke. 

 

11.6 ábra: WMM defuzzyfikáció 
Forrás: [18] 
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A tagsági függvények súlyozó értékén azt az egy értéket értjük, ahol a legnagyobb 
tagsági értéket eléri, ha csak egy pontban éri el. Vagy abban az esetben, ha egy 
intervallumon a legnagyobb értékkel bír a függvény, akkor ennek a szakasznak a 
középértékét kell vennünk súlyozó értéknek. Előnye, hogy egyszerűen számolható. 
 
11.3. A fuzzy szabályzó működése 

A fuzzy szabálybázisú szabályzó rendszer működését – a [30] irodalom alapján – egy 
egyszerű épületfűtési rendszeren keresztül mutatjuk be. Az épület fűtési rendszerében 
egy fokozatmentesen változtatható teljesítményű kazán található. A szükséges 
kazánteljesítmény attól függ, hogy mekkora a helyiség pillanatnyi hőmérséklete és az 
előírt hőmérséklet közti különbség, valamint mekkora a környezeti hőmérséklet. 

 
11.7 ábra: A ∆t hőmérséklet-különbség tagsági függvényei 

 

 
11.8 ábra: A tk külső környezeti hőmérséklet tagsági függvényei 
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11.9 ábra: A P relatív (%-ban kifejezett) kazánteljesítmény tagsági függvényei 

 
A fuzzy szabályozónak a fentii paraméterek függvényében – egy előre meghatározott 
szabálybázis alapján – kell a beavatkozó taghoz olyan „éles” kimenő jelet továbbítania, 
amely a pillanatnyi fűtéshez szükséges kazánteljesítmény nagyságát határozza meg. 
A 11.7 ábra a ∆t hőmérsékletkülönbség, a 11.8 ábra a tk külső környezeti hőmérséklet, a 
11.9 ábra a P relatív (%-ban kifejezett) kazánteljesítmény tagsági függvényeit. 
Mindhárom nyelvi változó három – Alacsony; Közepes és Magas – kategóriával 
rendelkezik. A szabálybázist a 11.2 táblázat szemlélteti, ahol a logikai összefüggéseket 
ÉS kapcsolatokkal írjuk le. 
 

11.2 táblázat: Szabálybázis 
∆t hőmérséklet-
különbség 

tk külső környezeti hőmérséklet 
M K A 

A A  {1} A  {2} K  {3} 
K A  {4} K  {5} M  {6} 
M K  {7} M  {8} M  {9} 

 
Szemléltetésképpen tételezzük fel, hogy a helyiségben a hőmérséklet 3,5 oC, illetve a 
környezeti hőmérséklet –8 oC. 
 
Ekkor a fuzzifikáció során meghatározható, hogy a hőmérséklet-különbség pillanatnyi 
értéke μ∆tA=0,75 igazságértékkel alacsonynak, illetve μ∆tK=0,25 igazságértékkel 
közepesnek tekinthető – lásd a 11.10 ábrát. A külső hőmérséklet 1 igazságértékkel 
alacsonynak tekinthető (11.11 ábra). 
 
Az értelmezés fázisban megállapítható, hogy a szabálybázis {3} és {6} szabályai 
alapján szükséges a relatív kazánteljesítmény meghatározni, az alábbiak szerint: 
{3} szabály: ha ∆t alacsony ÉS tk magas, AKKOR P közepes: 

   75,0)1;75,0min(;min   tkMtAPM       (11.7) 
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{6} szabály: ha ∆t közepes ÉS tk alacsony, AKKOR P magas: 

   25,0)1;25,0min(;min   tkAtKPM       (11.8) 

 
11.10 ábra: A ∆t hőmérséklet-különbség igazságértékeinek meghatározása 

 

 
11.11 ábra: A tk külső környezeti hőmérséklet igazságértékének meghatározása 

 
A fenti két szabály eredményének összegzését szemlélteti a 11.12 ábra. Az összegzés 
eredménye alapján kijelenthető, hogy a kazán fűtési teljesítménye μPK = 0,75 
igazságértékkel közepes, illetve μPM = 0,25 igazságértékkel magas értékűnek kell lennie. 
 
