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ÖSSZEFOGLALÁS: 
A folyamatirányítás, szabályozástechnika ma már szorosan hozzátartozik nem csak a mindennapi élethez, hanem az 

ipari gyakorlathoz is. Ezért valamennyi mérnököknek ismernie kell az irányítástechnika alapjait, illetve alkalmazási 

lehetőségeit és megoldásait a műveletek és a technológiák vonatkozásában  egyaránt. Jóllehet, a számítástechnika 

elterjedtével az irányítástechnikai rendszerek megtervezése és megépítése elsősorban villamosmérnöki feladat, azonban 

a nem villamos mérnöki terü leten dolgozó mérnöknek is komoly feladata van ebben a csapatmunkában. Ugyanis egy 

folyamat szabályozási struktúrájának kialakítását azaz, hogy a kérdéses szabályozási cél eléréséhez mit és mivel kell 

szabályozni, a szabályozandó fo lyamatot ismerő mérnöknek kell megmondania a szabályozórendszert megépítő 

szakembereknek. Ugyanakkor jártasnak kell lennie abban is, hogy milyen mérőműszereket, más néven távadókat és 

milyen szabályozószelepeket alkalmazzanak a szabályozókörökben, hogy azok a célnak megfelelően működjenek.  

 Ehhez a csapatmunkához, a megfelelő kommunikáció érdekében , valamennyi mérnöknek szüksége van 

irányítástechnikai alapis meretekre. Ez magába foglalja  az irányítástechnikai megoldások is meretét, a  gyakorlatban 

előforduló elemek, műveletek irányítástechnikai leírását, a leírási módszerek is meretét mind elmélet i mind gyakorlat i 

szinten. Többféle elméleti leírási mód is lehetséges, az időtartományban jellemzően differenciálegyenletek, a Laplace-

tartományban átviteli függvények és a frekvenciatartományban frekvenciafüggvények a használatosak. A kísérlet i 

vizsgálat többnyire a tipikus vizsgálójelekkel történik. A szabályozások megtervezése és a szabályozók kiválasztása 

elsősorban a folyamat v iselkedésétől és a szabályozási céltól függ. A szabályozók behangolásánál fontos szempont a 

stabilis, robusztus, de ugyanakkor pontos működés.  

 Az egyes alapszabályozások, mint például áramlás -, szint-, nyomás- és hőmérsékletszabályozás jellemzőinek 

ismerete alapvető fontosságú az egyes műveletek szabályozásánál. Ezek az is meretek komoly művelet i és 

irányítástechnikai tudáson alapulnak.  

 Az alapszabályozásokat az egyes berendezések és technológiák szabályozására alkalmazzuk, mint például 

bepárló, rektifikáló oszlop, kémiai reaktorok és pH szabályozás ára. 

http://www.typotex.hu/
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1.  BEVEZETÉS 

A folyamatirányítási ismeretek ma már szorosan hozzátartoznak valamennyi mérnök általános 

ismereteihez. Sokan úgy gondolják, hogy az irányítástechnika leginkább villamosmérnöki feladat, de 

ez csak részben igaz. A számítástechnika elterjedésével az irányítástechnika is egyre inkább a 

számítógépekre épül, ami elsősorban villamosmérnöki ismereteket igényel. A villamosmérnökök 

azonban nem ismernek, nem is ismerhetnek minden olyan folyamatot, technológiát, műveletet, 

rendszert, melyet irányítani, szabályozni kell. Ezek ismerete a kérdéses tématerületet ismerő mérnök, 

például vegyészmérnök, biomérnök vagy környezetmérnök feladata. Ugyanis egy folyamat 

szabályozási struktúrájának kialakítását, azaz hogy a kérdéses szabályozási cél eléréséhez mit és mivel 

kell szabályozni, a kérdéses folyamatot ismerő mérnöknek kell megmondania a szabályozórendszert 

megépítő szakembereknek. Ugyanakkor jártasnak kell lennie abban is, hogy milyen mérőműszereket, 

más néven távadókat és milyen szabályozószelepeket alkalmazzunk a szabályozókörökben, hogy azok 

a célnak megfelelően működjenek. A szabályozási struktúra kialakítása és a szabályozókörök 

megépítése tehát csapatmunka, melyben a tématerületet ismerő mérnökök a szabályozóköröket 

megépítő mérnökökkel, általában villamosmérnökökkel, együtt dolgoznak. A közös munka igényli a 

közös nyelvet, tehát a folyamatirányítási alapismereteket. Ezért ezek minden mérnök számára 

fontosak, mert különben a közös munka nem lehet eredményes, és a kérdéses folyamat nem fog a 

célnak megfelelően működni. 

 Fontos tudni, hogy az irányítástechnika megvalósítása nem olcsó feladat, költsége gyakran 

összemérhető a berendezések árával, de annak többszöröse is lehet. Ez is egy érv arra, hogy 

valamennyi mérnöknek szüksége van legalább alapvető irányítástechnikai ismeretekre, hogy a 

kérdéses berendezések költséghatékonyan valósuljanak meg, és jól üzemeljenek. 
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2.  AZ IRÁNYÍTÁSTECHNIKA TÖRTÉNETÉNEK RÖVID 

ÁTTEKINTÉSE 

Az irányítástechnika a viszonylag fiatal mérnöki tudományágak közé tartozik. 

Az 1940-es évekig leginkább a kézi irányítás volt a jellemző. Az üzemek sok kezelővel működtek. 

Sok volt az egyes műveleti egységek közti tároló, melyeknek az esetleges üzemzavarok elhárításában 

volt jelentős szerepe, mellyel a kézi üzemeltetésnél gyakran kellett számolni. 

Az 1950-es években megnőtt az ipar termelési kapacitása, és ezzel egyidejűleg megnövekedett a 

minőség iránti igény is. Ezt a kézi irányítástechnika már nem volt képes követni, és megjelentek az 

első, viszonylag egyszerű szabályozókörök. Ezek megépítése általában tapasztalati, ökölszabályok 

szerint történt, sokszor a folyamat mélyreható ismerete nélkül. 

Az 1960-as években kezdték a folyamatirányítás elméletét a vegyiparban is alkalmazni. Az 

irányítástechnikában is komoly fejlődést hozott az űrkutatás és az elektronika fejlődése. Már 

foglalkoztak a rendszerek dinamikus viselkedésének tanulmányozásával, illetve leírásával. Az egy 

bemenet-egy kimenet (single input single output, SISO) szabályozások mellet megjelentek a több 

bemenet több kimenet (multiple input multiple output, MIMO) szabályozások, foglalkoztak a 

szabályozókörök közti kölcsönhatással. Megjelentek az első számítógépek, sok esetben még analóg 

gépek, az irányítástechnikában is. 

Az 1970-es évektől az irányítástechnika is óriási fejlődésnek indult. Az energiaárak robbanásszerű 

emelkedése előtérbe hozta az energiaintegráció alkalmazását, ami bonyolította a technológiákat, sok 

esetben eltüntette a közbülső tárolókat is. Mindez fokozta az igényt az egyre összetettebb és 

megbízhatóbb irányítórendszerek iránt. Az irányítástechnika egyre intenzívebb tárgya lett a 

kutatásoknak és a fejlesztéseknek.  

Ma már olyan területek, megoldások tartoznak az irányítástechnika tárgyköréhez, címszavakban 

felsorolva, mint adaptív szabályozás, neurális hálózatok, szakértői rendszerek, mesterséges 

intelligencia, modell bázisú szabályozás stb. 

A számítógépek általános elterjedésével az irányítástechnika is egyre inkább áttevődik a 

számítógépekre, melyekkel további új és egyre újabb lehetőségek nyílnak, tovább fejlesztve az 

irányítástechnikai megoldásokat. 
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3.  AZ IRÁNYÍTOTT FOLYAMAT VIZSGÁLATA ÉS A 

SZABÁLYOZÁSI STRUKTÚRA 

Az irányítástechnikai vizsgálatokhoz, illetve az irányítástechnika megértéséhez elengedhetetlen az 

irányított folyamat, majd az irányítás vizsgálata, mely igényli annak leírását. A folyamatok vizsgálata 

során többnyire bemeneti kimeneti modellt alkalmazunk (3.1. ábra) 

 

3.1. ábra. Általános bemeneti- kimeneti modell 

A folyamatot különböző zavarások érik, melyek hatását az irányításnak kell kiküszöbölnie. Persze 

az is elképzelhető, hogy mi akarunk valamit változtatni, és ilyenkor az irányító berendezésnek kell ezt 

a változtatást a mi utasításunk szerint elvégeznie. Az irányítási feladathoz definiálnunk kell az 

úgynevezett szabályozott jellemzőket, melyek szabályozásával elérjük a kívánt üzemeltetési célunkat. 

Ezen jellemzők szabályozását az úgynevezett módosított jellemzők változtatásával tesszük meg. Az 

irányított folyamatnak lehetnek olyan változói, melyek nem tartoznak egyik kategóriába sem. Ezeket 

néha nem is mérjük. 

 Az irányítás megoldásának, azaz a szabályozási struktúra megtervezésének első lépése a 

szabadsági fokok számának meghatározása. Az irányítástechnikában a szabadsági fokok azt jelentik, 

hogy hány darab szabályozott jellemzőt tudunk irányítani/szabályozni. A szabadsági fokokat 

többféleképpen is meghatározhatjuk, például a változók számából kivonjuk a megkötő egyenletek 

számát. Ez sokszor eléggé fáradságos megoldás. Egyszerűbben is célt érhetünk, ha az úgynevezett 

körüljárásos vagy mérnöki módszert követjük, azaz megvizsgáljuk, hogy hány, egymástól függetlenül 

üzemeltethető szabályozó szelepet tudunk a folyamaton/rendszeren elhelyezni. Ennek meghatáro-

zásakor alaposan kell a folyamatot ismernünk, és emellett még csak véletlenül sem szabad például 

olyan tévedéseknek előfordulnia, hogy egy bonyolultabb csővezetés esetén két szelepet is elhelyezünk 

a vezetéken. 

Ha a módosított jellemzőket már ismerjük, akkor egyszerűvé válik a szabadsági fokok 

meghatározása. Ugyanis annyi a szabadsági fokunk, mint ahány módosított jellemzőnk van. Ha a 

szabályozási cél eléréséhez több szabályozott jellemzőt választottunk ki, mint ahány módosított 

jellemzőnk van, akkor a rendszerünk túlhatározott, azaz redukálni kell a szabályozott jellemzők 

számát. Ez a szabályozási feladat átgondolását is jelenti egyben. 

 Ha több módosított jellemzőnk van, mint ahány szabályozott, akkor a rendszer alulhatározott, és 

több megoldás is elképzelhető. Ezeket a folyamat ismerete alapján át kell gondolnunk. Ezt 

természetesen részletes vizsgálatokkal is segítjük. 

 Ha a módosított és szabályozott jellemzők száma azonos, akkor a rendszerünk határozott, és 

áttérhetünk a következő lépésre, azaz a szabályozási struktúra megtervezésére. 

 A szabályozási struktúra tulajdonképpen azt jelenti, hogy a szabályozott és módosított jellemzőket 

hogyan párosítjuk, azaz mit mivel fogunk szabályozni. Ez egyben definiálja az egyes szabályozó-

köröket. 

 A többváltozós rendszereket MIMO rendszereknek is hívjuk, ami az angol elnevezésük 

kezdőbetűit takarja: Multiple Input Multiple Output, azaz több bemenet több kimenet. Az egyváltozós 

rendszerek rövid neve SISO: Single Input Single Output, azaz egy bemenet egy kimenet. 

3.1. példa. Többváltozós rendszer vizsgálata 

Feladat: egy egybetáplálású kéttermékes, zeotrop elegyet elválasztó rektifikáló oszlop 

irányítása/szabályozása úgy, hogy mindkét termék összetételét szabályozzuk. Lehetséges-e ez elvileg, 

azaz van-e elegendő szabadsági fokunk? 
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A 3.2. ábra mutatja a rektifikáló oszlopot. 

 

3.2. ábra. Egybetáplálású kéttermékes rektifikáló oszlop 

 A szabályozási cél eléréshez szabályozni kell az oszlop nyomását (P), a szintet a szedőedényben 

(Hsz), a szintet a visszaforralóban (Hv), fejterméket/desztillátumot (xD), fenékterméket/maradékot (xM). 

Az első három változó szabályozásával az úgynevezett  anyagmérleg-szabályozást végezzük el, míg a 

másik kettő az úgynevezett  összetétel-szabályozás. Az anyagmérleg-szabályozás általában jóval 

gyorsabb, mint az összetétel-szabályozás. 