A maximumok súlyozott átlaga módszerével – lásd (11.6) egyenlet – történő 
deffuzifikáció eredményeként a szabályzó rendszer olyan jelet továbbít a kazánnak, 
mely alapján az 59,15%-os fűtési teljesítményt adjon le. 
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11.12 ábra: Az összegzés eredménye 
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12. MODELLBIZONYTALANSÁGOK VIZSGÁLATA 

12.1. A modellbizonytalanság értelmezése 

Egy matematikai modell felállításakor, illetve a kapott eredmények elemzésekor mindig 
számolnunk kell valamilyen fajtájú, illetve mértékű bizonytalansággal. Ennek oka részben 
az, hogy ismereteink sosem teljesek a modellezett rendszerrel kapcsolatban. 
A rendelkezésre álló információk bizonytalansága megakadályozhatja a helyes modell, 
valamint pontos adatok, felesleges információk nélküli meghatározását. Itt fontos 
felidézni egy, a [13] irodalomban leírt gondolatot, azaz: „Az a jó modell, amely a lehető 
legegyszerűbb, de a célnak megfelelő pontossággal közelíti a valóságot.” Másképpen 
megfogalmazva: Az, és csak az a modell tekinthető jónak, amely a vizsgálat 
szempontjából fontos paramétereket, összefüggéseket és a peremfeltételeket megfelelő 
pontossággal figyelembe veszi, de mindazon másodlagos jellemzőket elhanyagolja, 
amelyeket a kitűzött vizsgálat szempontjából nem tekintünk meghatározónak. 
Ezért, a bizonytalanságot egy alkalmas modellel kell leírnunk, mely összhangban van a 
fizikai rendszerről rendelkezésre álló információinkkal, és azt valamilyen numerikus 
módon oldunk meg. Ebből a szempontból a hiányosságok torzított számítási 
eredményekhez, rossz döntésekhez vezethetnek. 
A bizonytalanság – annak forrása alapján történő – osztályozása megkülönböztet 
parametrikus (angol nevén: „aleatory uncertainty”, illetve a modern szabályozás-
technikában inkább a „parameter uncertainty”) és ismereti (epistemic) 
bizonytalanságot. Bár ez a csoportosítás nem abszolút kategorikus terminológiát használ, 
alkalmas megkülönböztetés ad a nem redukálható parametrikus bizonytalanság, illetve a 
redukálható bizonytalanság között. Mivel az első a paraméteringadozáshoz köthető –  
szemben az utóbbi, az ismeretek hiányához kapcsolható – ismereti bizonytalansággal 
[18]. Ez indokolja a parametrikus bizonytalanság értelmezését úgy, mint sztochasztikus 
(aleatory – véletlenen múló, esetleges) bizonytalanság – ami a valós rendszerről szerzett 
véletlen tapasztalatok eredményeként jelenik meg. 
Az ismereti bizonytalanság szubjektív bizonytalanságként szemlélhető, ami mint a 
valószínűségi modellezéssel szembenálló okok sorozataként vezethető be. Ezek az okok 
magukban foglalhatják például az információk hiányát, mely megakadályozhatja a helyes 
modell és a véletlen természet általános megfigyelési rendszereinek meghatározását. 
A parametrikus bizonytalanság elsődlegesen az objektivitáshoz kapcsolható, szemben az 
ismereti bizonytalansággal, mely az objektivitáshoz és szubjektivitáshoz egyaránt 
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köthető, esetileg külön-külön, illetve egyszerre. Következésképpen, a parametrikus 
bizonytalanság megfelelő módszerekkel modellezhető és dolgozható fel. 
A független változók értékeinek bizonytalanságát, ingadozását jellemezhetjük a 

  xnxx
T
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intervallumvektorral, melynek elemei a rendszer bemenő és belső jellemzőinek 
lehetséges értékeinek intervallumai, illetve az 

  xnxx
T
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eloszlásvektorral, melynek elemei a rendszer bemenő és belső jellemzőinek eloszlás-
függvényei. 
 
12.2. A modellbizonytalanság elemzési módszerei 

A parametrikus bizonytalanság tudományos szintű elemzése alapvetően két eltérő módon 
oldható meg. A 12.1 ábra a lehetséges elemzési módokat, benne a nyilak a módok 
fejlődését szemlélteti. 