 Körüljárásos módszert követve megállapíthatjuk, hogy hány szabályozó szelepet tudunk a 

kolonnán elhelyezni: kondenzátor hűtővíz (Qkond), refluxáram (L), desztillátum áram (D), üstfűtés 

(Qüst), fenéktermék áram (M). Ezzel megállapíthatjuk, hogy a kérdéses rektifikáló oszlop egy 5 x 5-ös 

rendszert alkot, azaz az anyagmérleg-szabályozás mellett mindkét termék összetételét szabályozni 

tudjuk. 

A 3.3. ábra mutatja az így előálló rendszert. 

 

3.3. ábra. Rektifikáló oszlop leegyszerűsített irányítástechnikai vázlata 

Zavarásként feltételezhetjük például a betáplálás áramának és összetételének változását. Az egyéb 

változók lehetnek például olyan tányérhőmérsékletek, melyeket nem is mérünk. 

 A fenti adatok megállapítása után következik a szabályozási struktúra meghatározása, azaz hogy 

mit mivel szabályozunk. Ezt a döntést, heurisztikus szabályok mellett, statikus és dinamikus 

irányítástechnikai mutatók valamint a folyamat statikus és dinamikus modellezése is segítheti. 

 

 A tananyag további részében feltételezzük, hogy a szabályozási struktúra adott, és egy 

bemenetű és egy kimenetű eseteket (SISO) vizsgálunk. 
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4.  AZ IRÁNYÍTÁSTECHNIKA ALAPELVEI ÉS 

MÓDSZEREI, SZABÁLYOZÁS ÉS VEZÉRLÉS 

Az irányítás lehet kézi vagy önműködő. Kézi irányítás esetén az irányítás összes műveletét 

kezelőszemély végzi. Az önműködő irányítás az irányításnak olyan módja, amely teljes egészében 

emberi beavatkozás nélkül, önműködően játszódik le. 

 

Az irányítási művelet – akár emberi közreműködéssel, akár önműködően – az alábbi részműveletekből áll: 

 érzékelés: információszerzés az irányítandó folyamatról és/vagy az azt zavaró körülményről, 

 ítéletalkotás: döntés a kapott információ alapján a rendelkezés szükségességéről és 

mértékéről, 

 rendelkezés: utasítás a beavatkozásra, 

 beavatkozás: a rendelkezés alapján az irányított folyamat működésének befolyásolása 

valamely paraméterének/jellemzőjének módosításán keresztül. 

 

A fenti részműveletekből álló irányítás két, lényegében eltérő módon valósítható meg. Az egyiket 

vezérlésnek, a másikat szabályozásnak nevezzük. A vezérlés és szabályozás működési elvét, illetve a 

közöttük levő különbséget egy egyszerű példa segítségével világítjuk meg. 

 

4.1. ábra. Hőcserélő irányítása vezérléssel 

 

4.2. ábra. Hőcserélő irányítása szabályozással 
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4.1.  Alapjelölések 

A 4.1. és 4.2. ábrákon bemutatott ábrázolási mód a technológiák úgynevezett P&I (piping and 

instrumentation) diagramjának elveit követi. Az anyagáramokat vastagabb vonal jelképezi. Az 

irányítástechnikai vezetékeket vékonyabb vonal vagy szaggatott vékony vonal vagy vékony és páros 

ferde vonalpárokkal áthúzott vonal jelképezi. 

 Az irányítástechnikai elemeket (hardware-elemek) kör jelképezi. A körben szereplő betűjelek az 

angol nyelvű elnevezésekből származnak. Az első helyen az irányított jellemző elnevezésének 

kezdőbetűje áll. A 4.1. és 4.2. ábrán hőmérsékletet szabályozunk, tehát az első helyen T (temperature) 

betű áll. A további helyek a kérdéses berendezés irányítástechnikai funkcióira utalnak. Itt már több 

jelzés is lehetséges lenne, de esetünkben csak a működésre utaló betűk állnak, T (transmitter) távadó, 

mely berendezés érzékel/mér valamilyen fizikai mennyiséget, és a mért értéket irányítástechnikai jellé 

alakítja, C (controller) szabályozó, mely ítéletalkotást és rendelkezést végez. A rendelkezés alapján, 

esetünkben a hőcserélő hőközlő áramát módosítjuk egy szabályozó szelep, szaknyelven „kalapos 

szelep” segítségével. 

4.2.  Irányítástechnikai alapfogalmak 

A 4.1. és 4.2. ábrán bemutatott példákon további irányítástechnikai alapfogalmakat ismerhetünk meg. 

 Irányított – szabályozott vagy vezérelt – folyamat: melynek egy vagy több paraméterét a 

kívánt módon szabályozva vagy vezérelve megvalósítjuk a szabályozási célt. Esetünkben ez a 

folyamat a hőcserélő. 

 Zavarás, zavaró jel: mely a szabályozási vezérlési célt megvalósítását zavarja. Ezért van 

szükség az irányításra. (Ha nem lenne zavarás, nem lenne szükség irányításra, csak ha mi 

akarnánk változtatni.) Esetünkben ez a belépő fluidum hőmérséklete. 

 Irányított – szabályozott vagy vezérelt – jellemző: az a paraméter/jellemző, melyet 

szabályozunk, illetve vezérlünk. Esetünkben ez a hőmérséklet. 

 Távadó: a 4.1. pontban már bemutattuk. Két részből áll, érzékelő és jelátalakító. Az érzékelő 

része mér egy kérdéses fizikai/műveleti paramétert, melyet a jelátalakító rész a többi 

irányítástechnikai hardware-elem által gyakorlatilag közvetlenül értelmezhető. A távadó 

szabályozás esetében a szabályozott jellemzőt, míg vezérlés esetében a zavarást méri. A 

távadó által továbbított jel az úgynevezett ellenőrző jel.  

 Szabályozó: a 4.1. pontban már bemutattuk. Az ítéletalkotó és rendelkező feladatot látja el. 

Az ítéletalkotáshoz közölni kell vele, hogy mi milyen értéket tartunk kívánatosnak. Ez az 

úgynevezett alapjel vagy parancsolt jellemző. Ezzel közöljük, hogy mekkora legyen a 

szabályozott jellemző értéke (esetünkben a hőmérséklet), melyet a szabályozónak a 

zavarás(ok) ellenére tartani kell, illetve vezérlés esetén mekkora az alapesetben a zavarás 

értéke. Ha az alapjel és ellenőrző jel értéke azonos, a szabályozónak nem kell semmilyen 

rendelkezési funkciót generálnia, nem kell semmit változtatni. Ha viszont az alapjel és 

ellenőrző jel értékei eltérnek, akkor a kettőjük különbsége, az úgynevezett hibajel nem lesz 

nulla, és a szabályozónak rendelkező jelet kell generálni és azt továbbítani a beavatkozó szerv 

felé. 

 Beavatkozó szerv: nagyon gyakran egy szelep, de lehet például villamos fűtőtest (lásd 

vasaló). A szabályozótól kapott rendelkező jel alapján beavatkozik a folyamat egy 

paraméterébe, melyet módosított jellemzőnek nevezünk, és annak értékét 

megváltoztatja/módosítja. Így hatunk vissza a szabályozott vagy vezérelt jellemző értékére. 

4.3.  A vezérlés és szabályozás összehasonlítása 

Amint az a 4.1. és 4.2. ábrákon látható, a vezérlés és a szabályozás ugyanazokból az irányítástechnikai 

elemekből áll, csak kapcsolásuk tér el. A legfontosabb különbség az, hogy vezérlés esetén a távadó a 

lehetséges zavarást méri, és annak megfelelően avatkozik be, míg szabályozás esetén a szabályozott 

jellemzőt mérjük, és pontos képünk van annak alakulásáról, illetve értékéről.  
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Jobban megérthetjük azonban a vezérlés és szabályozás közti különbséget, ha mindkettőnek 

felrajzoljuk a blokkdiagramját, más néven hatásvázlatát (4.3.-4.4. ábrák). Az elméleti jellegű 

irányítástechnikai vizsgálatoknál általában a blokkvázlatot használják. A képi hatásvázlat inkább a már 

említett P&I diagramokra jellemző. 

 

4.3. ábra. Vezérlés blokkdiagramja/hatásvázlata 

 

4.4. ábra. Szabályozás blokkdiagramja/hatásvázlata 

A vezérlés esetén a távadó a zavarást méri. A távadó kimenőjele az ellenőrző jel. Az alapjellel történő 

összehasonlítás ilyenkor fizikailag azt jelenti, hogy megvizsgáljuk a zavarásnak –tulajdonképpen a 

folyamat bemenőjelének –, az értékét, és összevetjük az alapjel által megadott alapesettel. Az 

összevetés különbségképzést jelent. Ha a zavarás, azaz a folyamat bemenőjele eltér az alapjel által 

megadott alapértéktől, azaz a különbségük, mely a hibajel, nem nulla, a vezérlő/szabályozó elvégzi a 

rendelkező funkciót, és továbbítja a beavatkozó felé. A beavatkozó szerv rendszerint valamilyen 

anyag- vagy energiaáramot módosít, mely a módosított jellemző. A módosított jellemző 

változtatásával a vezérelt jellemző értékét irányítani tudjuk. A vezérlés alapján történt beavatkozásnak 

a vezérelt jellemzőre történő hatásáról nincs a vezérlőnek/szabályozónak semmiféle információja, így 

a vezérlés nyílt hatásláncú irányítás. 

 Szabályozás esetén a távadó a szabályozott jellemzőt méri. Az alapjel fizikai jelentése ebben az 

esetben a szabályozott jellemző megkívánt, parancsolt értéke. Az összehasonlítás a két jel 

különbségének képzése, ahol az ellenőrző jelet vonjuk ki az alapjelből. A két jel különbsége a hibajel, 

mely belép a szabályozóba. Ha a hibajel nem nulla, a szabályozó ítéletet alkot, rendelkezik, és a 

beavatkozóhoz továbbítja a rendelkező jelet. A beavatkozó szerv ezúttal is többnyire valamilyen 

anyag- vagy energiaáramot módosít, mely a módosított jellemző. A módosított jellemzőn keresztül a 

szabályozott jellemző értékét az alapjel értékének megfelelő értéken tudjuk tartani. A szabályozás zárt 

hatásláncú, ugyanis a szabályozott jellemzőről folyamatos információnk van, azt folyamatosan mérjük. 
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 Felhívjuk a figyelmet egy rendkívül fontos dologra, ugyanis mindig negatív visszacsatolást 

alkalmazunk. A pozitív visszacsatolás labilis működésű. 

 

A vezérlést és a szabályozást összehasonlítva a következő sajátosságok állapíthatók meg: 

1. Szabályozással mindenféle zavarás hatása kiküszöbölhető, vezérléssel csak az előre 

számításba vett és mért zavarás(ok) hatása. 

2. Helyesen beállított vezérlés esetén a vezérelt paraméter mindig a kijelölt értéken van, 

általában nincs vezérlési eltérés. A szabályozási folyamatban a szabályozott paraméter 

hosszabb-rövidebb ideig eltér a kijelölt értéktől. A szabályozókör elemeit éppen ez a 

szabályozási eltérés működteti. 

3. A vezérelt folyamat és a vezérlés elemeinek pontos matematikai ismerete elengedhetetlen. 

Szabályozás esetén rendszerint elegendő a folyamat és a szabályozókör elemeinek közelítő 

matematikai leírása is. 

4. A vezérlés stabilis, azaz a vezérelt jellemző véges idő alatt elér egy gyakorlatilag változatlan 

értéket, ha a mért zavarásban történt változás. A szabályozókör működése kedvezőtlen 

esetben instabil/labilis is lehet, tehát a szabályozott jellemző soha nem ér el egy állandósult 

értéket. A szabályozókörök instabil működésének lehetősége abban van, hogy hosszabb-

rövidebb idő szükséges ahhoz, hogy a hatás a láncon végigfusson. 

(A stabilitás, labilitás kérdéséről még lesz szó a továbbiakban.) 

 

 A fentiek alapján úgy tűnhet, hogy a vezérlésnek több előnye van a szabályozással szemben. A 

szabályozásnak azonban az a tulajdonsága, hogy bármilyen zavarás hatását ki tudja küszöbölni, 

szemben a vezérléssel, mely csak a mért zavarás(ok)ét, jócskán a szabályozás javára billenti a 

mérleget. Például a 4.1. ábrán bemutatott vezérlés abban az esetben, ha például a hőcserélő hőközlő 

közegének állapotában történik változás, akkor azt a kör nem érzékeli, és a vezérelt jellemző nem lesz 

a megkívánt értéken. 

 Ez stabilis működésű szabályozásnál nem fordulhat elő, és ezért a vezérlést, más néven 

előrecsatolt szabályozást a visszacsatolt szabályozással, röviden a szabályozással szemben csak 

nagyon ritkán alkalmazzuk.  

4.4.  A folyamatirányítás feladatai 

A folyamatirányítást, szabályozást változó feladatok ellátásra alkalmazzuk: 

 értéktartó szabályozás, amikor a folyamat szabályozott jellemzőit előírt, állandó értéken 

tartjuk, például folyamatos termelés állandó paraméterek mellett; 

 követő szabályozás, amikor a folyamat szabályozott jellemzőit az idő függvényében 

változtatjuk egy előírt függvény szerint, például üzemindítás, átállás; 

 korlátozó feltételek kielégítése;  

 vészjelzés és riasztás adása. 

 

A fenti feladatok ellátáshoz a folyamat ismerete, megfelelő szabályozási struktúra, jól működő 

szabályozók, (hardware és software) valamint képzett kezelőszemélyzet szükséges. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Miért van szüksége a vegyész-, bio- és környezetmérnöknek irányítástechnikai alapismeretekre? 

2. Milyen főbb fejlődési lépései vannak az irányítástechnika történetének? 

3. Mi a szabályozott jellemző, a módosított jellemző és a zavarás fogalma? 

4. Miért van szükség irányítástechnikára, szabályozásra? 

5. Mi a szabályozási struktúra? 

6. Mi az irányítástechnikai szabadsági fok fogalma? 
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7. Mit jelentenek a MIMO és SISO rövidítések? 

8. Mi a P&I diagram? Mit mutat ez a diagram? Hogyan jelöli az egyes irányítástechnikai elemeket? 

9. Mutassa be a vezérélést és a szabályozást egy hőcserélő esetére! 

10. Szabályozókörök esetében mit jelent a visszacsatolás? Milyen visszacsatolások lehetségesek, és 

abból melyiket használjuk szabályozókörökben és miért? 

11. Hasonlítsa össze a vezérélést és a szabályozást! 

12. Rajzolja le a vezérlés blokkdiagramját és magyarázza el az egyes elemek viselkedését! 

13. Rajzolja le a szabályozás blokkdiagramját és magyarázza el az egyes elemek viselkedését! 

14. Milyen feladatai vannak a folyamatirányításnak? 
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5.  AZ IRÁNYÍTÁSTECHNIKA NYELVEI 

Ahogy az emberi kommunikációban számos nyelven beszélünk, ugyanúgy az irányítástechnikának is 

több „nyelve”, több leírási módszere/megoldása van. Az irányítástechnikai problémák, feladatok 

megoldásakor, illetve vizsgálatakor mindegyik módszerrel elérhető ugyanaz az eredmény, azaz 

bármely emberi nyelven el tudjuk mondani ugyanazt, de az irányítástechnikában mi mindig azt a 

megoldást, nyelvet választjuk ki a különböző leírási módszerek közül, amelyik a legegyszerűbben 

vezet eredményre. 

 Nézzük az egyes irányítástechnikai nyelveket. 

5.1.  Időtartomány, differenciálegyenlet 

Mivel mi, emberek, az időtartományban élünk, leginkább ezt és az itteni leírást, függvényeket értjük 

meg. Az irányítástechnika, a szabályozás mindig időbeni változást jelent, még a látszólag stacionárius 

esetekben is, és csak felbontás, ábrázolási pontosság kérdése, hogy látjuk-e ezt a változást. Az 

irányítástechnikában azonban nem törekszünk olyan változások elméleti vizsgálatára, melyeket nem is 

tudunk megmérni. Olyan instacionárius jelenségeket vizsgálunk, melyek jelentős, gyakorlati 

fontosságú változásokkal járnak. 

 Az időbeni változások leírására a differenciálegyenleteket használjuk. Jelen tárgy keretében csak a 

közönséges, lineáris differenciálegyenletekkel leírható jelenségeket vizsgáljuk. (Ezért szokás ezt a 

témakört „lineáris irányítástechnikának” is hívni.) 

5.1. példa 

Írjuk le a tökéletesen kevert puffertartály (5.1. ábra) időbeni viselkedését. A be- és kiömlő folyadék-

áramok azonosak, a puffertartályban lévő anyag-, folyadékmennyiség állandó, bemenő paraméter a 

belépő elegy koncentrációjának változása, kimenő paraméter a kilépő elegy koncentrációja. 

 

5.1. ábra. Tökéletesen kevert puffertartály 

Stacionárius anyagmérleg: 

Bemegy = Kimegy 

KIBE cwcw 
  (5.1) 

ahol w  az átfolyó anyag mennyisége, anyagmennyiség/idő 

 KiBe cc ,
 a be- és kilépő koncentráció, mól/anyagmennyiség vagy 

tömeg/anyagmennyiség. 

 

Instacionárius anyagmérleg: 
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Az instacionárius anyagmérlegben megjelenik egy új tag, mivel ha változik a tartályba belépő 

koncentráció, akkor az a tartálybani koncentrációra is hatással van. A tartályban a koncentráció nőni 

vagy csökkeni fog, attól függően, hogy a belépési koncentráció milyen irányban változott a 

stacionárius esethez képest. Ez azt jelenti, hogy irányítástechnikai szempontból a leírni kívánt 

puffertartálynak úgynevezett kapacitása van, mely kihat az időbeni viselkedésre.  

 

Bemegy = Kimegy + Felhalmozódik (kiürül) a tartályban. 

 

Az instacionárius anyagmérleget, időfüggvényekkel, célszerűen differenciálisan kicsiny 

időintervallumra  dt  írjuk fel. A koncentráció változása pedig dt idő alatt  tdcKI  lesz. (A zárójelben 

szereplő t  jelenti a változó időtől való függését.) 

         tdcVdttctwdttctw KIBEBE   ,  (5.2) 

ahol V a tartály térfogata, a w-vel azonos dimenziójú anyagmennyiség, m³, vagy mól. 

 

A tartályban a koncentráció, mivel abban a keveredés tökéletes, megegyezik a kilépési 

koncentrációval. 

Az (5.2) egyenletet átrendezve, teljes differenciálként felírva kapjuk: 

 
       tctwtctw

dt

tdc
V BEKI

KI 
.  (5.3) 

Ha a tartályon átfolyó folyadékáram, illetve anyagmennyiség nem változik, időfüggését elhagyva, 

akkor (5.3) egyenletet átrendezhetjük és kapjuk: 

 
   tctc

dt

tdc

w

V
BEKI

KI 
,  (5.4) 

ahol 
w

V  a tökéletesen kevert tartályban a tartózkodási idővel azonos. A későbbiekben azonban látni 

fogjuk, hogy ez az irányítástechnikában az elsőrendű arányos tag időállandója lesz. 

 

5.2.  Laplace-tartomány, átviteli függvény 

A Laplace-tartomány azt jelenti, hogy a folyamatirányítási feladatok vizsgálata során a vizsgált 

függvényeket az időtartományból a Laplace-tartományba transzformáljuk, és így a Laplace-

tartományba kerülve egyszerűbben tudjuk megoldani a kérdéses feladatot. 

5.2.1.  Laplace-transzformáció, eltérés-változók bevezetése 

A Laplace-transzformáció definíciója: 

 sF L     




0

dtetftf st
  (5.5) 

ahol s a Laplace féle komplex változó, mely az integrálás során állandó. 

 Az (5.5) integrálást elvégezve az idő eltűnik és csak s szerepel a megoldásban. A megoldás az idő 

függvény [  tf ] Laplace-transzformáltja, melyet nagybetűvel és s feltüntetésével jelölünk  )(sF  

 Bármely időfüggvény akkor Laplace-transzformálható, ha a függvény  

   0minden0  ttf időpillanatban, és (5.6) 



16 Folyamatirányítási rendszerek 

© Mizsey Péter, BME www.tankonyvtar.hu 

  tf olyan ra0t értelmezett függvény, melyre az (5.5) improprius integrál megoldható 

azaz konvergens. (5.7) 

 

A Laplace-transzformáció lineáris transzformáció, azaz érvényesek rá az additivitás és homogenitás 

tételei: 

Additivitás: 

L         sFsFtftf 2121   (5.8) 

Homogenitás: 

L     sFktfk 
 (5.9) 

 Igazán nagy előnye azonban az, hogy derivált és integrál függvények egyszerűen számolhatók. A deri-

válás a transzformált függvény esetében s-sel való szorzássá, az integrálás s-sel való osztássá változik:  

Derivált függvény: 

L      0fsFstf 
 (5.10) 

ahol 

 tff
t 0

0 lim


  és 0t  (5.11) 

L      00
2 ffssFstf   (5.12) 

Az integrálás pedig: 

L     
s

sF
dttf   (5.13) 

 A Laplace-transzformálást nagymértékben segíti/megkönnyíti transzformációs táblázat. 

Megkeressük a transzformációs táblázatban található időfüggvények közül azt, amelyik megfelel a mi 

időfüggvényünknek, ehhez esetleg át kell alakítani az időfüggvényt, és a transzformációs táblázatból 

kikeressük az ehhez tartozó Laplace-transzformáltat. 

 Ezután a Laplace-tartományban kiszámoljuk a probléma megoldását, azaz a differenciálegyenlet 

megoldását, majd elvégezzük az inverz transzformációt, és ezzel megkapjuk a probléma megoldásának 

időfüggvényét. Megjegyezzük, az inverz transzformáció esetében az összetettebb függvényeket nem 

mindig találjuk meg a Laplace-transzformáltak között. Ilyenkor az úgynevezett parciális törtekre 

bontás eszközével élünk, és olyan törtekre bontjuk az inverz transzformálandó Laplace-

transzformáltat, mely tört alakok a transzformációs táblázatban megtalálhatók. 

Amint azt a deriváltak transzformáltjánál látjuk, a kezdeti feltételek megnehezítik a deriváltakkal 

való számolást. Ezért az irányítástechnikában az időváltozókat két részre bontjuk: egy stacionárius 

változóra és egy úgynevezett eltérésváltozóra, mely eltérésváltozó minden 0t  időpillanatban 0 , 

zérus [lásd (5.6) definíciós egyenletet]. Ezzel a koordinátarendszer- transzformációval a (5.10, 5.11 és 

5.12) képletekből eltűnnek a kezdeti feltételek. 

5.2. példa 

Értelmezzük az eltérésváltozókat és az ezzel járó képzeletbeli koordinátarendszer-transzformációt.  

Vegyük az  tx  időfüggvényt, mely lehet például nyomás, hőmérséklet, összetétel. Ezt az 

időfüggvényt vizsgáljuk valamilyen zavarás esetében. A zavarás megtörténtének idejére tesszük az 

időskála nulla pontját. Ez lesz a képzeletbeli koordináta rendszer abszcisszája. 
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Az ordinátán a vizsgált függvényt mutatjuk be, melyet felbonthatjuk: 

     txtxtx ˆ  (5.14) 

ahol   tx  a 0t időpontban azaz a képzeletbeli koordináta rendszer origójában, az )(tx  változó értéke,  

   tx̂  pedig a zavarásra adott válasz, mely teljesíti a (5.6 és 5.7) feltételeket, azaz  

   0minden0ˆ  ttx időpillanatban, és 

  tx̂ olyan ra0t értelmezett függvény, melyre az (5.5) improprius integrál megoldható, 

azaz konvergens. 

 

Az 5.2. ábra magyarázza ezt a képzeletbeli koordináta-transzformációt. 

 

5.2. ábra. Eltérés-változó és értelmezése 

Néhány egyszerű függvény Laplace-transzformáltja és néhány transzformációs szabály: 

  tf   sF  

 a  (impulzus) a  

 a  sa /  

 ta   
2/ sa  

 
nta   

1
!

ns

n
n  

 
te 
 

s

1
 

 
te  1  

  ss

1
 

 
tte 
 

 2
1

s
 

 tsin  
22 



s
 

 tcos  
22 s

s
 

  tfa    sFa   

    tftf 21      sFsF 21   

  tf     0fsFs   

 

A Laplace-transzformációról bővebben a Függelékben írunk még. 
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5.2.2.  Átviteli függvény 

A Laplace-tartományban egy folyamat dinamikus viselkedését az átviteli függvénnyel írjuk le. Ha egy 

általános folyamatot tekintünk (5.3. ábra, a 3.1. ábrához hasonlóan), akkor annak bemenőjelét 

általában  tx -vel, míg kimenőjelét  ty -vel jelöljük. A folyamat dinamikus viselkedését pedig a 

differenciálegyenlet írja le. 

 

5.3. ábra. Általános folyamat, bemeneti-kimeneti modell, időtartomány 

 Ennek a leírásnak a Laplace-tartományban megfelel (5.4. ábra) az a leírás, hogy a bemenőjel az 

időtartománybeli bemenőjel Laplace-transzformáltja  sX , a kimenőjel pedig az időtartománybeli 

kimenőjel Laplace-transzformáltja  sY .  