 

12.1 ábra: Modellbizonytalanság elemzési módok 
Forrás: [18] 

 
A legegyszerűbb úgynevezett elsőrendű parametrikus bizonytalanságelemzési mód a 
gerjesztések bizonytalansága következtében fellépő lehetséges rendszerválaszok 
meghatározása intervallum értékekkel. Ezt az megközelítést nevezzük intervallum 
elemzésnek. Ezen eljárási mód annak figyelembevétele, hogy néhány vagy az összes 
paraméter nem egy adott értékkel rendelkezik, hanem bizonyos intervallumon belül 
található. Általános megfogalmazásuk esetén az intervallumokhoz csak a 
rendszerválaszok lehetséges jövőbeli értékeit, értékintervallumait határozzuk meg a 

  xiy f ii           (12.3) 

összefüggés segítségével, ahol az fi intervallum függvény a (8.5) egyenlet alapján 
határozható meg. Erre olvashatunk példát a [18] irodalom IX. 4.3 és IX. 4.4 
fejezeteiben. A másik elsőrendű bizonytalanságelemzési módszer a környezet 
gerjesztéseinek és a rendszer belső paramétereinek minden lehetséges eleméhez 
valamilyen valószínűségi eloszlást rendel. Ezt elemzési eljárást hívjuk valószínűségi 
megközelítésnek. Ekkor a rendszer kimenő jellemzőinek valószínűségi eloszlásai a 

  xdy f dd           (12.4) 
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valószínűségi függvénnyel adhatók meg, ahol az fd szintén a (8.5) egyenlet alapján 
határozható meg. Az fd valószínűségi függvény adott esetekben meghatározható 
közvetlen módszerekkel (lásd például [18] irodalom IX. 4.1 és IX. 4.2 fejezetei) vagy a 
Monte-Carlo szimuláció alkalmazásával (3.6 fejezet). Ha az adatok valószínűségi 
eloszlásai ismertek, elméletileg mindegyik alternatíva következményeinek eloszlását is 
megtudhatjuk. Ez egy egyszerű kritérium esetén a vizsgált rendszer vagy folyamat 
kvalitatív tulajdonságának valószínűségi eloszlását jelenti. 
 
Az elsőrendű bizonytalanságelemzési módszerek hiányossággal is bírnak. Az intervallum 
elemzés csak arra mutat rá, hogy a rendszer válaszainak melyek lesznek a minimum és a 
maximum értékei. A valószínűségi elemzés esetén egyrészt – az alkalmazott függvények 
tulajdonságai miatt – a valóságtól elvben merőben eltérő eredményeket kaphatunk. 
Matematikai szempontból a normális (Gausz) valószínűségi eloszlást a (–∞;∞) 
intervallumon kell értelmeznünk, ami – mérnöki szempontból – azt is jelentheti, hogy 
valamilyen valószínűséggel egy tengely átmérője negatív értékű is lehet. A valószínűségi 
megközelítésű bizonytalanságelemzés másik elvi hibája, hogy az alkalmazott függvények 
paraméterei (például: várható érték, szórás stb.) csak statisztikai elemzéssel határozható 
meg, mely újabb bizonytalanságot okoz(hat) az elemzésünk során. A fent említett 
hiányosságok kiküszöbölésére alkalmazhatunk úgynevezett másodrendű bizonytalanság-
elemzési módszereket. 
 
Használhatunk korlátozási megközelítést a valószínűségi számításokhoz is – a 
valószínűségi megközelítés első hiányosságának kiküszöbölésére. Ekkor a valószínűségi 
eloszlások intervallum típusát kapjuk. Ezt a technikát valószínűségi korlátelemzésnek 
(PBA – Probability Bounds Analysis) nevezzük. Ha az adatok száma nem elegendő a 
statisztikai elemzésekhez, így a valószínűség-számítás alkalmazásához, analógiák alapján 
fel lehet tételezni az eloszlás jellegét, de ennek már szubjektív jellege van. Kellő 
tapasztalattal az eloszlás lehetséges alsó és felső határait ki lehet jelölni. Ez utóbbi vezet 
a valószínűségi korlátelemzéshez. Ekkor a 
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összefüggés alapján határozhatjuk meg a lehetséges rendszerválaszok valószínűségi 
eloszlásait és értékintervallumait. Az fd függvény a (8.5) egyenlet alapján határozható 
meg, például Monte-Carlo szimuláció alkalmazásával. 
A másodrendű valószínűségi modellbizonytalanság során a modell független változói 
valószínűségi 
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függvényeinek valószínűségi függvényvektora alapján határozzuk meg a rendszer 
válaszparamétereinek lehetséges eloszlásfüggvényeit a 

  
xdddy f dd           (12.7) 

összefüggés alapján, ahol az fd függvény a (8.5) egyenlet alapján határozható meg, 
úgynevezett kétlépcsős Monte-Carlo szimuláció alkalmazásával. 
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12.3. Az elemzési módszerek szemléltetése 