 

5.4. ábra. Általános folyamat, bemeneti-kimeneti modell, Laplace-tartomány 

Lényeges különbség azonban, hogy a Laplace-tartományban csak az eltérésváltozókkal 

számolunk, amint azt már részleteztük. A folyamat modellje pedig az átviteli függvény   sG , ami 

nem más, mint a kimenőjel Laplace-transzformáltjának és a bemenőjel Laplace-transzformáltjának 

hányadosa. 

 
 
 sX

sY
sG   (5.15) 

5.3. példa 

Számoljuk ki az 5.1. példában bemutatott tökéletesen kevert puffertartály átviteli függvényét! 

A differenciálegyenlet, (5.4) egyenlet: 

 
   tctc

dt

tdc

w

V
BEKI

KI  .
 

Eltérésváltozókat bevezetve: 

     tctctc KIKIKI
ˆ  (5.16) 

     tctctc BEBEBE
ˆ , (5.17) 

és azokat az (5.4) differenciálegyenletbe beírva kapjuk: 

    
       tctctctc

dt

tctcd

w

V
BEBEKIKI

KIKI ˆˆ
ˆ




 . (5.18) 

Tekintve, hogy a stacionárius érték időszerinti deriváltja nulla: 
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0

dt

tcd KI ,
 (5.19) 

és a stacionárius állapot értékeire/változóira igaz, hogy 

   tctc BEKI  ,
 (5.20) 

így az eltérésváltozókra írhatjuk, hogy 

 
   tctc

dt

tcd

w

V
BEKI

KI ˆˆ
ˆ

 ,
 (5.21) 

ami formailag megegyezik az (5.4) egyenlettel. 

Az (5.20) egyenletet már egyszerűen Laplace-transzformálhatjuk: 

     scscscs
w

V
BEKIKI  .

 (5.22) 

Az (5.14) egyenlet szerinti alakra hozva kapjuk, hogy az átviteli függvény: 

 
 
 

1

1





s
W

Vsc

sc
sG

BE

KI
. (5.23) 

Az 5.23. egyenlet az elsőrendű arányos tag átviteli függvénye, melyről a későbbiekben részletesebben 

lesz még szó. 

5.3.  Frekvenciatartomány, frekvenciafüggvény 

Az irányítástechnikában igen elterjedt módszer, hogy egy elem vagy folyamat jellemzésére az 

úgynevezett frekvenciafüggvényét használjuk. Ezzel tulajdonképpen a folyamat jelátvivő 

tulajdonságát a frekvenciatartományban írjuk le. Ezt a jelátvivő tulajdonságot az idő tartományban a 

differenciálegyenlet, a Laplace-tartományban pedig az átviteli függvény írja le. 

 A frekvenciafüggvényt a differenciálegyenlet vagy az átviteli függvény segítségével ki is 

számíthatjuk, melyről a későbbiekben még lesz részletesen szó. A frekvenciafüggvényt azonban, 

szemben a differenciálegyenlettel és az átviteli függvénnyel, kísérleti úton meg is mérhetjük. 

Ha ugyanis egy lineáris rendszer bemenetére ω körfrekvenciájú szinuszos jelet adunk, akkor egy 

bizonyos ideig tartó instacionárius folyamat után kvázi-stacionárius állapot jön létre, azaz a rendszer 

kimenetén ugyancsak ω körfrekvenciájú, de a bemenőjeltől amplitúdóban és fázisban eltérő szinuszos 

jel jelenik meg (5.5. ábra).  

Ha a bemenőjel alakja: 

   tAtx X  sin , (5.24) 

akkor a kvázi-stacionárius állapot beállta után a kimenőjel alakja: 

     tAty Y sin . (5.25) 

A be- és kimenőjelek amplitúdójának arányát amplitúdóviszonynak (AV) hívjuk  

X

Y

A

A
VA  , (5.26) 
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a fázisbeli eltérést pedig fáziseltolási-szögnek, röviden fázisszögnek    nevezzük. Az amplitúdó-

viszony és a fázisszög független a bemenő szinuszos jel amplitúdójától, csak a frekvenciától függ. A 

természetben található elemek, folyamatok fázisszöge általában negatív, ezért a fázisszöget szokás 

fáziskésésnek is hívni. 

 

5.5. ábra. Frekvenciavizsgálat bemutatása 

Ha ezt a vizsgálatot több különböző frekvenciánál is elvégezzük, akkor elvégezzük az 

úgynevezett frekvenciavizsgálatot, melynek eredményeképp megkaphatjuk az amplitúdóviszony és a 

fázisszög értékeit a frekvenciafüggvényében, azaz a frekvenciafüggvényt. 

A frekvenciafüggvény tehát lehet egy adatsor, de e helyett inkább ábrázolják a frekvencia-

függvényt, melyet így szokás amplitúdó-fázis jelleggörbének is nevezni. 

 Az amplitúdó-fázis jelleggörbének, azaz a frekvenciafüggvénynek kétféle ábrázolási módja 

használatos: 

 Nyquist-diagram, avagy a komplex számsíkon történő ábrázolás, 

 Bode-diagram, avagy a logaritmikus léptékű ábrázolás. 

5.3.1.  Amplitúdó-fázis jelleggörbe (Nyquist-diagram) 

A későbbiekben részletesen bemutatjuk, hogy a frekvenciafüggvény felírható komplex alakban is, és 

így a frekvenciafüggvény a komplex számsíkon ábrázolható. Ezt az ábrázolási módot hívjuk Nyquist-

diagramnak. 

A frekvenciát a 0  intervallumban változtatjuk. Minden egyes frekvenciára a kimenő-

jelnek a bemenőjelhez viszonyított fázisszöge és az amplitúdók hányadosa a komplex számsík egy 

pontját határozza meg. A pont origótól vett távolsága az amplitúdóviszony, a pozitív reális tengellyel 

beárt szöge pedig a fázisszög. 

 

5.6. ábra. Frekvenciafüggvény egy pontjának ábrázolása a komplex számsíkon 

A pontokat összekötő görbe az amplitúdó-fázis jelleggörbe, azaz a frekvenciafüggvény   jG . 

A görbén a frekvencia,  , növekedésének irányát nyíllal jelöljük meg. A görbe egyes pontjaihoz 

tartozó frekvenciákat a vonatkozó pont mellé írjuk. Így kapjuk a komplex számsíkon ábrázolt 

frekvenciafüggvényt, azaz a Nyquist-diagramot (5.7. ábra). 
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5.7. ábra. Amplitúdó-fázis jelleggörbe, frekvenciafüggvény ábrázolása a komplex számsíkon,  

Nyquist-diagram 

 A Nyquist-diagramban ábrázolt frekvenciafüggvény használata sok esetben nehézkes, mert 

a) a frekvenciafüggés nehezen olvasható le, 

b) egyetlen pontjának meghatározása is komplex számokkal végzett számolást igényel, 

c) az elem vagy folyamat paramétereinek (például időállandó) megváltozására az amplitúdó-

fázis jelleggörbében bekövetkező változás általában nem követhető gyorsan és kényelmesen. 

5.3.2.  Frekvenciafüggvény logaritmikus ábrázolása (Bode-diagram) 

A Nyquist-diagram alkalmazásának hátrányai a logaritmikus ábrázolási mód segítségével kikü-

szöbölhetők. Ilyenkor külön diagramban ábrázoljuk az amplitúdóviszonyt és a fázisszöget, de 

mindkettőt a frekvenciafüggvényében, azonos léptékű logaritmikus skálán. Az amplitúdóviszonyt is 

logaritmikus léptékű skálán ábrázoljuk, de a fázisszöget lineáris skálán. Így kapjuk a Bode-diagramot, 

mely tulajdonképpen két ábra. Az 5.8. ábra egy kvalitatív frekvenciafüggvényt mutat be a Bode-

diagramon ábrázolva. Megjegyezzük, hogy a természetben előforduló elemek fázisszöge nulla vagy 

negatív szám, tehát fáziskésésről beszélünk. 

 

5.8. ábra. Kvalitatív Bode-diagram 
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 A kényelmesebb ábrázolás kedvéért gyakran nem log AV-t, hanem ennek 20-szorosát ábrázolják. 

Az ilyen módon kapott skála egysége a decibel (dB). Mi ezt a gyakorlatot nem fogjuk követni. 

 

A Bode-diagram alkalmazásának előnyei: 

a) A rendszer paraméterei változásának hatása könnyen megszerkeszthető, szemléletes 

eredményt ad. 

b) Sorba kapcsolt elemek Bode-diagramja az egyes elemek Bode-diagramjainak egyszerű 

összegezésével szerkeszthető meg. Erről a későbbiekben még írunk. 

 

A Nyquist- és Bode-diagramok ugyanazokat a tényeket ábrázolják, természetesen egymásból is 

megszerkeszthetők. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Milyen nyelvei vannak az irányítástechnikának? Miért van több nyelve az irányítástechnikának? 

2. Mivel dolgozunk az időtartományban? 

3. Vezesse le a tökéletesen kevert puffertartály differenciálegyenletét a betáplálás összetétel 

változására nézve! 

4. Mivel dolgozunk a Laplace-tartományban? 

5. Mi a Laplace-transzformáció definíciója? 

6. Mi jellemző a Laplace-transzformációra? 

7. Milyen előnye van a Laplace-transzformációnak az időtartománybeli differenciálegyenlettel 

szemben? 

8. Miért van szükség Laplace-tartományban az eltérésváltozók használatára? 

9. Mutassa be egy általános esetre az eltérésváltozó definiálását és használatát! 

10. Mi az átviteli függvény? 

11. Mire és hogyan használjuk az átviteli függvényt? 

12. Állapítsa meg a tökéletesen kevert puffertartály átviteli függvényét! 

13. Mi a frekvenciafüggvény? 

14. Hogyan mérhetjük meg egy ismeretlen folyamat frekvenciafüggvényét? 

15. Hogyan ábrázoljuk a frekvenciafüggvényt? 

16. Jellemezze a Nyquist-diagramot és használatát! 

17. Jellemezze a Bode-diagramot és használatát! 
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6.  LINEÁRIS RENDSZEREK TÁRGYALÁSA A 

FOLYAMATIRÁNYÍTÁSBAN 

Lineáris rendszerek alatt a lineáris differenciálegyenlettel leírható rendszereket értjük. A most 

tárgyalandó módszerek általánosan alkalmazhatók a 3. fejezetben említett többváltozós rendszerekre 

is, de jelen tananyag keretében csak az egy-bemenetű egy-kimenetű (SISO) rendszerek tárgyalását 

ismertetjük. 

Az 5. fejezetben megismertük az irányítástechnika azon nyelveit, melyeket az irányítástechnika a 

folytonos rendszerek tárgyalására általában használ, és mi is a tananyag keretében használunk. 

Az irányítástechnikai rendszerek tárgyalása során tudnunk kell, hogy egy adott bementre, 

zavarásra a vizsgált folyamat milyen választ ad. A kérdéses folyamat lehet  

 egy szabályozókör (4.4. ábra) vagy  

 a szabályozókör bármely eleme vagy egy egyedülálló elem (3.1. ábra), 

 de lehet bármely egyéb tetszőleges elemkombináció, például sorosan kötött elemek vagy 

párhuzamosan kötött elemek. 

 

A továbbiakban a már említett irányítástechnikai nyelvek alkalmazásával leírjuk az általános lineáris 

rendszert, és kitérünk a leírások/nyelvek közti kapcsolatok bemutatására is. 

6.1.  Lineáris rendszer általános leírása az idő tartományban 

A lineáris rendszer differenciálegyenlete a következő általános alakban adható meg: 
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, (6.1) 

ahol   tx  a rendszer bemenőjele, 

   ty  a rendszer kimenőjele, 

  t  az idő, 

  00; bbaa mn   konstansok, a rendszer együtthatói. 

 A fizikailag megvalósítható rendszerekre m ≤ n. Ha ugyanis az m > n eset is létezhetne, ugrás 

alakú bemenőjelre a kimeneten végtelenül kis idő alatt a kimenőjel értékének végtelen nagyra kellene 

növekedni, ami fizikailag nem lehetséges. 

Az irányítástechnikában szokás a (6.1) egyenletet más alakban is felírni, így: 
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 , (6.2) 

ahol  11 és   m
m

n
n TT  a rendszer kimeneti illetve bemeneti időállandói, idődimenziójú 

konstansok 

 K  a rendszer átviteli, más néven erősítési tényezője, dimenziója= 

kimenőjel dimenziója / bemenőjel dimenziója. 
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Rendszer átviteli tényezője, megadja a kimenőjel és a bemenőjel viszonyát állandósult, 

stacionárius állapotban:  

 
 


tx

ty
K , (6.3) 

illetve 

     txKty . (6.4) 

Az átviteli tényező puszta szám, ha a kimenőjel és bemenőjel azonos fizikai mennyiségek. Más 

esetben az átviteli tényezőnek fizikai dimenziója van. 

(A „ K ” átviteli tényező fenti értelmezése csak akkor érvényes, ha a rendszer differenciál-

egyenletében a0 és b0 nullától eltérő számok. Különben A értelme is más.) 

A szabályozási rendszer differenciálegyenletét megoldva a kimenőjel  ty  időfüggvényét kapjuk 

az adott  tx  bemenőjelre, és az adott kezdeti feltételekre. Egy n-ed rendű differenciálegyenlet 

egyértelmű megoldásához n darab kezdeti feltétel megadása szükséges. 

 

Ha a (6.2) egyenletet eltérésváltozókkal írjuk fel, akkor 
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Mivel a stacionárius változók deriváltja nulla 
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n
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dt

tyd
 (6.6) 

és 

   txKty  , (6.7) 

így a (6.5)-ös egyenlet formailag azonos lesz a (6.2) egyenlettel, de mindenütt eltérésváltozók 

szerepelnek az egyenletben: 
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 (6.8) 

Ugyanezt az eredményt kaptuk az 5.3. példában is, egy speciális esetre. 

6.2.  Lineáris rendszer általános leírása a Laplace-tartományban 

Vegyük a 6.1. pontban ismertetett példát, nevezetesen az általános differenciálegyenlettel leírt lineáris 

rendszert. Amint azt az 5.2. pontban leírtuk, az eltérésváltozókat tartalmazó differenciálegyenletet 

Laplace-transzformáljuk a Laplace-tartományba. 

 A bemutatott transzformációs szabályokat alkalmazva kapjuk, hogy a lineáris rendszer általános 

alakú átviteli függvénye, azaz a (6.8) egyenlet Laplace-transzformáltja: 
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Az átviteli függvény segítségével, a bemenőjel ismeretében kiszámolhatjuk a kimenőjel Laplace-

transzformáltját: 

     sXsGsY   (6.10) 

Ha a kimenőjel időfüggvényét akarjuk megkapni, úgy inverz Laplace-transzformáljuk  sY -t. Így 

megkapjuk a kimenőjel eltérésváltozóját, ŷ -t. Ebből a kimenőjel időfüggvénye a stacionárius érték 

ismeretében számolható: 

     tytyty ˆ . (6.11) 

6.3.  Lineáris rendszer általános leírása a frekvenciatartományban 

A frekvenciafüggvényt a rendszer differenciálegyenletéből, (6.8) egyenlet, vezethetjük le. A 

differenciálegyenlet általánosan a következő alakú: 
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Vegyük figyelembe, hogy a bemenőjel szinuszos. Egy alapállapottól való eltérést vizsgálunk, 

tehát eltérésváltozókkal számolunk. A bemenőjelet komplex alakban írva kapjuk: 

  tj
X eAtx  ˆ

, (6.13) 

ahol XA  a bemenő szinuszjel amplitúdója, 

  j  az imaginárius egység, 

  frekvencia. 

 

A bemenő szinuszjel differenciálhányadosa 

 
  tjn

Xn

n

ejA
dt

txd  
ˆ

. (6.14) 

Amint azt az 5.1.3-ban írtuk, a kimenőjel, egy kezdeti tranziens állapot után ugyancsak szinuszos, 

de a bemenőjeltől amplitúdóban és fázisban eltér, tehát 

     tj
Y eAtŷ . (6.15) 

YA   és   egy adott  érték mellett konstansok, de  -nak függvényei. Ezért, szigorúan véve  YA  és 

   volna írandó.  

A kimenőjel differenciálhányadosa 

 
  tjnj

Yn

n

ejeA
dt

tyd    
ˆ

. (6.16) 
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A fenti (6.13-6.16) egyenleteket (6.12) egyenletbe helyettesítve és 
tje 
-vel egyszerűsítve kapjuk: 
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Ha az egyenletbe behelyettesítjük a rendszer differenciálegyenletének (6.12) konstansait, 

megkapjuk a frekvenciafüggvényt, amit  jG -val jelölünk.  

Ennek a komplex függvénynek az abszolút értéke XY AA , a ki- és bemenőjel amplitúdójának 

hányadosa, az amplitúdóviszony,   pedig a két jel közötti fáziseltérés, a fázisszög, mely általában 

negatív, ezért fáziskésésnek is szokás nevezni. 

A kapott frekvenciafüggvény igen szoros kapcsolatban van a rendszer átviteli függvényével (6.9). 

 Ha a lineáris rendszer általános alakú átviteli függvényét, (6.9) egyenlet, és a frekvencia-

függvényét (6.17) egyenlet összehasonlítjuk belátható, hogy az átviteli függvényből js   formális 

helyettesítéssel a frekvenciafüggvényt kapjuk.  

A frekvenciafüggvény komplex függvény, ezért az alábbi alakban irható 

  ImRe  jjG   (6.18) 

ahol  Re  a reális rész értéke, 

   Im az imaginárius rész értéke. 

 

Hasonlítsuk ezt össze a (6.17) egyenlet bal oldalával 

    ImResincos   jj
A

A
e

A

A
jG

X

Yj

X

Y  
. (6.19) 

A függvény abszolút értéke egy pontban (egy   -nál) 

    2222 ImResincos  
X

Y

A

A
jG . (6.20) 

A függvény abszolút értéke, mely a reális rész és imaginárius rész négyzetösszegéből vont 

négyzetgyök, megadja a ki- és bemenőjel amplitúdójának hányadosát, az amplitúdóviszonyt, azaz az 

elem vagy rendszer erősítési/átviteli tényezőjét az adott  mellett. 

 (6.19és 6.20) alapján a (6.19) egyenletet írhatjuk a következő formába is: 

      jejGjG , (6.21) 

mivel a frekvenciafüggvény abszolút értéke az amplitúdóviszony, azaz XY AA . 

  A frekvenciafüggvényből a fáziskésés az alábbi módon számítható. 

Re

Im

cos

sin





tg . (6.22) 

A frekvenciafüggvény a fent bemutatott módon tehát kiszámolható. Ahogy azt az 5.1.3. pontban 

bemutattuk, a gyakorlatban ki is mérhetjük, de a frekvenciafüggvényt mindig ábrázoljuk. Az ábrázolás 

során az amplitúdóviszonyt és a fázisszöget ábrázoljuk.  

 A Nyquist-diagramban ez a komplex számsíkon történik, és ahogy azt az 5.6. ábrán bemutattuk, 

az origótól való távolság az amplitúdóviszony számolt (6.20 egyenlet), vagy mért értéke. A fázisszög 

pedig a reális tengellyel bezárt szög számolt (6.21 egyenlet), vagy mért értéke. 
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 A Bode-diagramban pedig a tényleges értékek (amplitúdóviszony és fázisszög) kerülnek 

ábrázolásra a frekvenciafüggvényében (5.8. ábra). 

Ellenőrző kérdések 

1. Milyen rendszerek viselkedését számoljuk az irányítástechnikában? 

2. Mi a célja az irányítástechnikai számításoknak? 

3. Milyen a lineáris rendszerek időbeli viselkedését leíró differenciálegyenlet általános alakja? 

4. Mikor lineáris egy rendszer? 

5. Milyen a lineáris rendszerek időbeli viselkedését leíró differenciálegyenlet időállandókat 

felhasználó alakja? 

6. Mi a rendszer/folyamat erősítési/átviteli tényezőjének definíciója? 

7. Eltérésváltozók alkalmazásával hogyan változik a lineáris rendszerek időbeli viselkedését leíró 

differenciálegyenlet időállandókat felhasználó alakja? 

8. Mi az átviteli függvény, és mi ennek az általános alakja? 

9. Miért használjuk az eltérésváltozókat? 

10. Vezesse le, hogy hogyan függ az átviteli függvény és a frekvenciafüggvény egymástól? 

11. Mi az amplitúdóviszony, és hogyan számítható ki az értéke? 

12. Mi a fázisszög, és hogyan számítható ki az értéke? 
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7.  ÖSSZETETT LINEÁRIS RENDSZEREK EREDŐ 

ÁTVITELI ÉS FREKVENCIAFÜGGVÉNYE 

Az irányítástechnikában az időbeni viselkedést legkönnyebben a Laplace-tartományban az átviteli 

függvények segítségével írhatjuk le. Ezért, lehetőség szerint, ezeket számoljuk.  

7.1. példa 

Írjuk le a sorba kötött folyamatok/tagok eredő átviteli függvényét! 

 

7.1. ábra. Soros kapcsolás eredő átviteli függvénye 

Az eredő átviteli függvény, tagonként haladva, egyszerű szorzással felírható: 

     sXsGsY  11  (7.1) 

           sXsGsGsXsGsY  21222  (7.2) 

és így tovább, azaz 

         sXsGsGsGsY nn  ...21 . (7.3) 

Összefoglalva írható: 

     sXsGsY i

n

i





1

. (7.4) 

A soros kapcsolás eredő átviteli függvényét a felépítő tagok átviteli függvényeinek szorzataként 

számítjuk ki. 

7.2. példa 

Írjuk le a párhuzamosan kötött folyamatok/tagok eredő átviteli függvényét! 

 

7.2. ábra. Párhuzamos kapcsolás eredő átviteli függvénye 
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Az. ábra jelöléseivel írva: 

                   sXsGsXsGsXsGsYsYsYsY nn  ...... 2121 . (7.5) 

Összefoglalva írható: 

     



n

i

i sXsGsY
1

. (7.6) 

A párhuzamos kapcsolás eredő átviteli függvényét a felépítő tagok átviteli függvényeinek 

összegeként számítjuk ki. 

7.3. példa 

Írjuk fel a negatív visszacsatolású szabályozókör eredő átviteli függvényeit! 

 

7.3. ábra. Negatív visszacsatolású szabályozókör blokkvázlata 

A blokkvázlat alapján írhatjuk, hogy: 

         sXsGsXsGsX mFZZC  . (7.7) 

Tovább haladva a blokkvázlat elemein, (7.7)-et bővíthetjük: 

                   sXsXsXsGsGsGsXsGsX EamCBEFZZC  . (7.8) 

Az egyenlet jobb oldalába a szabályozott jellemzőt bevezetve kapjuk: 

                     sGsXsXsXsGsGsGsXsGsX TACamCBEFZZC  . (7.9) 

Az (7.9) egyenletet átrendezve kapjuk, hogy: 
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sGsGsGsG
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TACBEF

ZZ
C











11
. (7.10) 

A 7.10 egyenlet hűen tükrözi, hogy minden szabályozókörnek két bemenete, a zavarás és az alapjel, és 

egy kimenete, a szabályozott jellemző, van. A 7.10 egyenletből felírhatjuk az eredő átviteli függ-

vényeket. A zavarásra: 
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és az alapjel-változásra: 
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. (7.12) 

7.4. példa 

Írjuk le a sorba kötött folyamatok/tagok eredő frekvenciafüggvényét! 

 

7.4. ábra. Sorba kötött tagok eredő frekvenciafüggvénye 

Mivel a frekvenciafüggvények az átviteli függvényekből  js  helyettesítéssel számolhatók, ezért 

(7.3) alapján automatikusan írhatjuk: 

      


jXjGjY i

n

i


1

. (7.13) 

Az eredő frekvenciafüggvény pedig: 

   


 
n

i

i jGjG
1

 . (7.14) 

 Felhasználva a 7.2 egyenletet, a frekvenciafüggvényt amplitúdóviszonyra és fázisszöget 

tartalmazó tagra bontva írhatjuk, hogy  

        njjj
n eeejGjGjGjG

   .......... 21

21 , (7.15) 

illetve átírva: 

         nj
n ejGjGjGjG

  
...

21
21.... . (7.16) 

 Tehát a sorba kötött tagok frekvenciafüggvényei esetében az amplitúdóviszonyok össze-

szorzódnak a fázisszögek pedig összeadódnak. 

 Ez magyarázza a Bode-diagram vegyes léptékrendszerét. Nevezetesen, a logaritmikus léptékű 

amplitúdóviszonyoknál a szorzás ugyanúgy távolságok összemérése, mint a lineáris léptékű 

fázisszögeknél az összeadás. A Bode-diagram szerkesztéssel történő előállítása a számítógépek 

elterjedése előtt volt fontos.  

A 7.1.–7.4. példák általánosítható eredményei alapján az irányítástechnikában fontos számításokat 

egyszerűen elvégezhetjük. 

Ellenőrző kérdések 

1. Hogy lehet az összetett rendszerek viselkedését egyszerűen számolni? 

2. Hogyan írjuk le a sorbakötött rendszerek eredő átviteli függvényét? Vezesse le ezt egy konkrét példára! 

3. Hogyan írjuk le a párhuzamosan kötött rendszerek eredő átviteli függvényét? Vezesse le ezt egy 

konkrét példára! 