Jelen fejezetben egyszerű példasoron keresztül szemléltetjük az előzőekben elméletileg 
leírt modellbizonytalanságot elemző módszereket a [12] irodalom alapján. 
A személygépkocsik üzemanyag fogyasztás mérésének közismert módszere a „tele tank” 
módszer, melynek lényege az, hogy minden egyes üzemanyag feltöltésnél teletankoljuk 
az autót, nullázzuk a „napi” kilométeróra számlálóját és a töltés mennyiségéből, valamint 
a megtett kilométerekből könnyen kiszámíthatjuk az úgynevezett aktuális fogyasztást. 
A vizsgált rendszer matematikai modellje esetünkben nagyon egyszerű. Az egy tank 
tüzelőanyaggal megtehető távolság a 

 
f
VT            (12.8) 

összefüggéssel határozható meg (100 km-ben), ahol V az üzemanyag tartály térfogata 
[liter]; f – fogyasztás [liter/100 km]. 
A 12.2 ábrán láthatóak a mérések eredményei, a folytonos vonal az úgynevezett aktuális 
fogyasztást, a szaggatott vonal pedig az átlagfogyasztást jelöli. 

 
12.2 ábra: Fogyasztások változása a futott kilométerek függvényében 

Forrás: [12] 
 
A technikai rendszer paraméteringadozásaiból eredő pontatlanságok és eltérések jelentős 
mértékűek is lehetnek.  Jelen példára visszavezetve ez azt jelenti, hogy egy út 
megtételekor fontos tudnunk, hogy az adott távolságot meg tudjuk-e tenni tele tankkal, 
ebből következik, hogy az autó körülbelüli fogyasztásával is tisztában kell lennünk. 
Tudományosabban fogalmazva, a fogyasztások eltérései, a várható értékük és azoknak 
szórásai egyaránt meghatározóak az aktuális fogyasztás meghatározásánál, ezért fontos 
figyelembe venni a bizonytalansági forrásokat, melyek a jelen példában a következőek: 
A futott kilométerek bizonytalansága: A futott kilométerek bizonytalansági kérdése a 
már említett kilométeróra számlálóinak pontatlanságából is adódik. 
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12.3 ábra: Kilométer eltérés diagram 

Forrás: [12] 
 
A 12.3 ábrán szaggatott vonal jelzi azt a tendenciavonalat, amely megmutatja, hogy a 
futott kilométerek növekedésével nő az eltérés mértéke is. 
A töltési bizonytalanság: A másik alapvető bizonytalansági forrás a töltési 
pontatlanságból ered. Ez azzal magyarázható, hogy annak ellenére, hogy a műszer tele 
tankot jelez, nem feltétlen töltjük mindig tele. Másrészt ez a pontatlanság függhet a 
kutas „hangulatától” is, valamint attól is, hogy hányan és milyen helyzetben ülnek az 
autóban, mert ezek a tényezők is befolyásolják a gépjármű és így az üzemanyagtartály 
térbeli helyzetét, ebből következően pedig a tankban az üzemanyag szintjét is. Ilyen 
esetekben merülhet fel az, hogy a kijelző tele tankot mutat, ami nem feltétlen pontos 
értéket jelent. Ezen okok kiküszöbölése érdekében méréseinknél és számításainknál 
hozzávetőlegesen a ±2 liter bizonytalanságot tételeztük fel. 
 
12.3.1. Intervallumelemzés 

A 12.2 ábra alapján számszerűen kifejezve, a fogyasztás intervallumának: 
alsó (minimális) értéke: 5,079 liter/100 km, 
felső (maximális) értéke: 8,931 liter/100 km. 

A tartály térfogatának minimum és maximum értékét 44 és 46 liternek vettük fel. A 12.1 
fejezetben ismertetett intervallumvektor jelen esetben az alábbi változókkal írható le: 

    46;44;931,8;179,5;;; maxminmaxmin  VVffiTx .    (12.8) 

A (12.8) egyenlet alapján kapott eredmény: (3.6 ábra) előáll az 

    312,866;06,515; maxmin  TTiTy         (12.9) 

Tehát a fogyasztás, valamint a töltés minimális és maximális értékeiből számított 
megtehető távolság: 

minimális értéke: 515,06 km, 
maximális értéke: 866,312 km. 
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12.4 ábra: Intervallumelemzés eredményfelülete 

 
A 12.4 ábra jól láthatóan bizonyítja a szimuláció hátrányát, ugyanis a kapott válaszfelület 
lineáris, de igazából homorúnak kellene lennie, így csak a négy csúcspontja valós érték. 
 
12.3.2. Valószínűségi elemzés 

A valószínűségi Monte-Carlo szimulációs elemzés elvégzése érdekében először az aktuális 
fogyasztások eredményei alapján meghatározzuk a gépkocsi f  fogyasztásának 
háromparaméteres 
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Weibull valószínűségi eloszlását [3], melynek várható értéke (átlaga): 6,74 liter/100 km. 
Az egyenletben szereplő β az alak-, az η a skála-, valamint a γ a küszöbparamétert jelöli. 
A kapott eloszlást a 12.5 ábra szemlélteti. 
Következő lépésként meg kell vizsgálnunk a tüzelőanyag tartály V kapacitását. A töltési 
pontatlanságból származó bizonytalanságot figyelembe véve a gépkocsi tartály 45 literes 
névleges kapacitásával és 0,333-as pontatlansággal számolva vettük fel a töltött 
tüzelőanyag mennyiség 
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sűrűség függvényű normális eloszlását (12.6 ábra). 
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A 10 000 gerjesztés eredménye alapján statisztikai elemzéssel a megtehető távolságok 
eloszlását az 
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háromparaméteres Weibull-függvénnyel közelíthetjük. 
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12.5 ábra: A fogyasztás 

háromparaméteres Weibull-eloszlása 
12.6 ábra: A tartály töltöttségének normál-

eloszlása 

  

 
 

12.7 ábra: A valószínűségi Monte-Carlo szimuláció részeredményei 
 
 
Gyakorlati jelentése a következő: Ha )x(FT  annak a valószínűsége, hogy adott távolság 
megtételekor kifogy a tüzelőanyag a tartályból, akkor valószínűséggel el tudunk a jutni 
az adott távolságra egy teljes tank tüzelőanyaggal: )x(F)x(P T1 . Más szóval, meg 
tudjuk mondani, hogy mekkora az esélyünk, hogy a célállomásra eljutunk tankolás 
nélkül. Ezt szemlélteti a 12.9 ábra. 
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a)  Töltés [liter] c)  Távolság [km] 
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b)  Fogyasztás [l/100 km] d)  Válaszpont halmaz 
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12.8 ábra: A Monte-Carlo szimuláció futási eredményei (Gerjesztések száma: 10 000) 
Forrás: [12] 
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12.9 ábra: A megtehető távolság eloszlás függvénye a valószínűségi 

Monte-Carlo szimuláció alapján 
Forrás: [12] 

 
12.3.3. Másodrendű valószínűségi elemzés 

Monte-Carlo szimulációt végeztünk a másodrendű bizonytalanságelemzéshez is. A 12.10 
ábrán látható a szimuláció menete. 
Az egy tankkal megtehető távolság meghatározása érdekében előállítottuk a gépkocsi 
fogyasztásának a háromparaméteres Weibull valószínűségi eloszlását. Ezen elemzések 
eredményeit mutatja a 12.11 ábra. 
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12.10 ábra: A mintapélda Monte-Carlo szimulációjának menete 

Forrás: [12] 
 

 

  
 
 

 

 Paraméterek Várható 
érték 

Szórás 

Alak 1,935 1,016   
Skála 1,303 0,563 

Küszöb 5,538 0,485 
   

12.11 ábra: A fogyasztás Weibull-eloszlása 
 

  

  
12.12 ábra: A másodrendű valószínűségi Monte-Carlo szimuláció részeredményei 

Forrás: [12] 
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Fogyasztás [l/100 km] Töltés [liter] 

  

Távolság [km] Válaszpont halmaz 

  
12.13 ábra: A másodrendű valószínűségi Monte-Carlo szimuláció futási eredményei 

(Gerjesztések száma: 10 000) 
Forrás: [12] 

 
A 10 000 gerjesztés eredménye alapján meghatározható a megtehető távolság eloszlása. 
Ezt szemlélteti a 12.14 ábra. 
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Paraméterek Érték 

Alak 3,29950   

Skála 216,62306 
Küszöb 

paraméter 
478,90310 

 
  

12.14 ábra: A megtehető távolság Weibull-eloszlása 
Forrás: [12] 

 
Vizsgálatunk során a (12.6) egyenlet alapján felírhatjuk a független váltózók 
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eloszlásvektorát, melyből a Monte-Carlo szimuláció 10 000 eredményének statisztikai 
elemzésével határozhatjuk meg az egy tartály tüzelőanyaggal megtehető távolság 
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    9031,47862306,2162995,3;;  TTT
T
T d    (12.14) 

eloszlás vektora. 
 