4. Hogyan írjuk le a szabályozókörök eredő átviteli függvényét? Vezesse le ezt egy konkrét példára! 
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5. Hány bemenőjelre van a szabályozóköröknek eredő átviteli függvénye? Milyen alakúak ezek a 

függvények? 

6. Hogyan írjuk le a sorbakötött rendszerek eredő frekvenciafüggvényét? Vezesse le ezt egy konkrét példára! 

7. Hogy alakulnak sorbakötött rendszereknél az amplitúdóviszonyok és a fázisszögek? Vezesse le 

ezt egy konkrét példára! 

8. Mi magyarázza a Bode-diagram speciális, logaritmikus és lineáris, léptékrendszerét? 
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8.  TIPIKUS VIZSGÁLÓJELEK 

Lineáris rendszerek irányítástechnikai vizsgálatában gyakran alkalmazott módszer, hogy a rendszer 

bemenetére valamilyen egyszerű bemenőjelet, vizsgálójelet adunk, és a rendszer jellemzésére a 

kimenőjelet, a válaszfüggvényt használjuk. A jellemzés mellett folyamatazonosításra, identifikálásra is 

jók ezek a jelek. Ugyanis azonos irányítástechnikai viselkedésű rendszerek azonos válaszokat adnak, 

így ha egy rendszernek a tipikus vizsgálójelekre adott válaszait egy ismert irányítástechnikai elem 

válaszaival azonosnak találjuk, akkor a rendszert azonosítani tudjuk. 

Gyakorlati szempontból a legfontosabb vizsgálójelek:  

a) impulzus-függvény 

b) ugrás-függvény 

c) sebességugrás-függvény 

d) gyorsulásugrás-függvény 

 

Az impulzuszavarás nagyságát, „ a ”-t integrálással állapítjuk meg: 

 




 adttx . (8.1) 

 Az egységimpulzus-függvény:  t , olyan egységnyi területű impulzus, aminek nagysága 0t

esetén végtelen nagy, 0t és 0t  időkre pedig nulla. Az integrálja lásd (8.1) pedig éppen 

egységnyi, azaz 1a . 

 Egységnyi területű impulzusokból származtatható le, olyan módon, hogy ha az impulzus ideje 

0 , akkor magassága 1 (8.1. ábra). 

Az impulzuszavarás bemenőjelre kapott válaszfüggvény a súlyfüggvény. A súlyfüggvény alakja a 

vizsgált rendszer felépítésétől függ. Ismeretében következtethetünk a rendszer szerkezetére. 

 

8.1. ábra. Az egységimpulzus függvény származtatása 

Az egységugrás-függvény: a függvény értéke 0, ha 0t  és 1, illetve ha az ugrás nem egységnyi akkor 

„ a ”, ha 0t . 

 Az ugrászavarás bemenőjelre a rendszer kimenetén kapott válaszfüggvényt átmeneti függvénynek 

nevezzük 

 

 Az egységsebességugrás-függvény értéke 0, ha 0t , 0t -ra pedig t  illetve ha nem egységnyi 

a zavarás, akkor ta  . Hatására a rendszer kimenetén az (egység)sebességugrás-válaszfüggvény 

jelenik meg. 
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Az egységgyorsulás-függvény értéke 0, ha 0t , 0t -ra pedig 22t  illetve ha nem egységnyi a 

zavarás, akkor 22ta  . A rendszer kimenetén hatására az (egység)gyorsulás-válaszfüggvény jelenik 

meg. 

 

A tipikus vizsgálójeleket a 8.2. ábrán mutatjuk be. 

 

8.2. ábra. Tipikus vizsgálójelek, a.) impulzuszavarás, b.) ugrászavarás, c.) sebességugrás-zavarás,  

d.) gyorsulásugrás-zavarás 

Az impulzuszavarás, az ugrászavarás, a sebességugrás-zavarás, a gyorsulásugrás-zavarás ebben a 

sorrendben egymás időszerinti integráljai, illetve fordított sorrendben egymás deriváltjai. Ugyanez a 

kapcsolat van a vizsgált folyamat megfelelő válaszfüggvényei között is, tehát például a súlyfüggvény 

az átmeneti függvény deriváltja illetve fordítva az átmeneti függvény a súlyfüggvény integrálja. 

(A fenti állítás helyességét nem érinti az a tény, hogy az impulzusfüggvény és az ugrásfüggvény 

klasszikus értelemben nem differenciálható függvények. Az állítás más módon bizonyítható be, ettől 

itt eltekintünk!) 

Ellenőrző kérdések: 

1. Milyen tipikus vizsgálójeleket használunk? 

2. Rajzolja fel a tipikus vizsgálójelek alakját! 

3. Mire használjuk a tipikus vizsgálójeleket? 

4. Hogy viszonyulnak egymáshoz a tipikus vizsgálójelek és a rájuk adott válaszok? 
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9.  STABILITÁS 

A stabilitást egyaránt definiálhatjuk az idő, a Laplace és a frekvenciatartományban. Mindig azt a 

definíciót használjuk, amelyik az adott probléma kezelésére a legalkalmasabb. Az itt bemutatásra 

kerülő frekvenciatartománybeli definíció csak a szabályozó körökre érvényes. 

9.1.  Stabilitás definíciója az időtartományban 

Általánosan megfogalmazva: ha egy stabilis rendszert zavarás ér, akkor a zavarás megszűnte után a 

rendszer visszatér a zavarás előtti eredeti állapotába, és ott is marad, ha nem éri újabb zavarás.  

 Másképp megfogalmazva: egy rendszert akkor nevezünk stabilisnak, ha egyensúlyi állapotából 

kitérítve és magára hagyva idővel eredeti egyensúlyi állapotába tér vissza. Ez a megfogalmazás az 

általunk vizsgált lineáris rendszerek eltérésváltozóira nézve azzal ekvivalens, hogy a rendszer 

súlyfüggvényének idővel zérushoz kell tartania. 

A stabilitás szempontjából tehát elegendő a súlyfüggvényt, azaz az (egység)impulzus 

bemenőjelre/zavarásra adott választ vizsgálni. Bármely más bemenőjel impulzusok sorozatára 

bontható fel-elvileg, tehát ha a bemenőjel korlátos függvény, stabilis rendszer esetében a 

válaszfüggvény is korlátos marad. 

9.2.  Stabilitás definíciója a Laplace-tartományban 

A Laplace-tartományban történő stabilitásvizsgálat a 9.1. pontban leírt definíción alapszik, azaz a 

súlyfüggvény vizsgálatán.  

 Írjuk fel egy általános lineáris folyamat/rendszer egységimpulzus bemenőjelre/zavarásra adott 

válaszfüggvényét:  

     sXsGsY  . (9.1) 

 Mivel az impulzus függvény Laplace-transzformáltja maga az impulzus (lásd 5.2.1. pont), ezért 

egységimpulzus bemenőjel esetén a vizsgált rendszer kimenőjele: 

     sGsGsY  1 . (9.2) 

Ebből következik, hogy a rendszer stabilitására az átviteli függvény egyértelmű felvilágosítást ad, 

mert az a súlyfüggvény Laplace-transzformáltja. 

Ez a megoldás más oldalról is igen kézenfekvő. Az átviteli függvény a rendszer sajátosságaitól 

függ, a jelektől független. A stabilitás szintén a rendszernek egy tulajdonsága, a bemenőjeltől 

független jellemző. Így szükségszerűen meg kell, hogy állapítható legyen az átviteli függvényből is. 

Egy rendszer stabilitásának eldöntésére több; egymással egyenértékű vizsgálati eljárást dolgoztak 

ki. Ezek közül itt most csak egyet ismertetünk. 

Tegyük fel, hogy rendszer átviteli függvénye a következő alakú: 

 
 
 sQ

sP
sG  , (9.3) 

ahol a számláló és a nevező is „s”-re nézve valahányad fokú polinom. Ha a polinomok hányadosa 

áltört, vagyis  sP  magasabb fokszámú, mint  sQ , akkor el kell végezni a kijelölt osztást, hogy egy 

újabb polinomot és egy valódi törtet nyerjünk. 

Ha az átviteli függvény nevezőjét nullával tesszük egyenlővé, akkor megkapjuk az úgynevezett 

karakterisztikus egyenletet, azaz: 
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  0sQ . (9.4) 

 A karakterisztikus egyenlet megoldása megadja annak gyökeit, azaz a karakterisztikus egyenlet 

pólusait. A gyökök/pólusok ismeretében a rendszer átviteli függvénye átírható az úgynevezett 

gyöktényezős alakba: 

 
    nssssss

sP
G




.... 21

, (9.5) 

ahol nsss ,....,, 21  a karakterisztikus egyenlet pólusai/gyökei. 

E vizsgálatban igen nagy szerepe van annak, hogy az átviteli tényező nevezőjét szorzattá alakítva 

írjuk fel.  

A (9.5) alakba felírt átviteli függvényt parciális törtekre bontjuk a következőképpen: 
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2

1

1

21

. (9.6) 

Tagonként elvégezzük az inverz Laplace-transzformációt. A nsss ,....,, 21  pólusok közül egyesek 

valósak, mások páronként konjugált komplexek lehetnek.  

a.)  Ha a pólus valós, az inverz transzformált 

1

sL
ts

i

i

i ieC
ss

C 











, (9.7) 

ha si negatív, a súlyfüggvény nullához tart.  

 

b.)  Ha a pólusok konjugált komplexek, azaz 

  jsi  (9.8) 

  jsi

'  (9.9) 

az inverz transzformált 

   
  











 teC
ssss

C t

ii

s cos2L
'

1
, (9.10) 

ha a komplex gyökpárok valós része negatív szám, a kapott súlyfüggvény nullához tart. 

 

Összefoglalva: 

Bármilyen ismert átviteli függvényű rendszer stabilitása megállapítható a Laplace-tartományban az 

átviteli függvény vizsgálatával. Ehhez az átviteli függvényt gyöktényezős alakba kell írni, amihez a 

karakterisztikus egyenlet gyökeit meg kell határozni. Ha minden valós gyök és minden komplex gyök 

valós része kivétel nélkül negatív, a rendszer stabilis. Másképp fogalmazva, a stabilitás szükséges és 

elégséges feltétele, hogy a karakterisztikus egyenlet gyökei a komplex számsík imaginárius 

tengelyétől balra essenek. Ha csak egyetlen gyök is a komplex számsík jobb felére esik, a rendszer 

már labilis. Ha a számsík jobb felére komplex gyökpár esik, periodikus labilitás jön létre, ha egy valós 

gyök, aperiodikus labilitás. Ha a gyök valós része nulla, azaz csak imaginárius tagot tartalmaz a gyök, 

akkor a rendszer a stabilitás határán van, és zavarás esetén állandó amplitúdóval leng. 
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A stabilitás vizsgálatához tehát a rendszer karakterisztikus egyenletének gyökeit kell meghatároz-

ni. A karakterisztikus egyenlet általában nem gyöktényezős alakú, magasabb fokú polinom. Ha a 

karakterisztikus polinom kettőnél magasabb fokú, a gyökök meghatározása elég fáradságos, 

ötödfokútól kezdve pedig csak közelítő számításokkal lehetséges. 

A közelítő számítások elkerülésére dolgozták ki a stabilitási kritériumokat, melyek lehetővé teszik 

a stabilitás eldöntését a pólusok ismerete nélkül is. Igen elterjedten alkalmazzák a Routh-féle és a 

Hurwitz-féle stabilitási kritériumokat, melyek a stabilitás vizsgálatához a karakterisztikus egyenlet 

együtthatóit használják fel. 

Itt mutatunk rá a végértéktétel (lásd később) alkalmazhatóságának egy igen lényeges feltételére, 

amelyet eddig figyelmen kívül hagytunk. A végértéktétel csak akkor alkalmazható, ha a transzformált 

függvény minden pólusának reális értéke negatív, vagy a pólus értéke nulla.  

9.3.  Stabilitás definíciója a frekvenciatartományban, Nyquist- stabilitási kritérium 

A frekvenciafüggvény vizsgálatával is eldönthető egy rendszer stabilis volta. A stabilitás létrejöttéhez 

a frekvenciafüggvénynek bizonyos feltételeket ki kell elégítenie, mely feltételek kielégítése a 

frekvenciafüggvény diagramjain (Bode-, Nyquist-diagram) könnyen ellenőrizhető. 

A Nyquist-stabilitási kritérium segítségével a felnyitott szabályozási kör frekvenciafüggvényéből 

következtetünk a zárt rendszer stabilitási viszonyaira. A Nyquist-stabilitási kritérium a hurokátviteli 

függvényen alapuló geometriai kritérium. 

A vizsgált rendszer hatásvázlata a 9.1. ábrán látható. 