12.3.4. Valószínűségi korlát elemzés 

A valószínűségi korlátelemzés során is Monte-Carlo szimulációt elvégeztük. A szimuláció 
kiinduló adatainak felvételéhez megvizsgáltuk az aktuális tüzelőanyag fogyasztások, 
illetve a tartály töltöttség minimális és maximális értékeit (lásd 12.3.1 fejezet). Így a 
független változók intervallum vektora: 

    46;44;931,8;179,5;;; maxminmaxmin  VVffiTx .    (12.15) 

A gépkocsi tüzelőanyag fogyasztásának normál eloszlását feltételezve és a 3 szigma 
szabályt alkalmazva a fogyasztás (12.15 ábra) várható értéke: 7,005 liter/100 km, 
szórása: 0,513 liter/100 km, azaz a független változók eloszlás vektora vektora: 

    333,045513,0005,7;;;  VVff
T
x mm d     (12.16) 

  

  
12.15 ábra: A valószínűségi korlát Monte-Carlo szimuláció részeredményei 

Forrás: [12] 
 
A 10 000 gerjesztés eredménye alapján statisztikai elemzéssel a megtehető távolságok 
eloszlás vektora 

    25,603,647;  TT
T
T m d       (12.17) 

és intervallumvektora 

    312,866;06,515; maxmin  TTiTy         (12.18) 
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A valószínűségi korlátelemzésre legegyszerűbb példának vehetjük az úgynevezett 
háromparaméteres Weibull-eloszlás alkalmazását, amikor az úgynevezett küszöb 
paraméter korlátozza a valószínűségi változó minimális értékét. 

 
 

12.16 ábra: A valószínűségi korlát Monte-Carlo szimuláció futási eredményei 
(Gerjesztések száma: 10 000) 

Forrás: [12] 
 
12.4. HMV rendszer bizonytalanságelemzése 

Jelen fejezetben egy HMV rendszer Monte-Carlo szimulációs parametrikus bizonytalanság 
elemzését mutatjuk be a [16] irodalom alapján. Vizsgálatunk során a rendszerben áramló 
víz hőmérséklet bizonytalanságának, ingadozásának hatását határozzuk meg a rendszer 
két fő típusú részegységén fellépő nyomásveszteségre és illetve veszteségmagasságra. A 
rendszerünk csak egy egyenes csőszakaszból és egy szerelvényből áll, melyeket külön-
külön vizsgálunk. Az elemzés során figyelembe vesszük, hogy az egyenes csőszakaszban 
lamináris vagy turbulens áramlás uralkodhat. 
A rendszerben lejátszódó folyamatok matematikai leírását a rendelkezésünkre álló 
kiinduló adatok felvételével kezdtük, melyek a következőek: 
– A csőszakasz hossza: l = 4,2 m; 
– Csőátmérő: d = 20 mm; 
– A szerelvény veszteségi tényezője: ζ = 2,1; 
– A víz hőmérséklete: t = 45 oC (a mérési adatok alapján); 
– A csővezetékben áramló víz átlagos áramlási sebessége: c = 0,1 m/s. 
 
Az érték felvételét egy köznapi vízhasználatot szimulálva, a kifolyó víz térfogatáramát 
alapján, a kifolyt folyadék térfogata, a kifolyás ideje, valamint a csőátmérő függvényében 
végeztem el. A később ismertetésre kerülő elemzések alapján kijelenthető, hogy a levont 
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következtetéseket nem befolyásolja a HMV rendszerek méretezési sebességétől való 
eltérés. 
A kiinduló adatok feljegyzése után az elemzéshez alkalmazott modellt kell felállítanunk, 
mely esetünkben az alábbiakból áll: 
A víz sűrűség változása a hőmérséklet függvényében a következő közelítő polinommal 
határozható meg: 

 CBtAt  2         (12.19) 

ahol: A = –0,0033 [kg/(m3 0C2)]; B = –0,1193 [kg/(m3 0C)]; C = 1002,2 [kg/m3];  
t – a víz hőmérséklete °C-ban. 
A víz dinamikai viszkozitási tényezője és a hőmérséklet közötti összefüggés: 

 2
0

1
)(

EtDt
t





         (12.20) 

ahol: µ0: a t = 0 °C-hoz tartozó dinamikai viszkozitás, 1bar nyomáson µ0 = 1,792 
[mPa·s]; D = 0,0337 [1/ 0C]; E = 0,00022 [1/ 0C2]. 
A kinematikai viszkozitási tényező: 

 

            (12.21) 

 
A csővezetékben történő áramlás Re Reynolds-száma: 

 

cd

Re          (12.22) 

ahol: c – a csővezetékben áramló víz átlagos áramlási sebessége; d – a csővezeték 
átmérője, d = 20 mm. 
 
A csősúrlódási tényező értékére több egyenlet írható fel az áramlás lamináris vagy 
turbulens volta – azaz a Reynolds-szám – szerint. 
Lamináris az áramlás, ha Re < 2320: 

 
Re
64

          (12.23) 

 
Turbulens áramlás esetén: 
– ha 2320 < Re < 8·104: 

 
4 Re

316,0
b          (12.24) 

– ha 2·104 < Re < 2·106: 

 3,0Re396,00054,0         (12.25) 

– ha 105< Re <108: 

 337,0Re211,00032,0         (12.26) 
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(Későbbi számításainknál a Reynolds-szám 2888,4 és 3614,8 között veszi fel értékeit, 
ezért csak a (12.24) egyenlettel számoljuk a csősúrlódási tényezőt a Monte-Carlo 
szimuláció során.) 
 
Egyenes, kör keresztmetszetű csövön fellépő veszteségek: 

 
d

l
cpcs

2

2
         (12.27) 
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2

          (12.28) 

ahol: g – gravitációs gyorsulás, g = 9,81 m/s2. 
 
A szerelvényben fellépő veszteségek: 

  2

2
cpsz           (12.29) 

 
g

c
hsz 2

2

          (12.30) 

ahol: ζ: a szerelvény veszteségi tényezője. 
Az egész rendszer veszteségei: 

 szcs ppp          (12.31) 

 szcs hhh          (12.32) 

 
A fenti (12.19)–(12.32) egyenletek alkotják a vizsgált egyszerű folyadékszállító rendszer 
matematikai modelljét. 
A vizsgált rendszer mérési hőmérséklet értékeit egy debreceni épületenergetikai 
vállalkozás szolgáltatta. Az adatok 2010.01.03. és 2010.12.13. között kerültek 
adminisztrálásra, ez 17934 mérési eredményt jelent. A mérési eredmények hisztogramját 
szemlélteti a 12.17 ábra, a statisztikai elemzés eredményei a 12.1 táblázatban láthatóak. 
A statisztikai elemzést MiniTab® Release 14 statisztikai szoftverrel végeztem el. A 
programcsomag a statisztikai elemzés konfidencia szintjét egyértelműen nem adta meg, 
de az elfogadhatóság tényét jelezte. 
 

12.1 táblázat: A mérési adatok statisztikai elemzésének eredményei 
Forrás: [16] 

Paraméter Adatszám Átlag Szórás Minimum  Medián Maximum 
Hőmérséklet [°C] 17.934 44,638 1,6 37,2 44,7 50,2 
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12.17 ábra: A víz hőmérsékletének hisztogramja 

Forrás: [16] 
 
A Monte-Carlo szimuláció során a 3.6 fejezetben ismertetett dob-elvet módszerrel 
választottunk vízhőmérsékletet és végeztük el a fentiekben leírt hidraulikus veszteségi 
számításokat. A Monte-Carlo szimulációt a tapasztalatok alapján választottuk a 
gerjesztések számának a 10 000-et, mivel ez a gerjesztés szám már statisztikailag 
elegendő, hogy korrekt szakmai következtetéseket vonjak le. Az eredmények a 12.18–
12.28 ábrákon, illetve 12.2 táblázatban láthatóak. 
 

12.2 táblázat: Szimulációs eredmények statisztikai elemzése 
Forrás: [16] 

Paraméter Egység Átlag Szórás Minimum 
érték 

Maximum 
érték 

T °C 44,624 1,619 38,166 50,796 
Ρ kg/m3 990,3 0,67 987,63 992,84 
µ Pa·s 0,00061 1,79·10-5 0,000546 0,000687 
Ν m2/s 6,1549·10-7 1,767·10-8 5,5327·10-7 6,924·10-7 
Re – 3252,1 93,3 2888,4 3614,8 
Λ – 0,041851 0,0003 0,040753 0,043105 
∆pcs Pa 43,517 0,342 42,262 44,936 
h’cs m 0,004479 3,21·10-5 0,004362 0,004614 
∆psz Pa 10,398 0,00704 10,37 10,425 
h’sz m 0,00107 0 0,00107 0,00107 
∆p Pa 53,915 0,349 52,632 55,361 
h’ m 0,00555 3,21·10-5 0,005432 0,005684 
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12.18 ábra: Hőmérséklet-változás hisztogram 