 

9.1. ábra. Szabályozókör hatásvázlata 

A zárt szabályozókör eredő átviteli függvényeit mutattuk be a (7.11 és 7.12) egyenletekkel, zavarásra: 

 
 
 

 
       sGsGsGsG

sG

sX

sX
sG

TACBEF

Z

Z

C
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1
, (7.11) 

és az alapjel változására: 
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1
. (7.12) 

A karakterisztikus egyenlet: 

        01  sGsGsGsG TACBEF , (9.11) 
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melynek megoldása megadja a kérdéses átviteli függvény pólusait, gyökeit. 

Helyettesítsük s helyére j -t: 

        01   jGjGjGjG TACBEF . (9.12) 

Ez a helyettesítés fizikailag annyit jelent, hogy megnézzük, van-e a zárt szabályozókörnek 

csillapítatlan szinuszos rezgésű kvázistacionárius megoldása, vagyis van-e egy (vagy esetleg több) 

olyan 0 körfrekvencia, melyre az 

        10000   jGjGjGjG TACBEF  (9.13) 

feltétel teljesül. Ilyen esetben az 0  körfrekvencián a zárt rendszerben csillapítatlan rezgések 

keletkeznek.  

A (9.13) egyenlet bal oldala a felnyitott szabályozókör frekvenciafüggvénye, a jobb oldalán 

szereplő -1 pont pedig a komplex számsíkon, azaz a Nyquist-diagramon megfelel a   1jG , 

o180  pontnak. 

Ha tehát a felnyitott kör amplitúdó-fázis jelleggörbéje  miközben a körfrekvencia 0  

tartományban változik  0  körfrekvenciánál átmegy a   1jG és 
o180  ponton, a zárt 

szabályozókör a stabilitás határán van. A szabályozott jellemző soha nem éri el állandósult értéket, 

hanem körülötte állandó amplitúdójú lengéseket végez. 

A 9.2. ábra egy, a stabilitás határán működő rendszer helygörbéjét mutatja. A csillapítatlan 

állandósult lengések kialakulását a következőképpen is magyarázhatjuk. Legyen a 9.1. ábrán látható 

rendszer bemenőjele (zavarás vagy alapjel) zérus. Nyissuk fel a rendszert a B-K pontnál. Tegyük fel, 

hogy az így kapott felnyitott kör Nyquist-diagramja a 9.2. ábrán vázolt lefolyású, vagyis 0  

körfrekvencián átmegy a -1 ponton: 

 

9.2. ábra. A stabilitás határán működő felnyitott szabályozókör Nyquist-diagramja 

Adjunk a rendszerre a „B” pontban egy 0  frekvenciájú szinuszos jelet, Bx -t. Mivel a felnyitott 

kör elemeinek eredő frekvenciafüggvénye, lásd (9.13): 

        10000   jGjGjGjG TACBEF , (9.13) 

ami változatlan amplitúdójú, 180o-os fáziskésű jelet jelent. 

A különbségképző okozta előjelfordítás további -180o-os fázistolást jelent. Így a „K” ponton ismét 

Bx  jelenik meg. Ha tehát a „B-K” pontokat most újra összekötjük, a rendszerben fennmarad az 0  

körfrekvenciájú szinuszos rezgés, még akkor is, ha kezdeti Bx  jel már nem hat a rendszerre. 

A bemenőjel azonban nemcsak 0  körfrekvenciájú szinuszos jel lehet. Hogyan keletkezhet a 

rendszerben állandósult lengés, ha például egységugrás bemenőjelet alkalmazunk? Az ugrás- vagy 

impulzuszavarás jelben minden frekvencia előfordul (felbontva a Fourier-sorra). Ezek közül az 0  

körfrekvenciájú jel a rendszerben fennmarad, a többi lecsillapodik.  
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A fentiek alapján tehát akkor stabilis (9.3. ábra) egy negatív visszacsatolású szabályozókör, ha 
o180 esetén az amplitúdóviszony kisebb, mint 1,   10 jG  illetve   1jG esetén a 

fáziskésés abszolút értékben kisebb, mint 180° (
0180 , lévén a fáziskésés negatív szám!). Ez 

csak az úgynevezett rendes viselkedésű rendszerekre igaz. Rendes viselkedésű egy rendszer akkor, ha 

helygörbéje az egységsugarú körbe belépve, onnan nem lép ki többé. 

 

9.3. ábra. Stabilis, határeset és labilis felnyitott szabályozókör Bode-diagramja 

Ellenőrző kérdések: 

1. Milyen tartományokban definiálhatjuk a stabilitást? 

2. Mi a stabilitás általános definíciója az időtartományban? 

3. Hogyan lehet a stabilitás általános, időtartománybeli definícióját egyszerűen kifejezni? 

4. Mi a stabilitás Laplace-tartományban vett definíciójának elvi alapja? 

5. Hogyan állapítjuk meg Laplace-tartományban, hogy stabilis-e egy rendszer? Mi a stabilitás 

definíciója a Laplace-tartományban? 

6. Mikre vonatkozik a Laplace-tartományban használatos stabilitási kritérium? 

7. Mi a karakterisztikus egyenlet? 

8. Milyen gyökei lehetnek a karakterisztikus egyenletnek? 

9. Milyen rendszer áll elő, ha a karakterisztikus egyenlet gyökei/pólusai valós számok, illetve ha 

komplex számok? 

10. Hogy szól és mire vonatkozik a Nyquist-féle stabilitási kritérium? 

11. Milyen frekvenciafüggvényeket vizsgálunk a Nyquist-féle stabilitási vizsgálat során? 

12. Miért pont a 180°-os fáziskésésnek van kitüntetett szerepe a frekvenciafüggvényben? 
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13. Miért pont az amplitúdóviszony 1-es értékének van különleges jelentősége? 

14. Hogy néz ki a stabilis, a labilis és a kettő határán lévő felnyitott szabályozókör kvalitatív Nyquist- 

és Bode-diagramja? 
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10.  GYAKORLATBAN ELŐFORDULÓ 

ELEMEK/FOLYAMATOK IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI 

LEÍRÁSA 

Ebben a fejezetben áttekintjük a gyakorlatban előforduló különböző legjellemzőbb folyamatokat, és 

leírjuk azok viselkedését az irányítástechnikai szempontból az irányítástechnika eszközeivel. 

Megvizsgáljuk az egyes folyamatok/elemek differenciálegyenletét, tipikus bemenőjelekre adott 

válaszfüggvényeit, átviteli függvényeit és frekvenciafüggvényeit ismertetjük. példákat ismertetünk az 

egyes elemekre. 

10.1.  Arányos (proporcionális) tagok 

Az arányos tagok jellemzője, hogy kimenőjelük mindig (minden időpillanatban) arányos a 

bemenőjelükkel, azaz nincs időbeni viselkedésük. Ez azt jelenti, hogy leíró egyenletük nem tartalmaz 

idő szerinti deriváltat, egyszerű algebrai egyenlet: 

   txKty  , (10.1) 

mely igaz az eltérésváltozókra is (lásd 6.1. pont): 

   txKty ˆˆ  , (10.2) 

ahol   tx  a bemenőjel, 

  ty  a kimenőjel, 

K  erősítési/arányossági/átviteli tényező, dimenzióját a ki- és bemenőjel dimenzióinak 

aránya határozza meg. 

 

Az arányos tag súlyfüggvényét és átmeneti függvényét a 10.1. ábrán mutatjuk be. 

 

10.1. ábra. Arányos tag súlyfüggvénye és átmeneti függvénye 

Az átviteli függvény 

 
 
 

K
sX

sY
sG  . (10.3) 
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10.2. ábra. Arányos tag Nyquist-diagramja 

A frekvenciafüggvény 

  KjG ` . (10.4) 

Ennek alapján az arányos tag amplitúdó-fázis jelleggörbéje (Nyquist-diagram) egyetlen pont (10.2. ábra). 

Az arányos tag Bode-diagramja vízszintes egyenes, a fáziskésés minden frekvencián nulla (10.3. ábra). 

 

10.3. ábra. Arányos tag Bode-diagramja 

Gyakorlatban előforduló arányos tagok: P-szabályozó, kar-áttétel stb.  

10.2.  Holtidős arányos tag 

Jellemzője, hogy mindenben azonos az arányos taggal, de a kimenőjele időben elmaradva követi a 

bemenőjelet. Ez az elmaradás a holtidő, azaz a HT .  

A tagot leíró egyenlet 

   HTtxKty  . (10.5) 

A tag átviteli függvénye 

  HTs
eKsG


 . (10.6) 

Az átmeneti függvényt és a súlyfüggvényt a 10.4. ábra mutatja. 
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10.4. ábra. Holtidős arányos tag tipikus vizsgálójelekre adott válaszai 

A (10.6) pontos átviteli függvénnyel a számítások végzése nehézkes. Ezért közelítésként az 

exponenciális kifejezést végtelen sorának (Taylor sor) első tagjaival helyettesíthetjük: 

...
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sT
s.T1e

3
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2

H
H

sHT








 . (10.7) 

A frekvenciafüggvény: 

  HTj
eKjG




 . (10.8) 

A frekvenciafüggvényt azonban eléggé egyszerű módon ki is számíthatjuk. Egy képzeletbeli 

frekvenciavizsgálat során a bemenőjel: 

   tAtx X  sin , (10.9) 

melyet a kimenőjel HT  időkéséssel követ: 

    HY TtAty  sin , (10.10) 

ami átírható: 

   HX TtKAty  sin . (10.11) 

Tehát a holtidős arányos tag amplitúdóviszonya a frekvenciától független, állandó érték: K , a 

fázisszöge pedig: HT  , melynek dimenziója Radián. 

A frekvenciafüggvény képe tehát a komplex számsíkon egy kör, amelynek sugara a 

körfrekvenciától függetlenül K. 
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10.5. ábra. Holtidős arányos tag Nyquist-diagramja 

A holtidős tag Bode-diagramjait a 10.6. ábra mutatja. 

 

10.6. ábra. Holtidős arányos tag Bode-diagramja 

10.3.  Elsőrendű arányos tagok/tárolók 

A elsőrendű lineáris differenciálegyenlettel leírható tag/elem. A be- és kimenőjelük közötti 

függvénykapcsolatot az alábbi differenciálegyenlet definiálja: 

 
   txKty

dt

tdy
T  , (10.12) 

illetve eltérésváltozókkal (lásd 6.1. pont): 

 
   txKty

dt

tyd
T ˆˆ

ˆ
 , (10.13) 

ahol  T  az elsőrendű tag időállandója, dimenziója idő, 

 K  átviteli/erősítési/arányossági tényező, azt mutatja meg, hogy stacionárius állapotban 

(amikor   0dttdy ) a be- és kimenőjel milyen arányban vannak egymással. 

Dimenzióját a ki- és bemenőjel dimenzióinak aránya határozza meg. 
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Az átviteli függvényt a differenciálegyenlet Laplace-transzformációja után kapjuk 

 
 
  1


sT

K

sX

sY
sG . (10.14) 

Határozzuk meg az elsőrendű arányos tag súlyfüggvényét, átmeneti függvényét és sebességugrás-

válaszfüggvényét az átviteli függvény segítségével.  

A (10.14) egyenlet átrendezésével kapjuk 

   sX
sT

K
sY

1
 , (10.15) 

A súlyfüggvény az impulzus bemenőjelre adott válaszfüggvény. Ha az impulzus nagysága „ a ”, 

akkor ennek Laplace-transzformáltja: 

  asX  , (10.16) 

és 

 
1




sT

Ka
sY  (10.17) 

inverz transzformálva, azaz az időtartományba visszatranszformálva: 

  Tte
T

Ka
ty /ˆ 


 . (10.18) 

Az átmeneti függvény az ugrásfüggvény bemenőjelre adott válaszfüggvény. Ha az ugrás nagysága „"

a ”, akkor ennek Laplace-transzformáltja 

 
s

a
sX   (10.19) 

Ennek felhasználásával 

 
 1




sTs

Ka
sY . (10.20) 

Visszatranszformálva 

   TteaKty /1ˆ 
. (10.21) 

Ha a bemenőjel sebességugrás, azaz   tatx  , akkor 

 
2s

a
sX 

.
 

Behelyettesítve ezt a (10.15)-be: 
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 12 




sTs

Ka
sY

.

 (10.22) 

Visszatranszformálva 

  







  1ˆ /Tte

T

t
TaKty

.

 (10.23) 

A 10.7. ábrán az elsőrendű arányos tag tipikus válaszfüggvényeit mutatjuk be. 

 

10.7. ábra. Elsőrendű tag a) súlyfüggvénye, b) átmeneti függvénye, c) sebességugrás-válaszfüggvénye 

10.3.1. Az elsőrendű tag paramétereinek meghatározása 

Gyakori feladat, hogy egy elsőrendű tag paramétereit, átviteli/erősítési tényezőjét és időállandóját meg 

kell meghatározni. Ezt a tag matematikai modelljének ismeretében könnyen megtehetjük. 