Forrás: [16] 
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12.19 ábra: A sűrűség hisztogramja 

Forrás: [16] 
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12.20 ábra: A dinamikai viszkozitás hisztogramja 

Forrás: [16] 
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12.21 ábra: A kinematikai viszkozitás hisztogramja 

Forrás: [16] 
 
A fentiekben elvégzett Monte-Carlo szimuláció eredményei alapján az alábbi 
következtetések vonhatók le: 
1. A Monte-Carlo szimuláció alkalmazható a geotermikus víz tulajdonságaiból adódó 
hatások elemzésére, a szállító rendszerben keletkező veszteségek vizsgálatára. 
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A későbbi következtetéseim is alátámasszák, hogy kiegészítve a modellt, a szimulációs 
módszer a víz sótartalom hatásainak értékelésére is továbbfejleszthető. Sajnos jelenleg 
nem rendelkezünk olyan adatokkal, melyek ezen továbbfejlesztést lehetővé teszik. 
 
2. A viszonylag kevésbé magas vízhőmérsékletnél és kis áramlási sebességnél a 
Reynolds-szám nagyobb, mint 2320. 
A végzett számítások azt igazolták, hogy az áramlás nem tekinthető stabil laminárisnak. 
Ezt a tényt mindenképpen figyelembe kell venni a csősúrlódási tényező Reynolds-szám 
függvényében történő meghatározásakor. 
 
3. A szerelvény nyomásvesztesége kevésbé érzékeny a víz hőmérsékletére. 
A 12.2 táblázat értékei alapján megállapítható, hogy a csővezeték nyomásveszteségének 
relatív szórása (az abszolút szórás és a várható érték hányadosa) 7,86·10–3, a szerelvény 
nyomásveszteségének relatív szórása pedig 6,77·10–6. Ezt támasztja alá még a 12.19 
ábra, mely a csővezeték, a szerelvény, valamint a teljes rendszer nyomásveszteségeit 
szemlélteti a gerjesztés szám függvényében. A grafikonon is látható, hogy azonos 
nyomáslépték esetén, a szerelvényen keletkező nyomásveszteség lényegében egy 
egyenes. 
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12.22 ábra: A Reynolds-szám hisztogramja 

Forrás: [16] 
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12.23 ábra: A csősúrlódási tényező hisztogramja 
Forrás: [16] 
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12.24 ábra: A csővezeték nyomásveszteségének hisztogramja 

Forrás: [16] 
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12.25 ábra: A csővezeték magasságveszteségének hisztogramja 

Forrás: [16] 
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12.26 ábra: A szerelvény nyomásveszteségének hisztogramja 

Forrás: [16] 
 
4. A szerelvény veszteségmagasságára nincs hatással a víz hőmérséklete. 
A táblázatból is látható, hogy a szerelvény veszteségmagassága mind a 10 000 
gerjesztésnél ugyanaz, 0,00107 méter értéket adta. 
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12.27 ábra: A teljes rendszer nyomásveszteségének hisztogramja 

Forrás: [16] 
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12.28 ábra: A teljes rendszer magasságveszteségének hisztogramja 

Forrás: [16] 
 
5. Egy teljes geotermikus folyadékszállító rendszer elemzésekor az egyenértékű csőhossz 
alkalmazása nem ad korrekt eredményt. 
Az előző következtetésből adódóan a szerelvény veszteségmagassága független a víz 
hőmérsékletétől az egyenértékű csőhosszal való „kiváltása” inkorrekt eredményt ad a 
teljes rendszer veszteségmagassága, azaz a folyadékszállításhoz szükséges 
szivattyúteljesítmény meghatározása szempontjából. A víz sótartalma is hatását a víz 
sűrűségén és dinamikai viszkozitási tényezőjén keresztül fejti ki a rendszeren keletkező 
veszteségekre, várhatólag a víz sótartalma függvényében is hasonló konklúzió vonható 
le. 
 
6. A csővezeték és a teljes rendszer veszteségmagasságának szórása egyenlő. 
Ez a következtetés a 4. konklúzió folyománya. 
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