Ugyanakkor erre kísérleti mód is van. A tanultak közül a legegyszerűbben a kísérletileg felvett 

átmeneti függvényből határozhatjuk meg az időállandót. Az átviteli tényezőt stacionárius adatokból is 

meg tudjuk határozni. 

10.3.1.1. Átviteli tényező meghatározása 

Az átviteli tényező, „ K ” stacionárius adatokból határozható meg legegyszerűbben. A 10.7. ábra 

mutatja, hogy egy átmeneti függvény végértéke  

  aKty 
ˆ  (10.24) 

Ugyanezt az összefüggést mutatja a (6.3) egyenlet is. 

 Mindezek alapján az étviteli/erősítési tényező a stacionárius értékpárokból osztással kiszámítható. 

10.3.1.2. Az időállandó meghatározása 

A meghatározásnak több ismert módja van. 

 

a) Meghatározás az átmeneti függvényből érintő szerkesztéssel 

 

Az időállandó meghatározása legegyszerűbb az átmeneti függvényből. Kiválasztjuk a görbének egy-

elvileg-tetszés szerinti pontját és ahhoz a ponthoz érintőt szerkesztünk a 10.8. ábrán látható módon. 
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10.8. ábra. Időállandó meghatározása érintő szerkesztéssel átmeneti függvényből 

Az elsőrendű tároló alapegyenlete (10.12) egyenlete, átrendezve: 

     
T

tytxK

dt

tdy 


.
 (10.25) 

Az ábrába rajzolt derékszögű háromszögből leolvasható, hogy 

     
t

tytxK

dt

tdy
tg






.
 (10.26) 

Összehasonlítva a két egyenletet (10.25 és 10.26), látjuk, hogy a két egyenlet bal oldala azonos, tehát 

jobb oldaluknak is egyenlőknek kell lenni. Ebből következik a Tt  egyenlőség. Az ábrán látható 

szerkesztést végrehajtva az időtengelyen kimetszett szakasz hossza megadja az időállandót. 

A szerkesztés a görbe tetszés szerinti pontjával elvégezhető. Az érintőszerkesztés mindig 

valamekkora hibával jár, a végértéket jelentő egyenes és az érintő metszéspontja csak korlátozott 

pontossággal szerkeszthető meg. Az érintőszerkesztéssel bevitt hiba akkor kicsiny, ha az érintő minél 

nagyobb szögben metszi az idő tengelyt, ezért az érintőt célszerű a görbe kezdeti szakaszához húzni. 

A 10.8. ábrából az időállandónak egy szemléletes értelmezése is leolvasható: az időállandó az az 

idő, ami alatt a rendszer eljutna a végállapotba, ha azzal a konstans sebességgel közeledne hozzá, 

ahová az érintőt húztuk. 

 

b) Meghatározás az átmeneti függvény egyetlen értékpárjából 

Az átmeneti függvény egyenletének alakja (10.21): 

   TteaKty /1ˆ  . (10.21) 

Behelyettesítve az egyenletbe egy tetszőleges    tyty ˆˆ  értékpárt, az egyenletből T  időállandó 

kiszámítható. Nagyban egyszerűsödik a számítás, ha kiválasztott pontra éppen Tt  . 

Ekkor 

 
 

632.01
ˆ

ˆ 1  



e
ty

ty
. (10.27) 

Tehát amennyi idő alatt lejátszódik a teljes változás 63,2%-a, az az idő azonos az időállandóval. Ha a 

vizsgált paraméter értéket egy mérőműszer mutatója folyamatosan jelzi, az időállandó ilyen módon 

stopperórával közvetlenül mérhető. 

A módszer hibája, hogy csak egy pontot használ fel az átmeneti függvényből, így a mérési hibák 

kiegyenlítésére nincs lehetőség. 
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c) Az átmeneti függvény linearizálása 

Az átmeneti függvény (10.21) linearizálható. Ehhez felhasználjuk a 10.24 egyenletet, és így kapjuk, 

hogy: 

     Ttetyty /1ˆˆ 

  , (10.28) 

illetve 

 
 

Tte
ty

ty /1
ˆ

ˆ 





,

 (10.29) 

és 

   
  T

t

ty

tyty








ˆ

ˆˆ
ln

.

 (10.30) 

Ha tehát az átmeneti függvény pontjait megfelelő módon átszámítva féllogaritmikus papíron 

ábrázoljuk, egyenest kapunk, aminek az iránytangense megadja az időállandót (10.9. ábra). 

Előnye a módszernek, hogy az átmeneti függvény sok pontját felhasználja az időállandó 

meghatározásához, és így a kísérleti hibák kiegyenlítésére ad lehetőséget. 

Abban az esetben, ha a vizsgált elem csak közelítőleg elsőrendű arányos elem, a kapott vonal nem 

egyenes lesz, hanem görbe. Így ez a módszer a vizsgált folyamat pontos identifikálására is módot ad. 

Nevezetesen, eldönthetjük, hogy a folyamat tényleg elsőrendű elem-e vagy sem. Ez az átmeneti 

függvényből nehezen eldönthető, hisz épp az átmeneti függvény legeleje, a kezdeti iránytangens a 

különösen fontos, és sokszor épp ezt a legnehezebb pontosan megmérni. 

 

10.9. ábra. Elsőrendű tag linearizált átmeneti függvénye 

d) Meghatározás sebességugrás-válaszfüggvényből 

A sebességugrás-válaszfüggvény egyenlete (10.23) egyenlet: 

  







  1ˆ /Tte

T

t
TaKty

.

 (10.23) 

Ha Tt  , akkor 0


T
t

e és ekkor 

 
Tata

K

ty


ˆ

.
 (10.31) 

A (10.31) egyenlet által leirt vonal az   tatx ˆ  bemenőjellel párhuzamos egyenes, amelyeknek 

vízszintesen mért távolságuk éppen T (10.7c. ábra). 
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10.3.2. Elsőrendű tag frekvenciafüggvénye 

Az elsőrendű tag átviteli függvénye a (10.14) egyenlet szerint: 

 
1


sT

K
sG

.
 (10.32) 

Ebből az  js  helyettesítéssel a frekvenciafüggvényt kapjuk: 

 
Tj

K
jG







1 .

 (10.33) 

Bontsuk fel a függvényt valós és képzetes részre 

  























2222 11

1

1

1
.

1

1

T

T
j

T
K

Tj

Tj

Tj
KjG












.

 (10.34) 

A függvény abszolút értéke, azaz az amplitúdóviszony 

 
22

2

22

2

22
1

1

11

1

T
K

T

T

T
KjG

































.

 (10.35) 

A fázisszög: 

   TarctgTarctg

T

T

T

arctg 


























 









22

22

1

1

1

.

 (10.36) 

A fázisszög   növelésével 0-tól -90o-ig változik.  

Ha T1 , akkor 

2

1

2

11









 j
T

jG

.

 (10.37) 

Ezen a körfrekvencián a fázisszög -45o, az amplitúdóviszony pedig 21K . 

Az amplitúdó fázis jelleggörbe a 10.10. ábrán látható. 

Az időállandó megváltozásakor a görbe alakja nem változik, csak az   skála módosul.  

10.1. példa 

Határozzuk meg az elsőrendű elem Bode-diagramját. Tegyük fel, hogy az átviteli tényező értéke 1. Az 

amplitúdóviszony logaritmusa 

   221lglg TjG  
.
 (10.38) 

A görbe menete 

Ha 1 T  akkor   1lg jG
.
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Ha 1 T  akkor     lglglg  TjG
.
 

 

10.10. ábra. Elsőrendű tag Nyquist-diagramja 

Az egyenletekből az is nyilvánvaló, hogy ha nem  -t, hanem T -t tekintjük változónak, 

minden elsőrendű elem frekvenciafüggvénye azonos lesz, így lehetőség nyílik az úgynevezett 

normalizált Bode-diagram szerkesztésére, mely minden elsőrendű elemre azonos (10.11. ábra). Az 

ábrán a fázisszöget vagy fáziskésést tüntetjük fel. Fázisszög esetében jelöljük az előjelet, ami szinte 

mindig negatív. Fáziskésés elnevezés eleve magába foglalja a negatív előjelet, így azt a diagramon 

már külön nem tüntetjük fel, mert akkor a negatív előjelet duplán jelölnénk.  

 

10.11. ábra. Elsőrendű tároló normalizált Bode-diagramja 
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Az elsőrendű elem Bode-diagramját az aszimptotái segítségével könnyű megszerkeszteni, a görbe 

közelítő számításokban helyettesíthető is az aszimptotáival. 

Ha 1.0T    0lg jG
.
 

Ha 10T   



T

jG
1

  és 
 

1
lg

lg








d

jGd

.

 

Ha 1.0T  0 . 

Ha 10T  o90 . 

A T  görbén a 0,1 < T  < 10 szakasz is helyettesíthető egyenessel.  

A   TjG    diagramon az aszimptoták az 1T , azaz T1  pontban metszik 

egymást. Ezt a frekvenciát emiatt sarokfrekvenciának nevezik. Ez a szerkesztés jól keresztülvihető és 

így T  meghatározására alkalmas. 

Abban az esetben, ha az erősítési tényező nem 1, hanem K , a diagramok kissé módosulnak. A 

Nyquist-diagramon minden vektor K -szorosára nő. (Emlékeztetőül: a Nyquist-diagramon levő vonal 

az origóból induló, de meg nem rajzolt vektorok végpontjain fut végig). A vonal tehát nem a Re-

tengely +1 pontjából, hanem K  pontból indul. 

 

A Bode-diagrampáron a K  hatása csak az amplitúdóviszony diagramon jelentkezik. 

  221lglglg TKjG   . (10.39) 

A fenti egyenletnek megfelelően a vízszintes aszimptota nem az 1, hanem a K  értékhez tart. 

(Helyesebben: nem a lg 1, hanem a Klg  értékhez. A lg-skála szerkesztési elve szerint azonban a Klg  

értékhez K  -t írunk.) 

A fáziskésés diagramon az erősítési tényezőnek nincsen szerepe. 

10.3.3. Néhány vegyipari szabályozott folyamat/elem/szakasz, mint elsőrendű tag 

A vegyipari irányítástechnikában gyakran fordulnak elő olyan elemek, amelyek pontosan vagy 

közelítőleg elsőrendű tagként írhatók le. A következő példákban vizsgáljunk meg néhányat ezek 

közül. 

10.2. példa. Kevert tartály irányítástechnikai viselkedése 

Ezt az esetet az 5.1. példában már bemutattuk. A tökéletesen kevert tartály irányítástechnikailag úgy 

viselkedik, mint egy elsőrendű tároló. 

10.3. példa. Tökéletesen kevert tankreaktor irányítástechnikai viselkedése 

Vizsgáljunk egy állandó folyadék-térfogatú (V) kevert tankreaktort (10.12. ábra), amelyben a 

koncentráció a tökéletes keverés miatt a folyadéktérfogat minden pontján azonos. A reaktor 

betáplálása és elvétele állandó és azonos: w. A térfogatra vonatkoztatott reakciósebesség r. (Az 

egységnyi térfogatban időegység alatt elreagált anyag.) 

Állapítsuk meg a be- és kimenő koncentráció közti összefüggést. 



10. Gyakorlatban előforduló elemek/folyamatok irányítástechnikai leírása 51 

© Mizsey Péter, BME www.tankonyvtar.hu  

 

10.12. ábra. Tökéletesen kevert tankreaktor 

A stacionárius állapot anyagmérlege: 

KIBE cwrVcw 
. (10.40) 

Az instacionárius állapot anyagmérlege, teljes deriválttal írva: 

     
 

dt

tdc
VtcwtrVtcw KI

KIBE 
.
 (10.41) 

A reakciósebesség függvénye: 

n
KIckr  , (10.42) 

n a reakció rendűsége. 

 

Ha a 10.42 egyenletnek megfelelő összefüggést helyettesítjük a 10.41 anyagmérlegbe, az így kapott 

egyenlet, ha reakció rendűsége 1n , azaz a reakció nem elsőrendű, akkor a folyamatot leíró 

differenciálegyenlet nemlineáris lesz, ami nem felel meg a lineáris irányítástechnikai megközelítésnek, 

leírásnak. Ilyenkor a linearizálás módszerét használhatjuk. Így lineáris lesz a leíró egyenlet, és 

alkalmazhatjuk a lineáris irányítástechnika eszközeit, mely mindenképpen egyszerűbb, mint a 

nemlineáris leírás, de a linearizálással némi numerikus hibát is viszünk a modellbe. Ez abban az 

esetben elfogadható, ha szabályozási célú a folyamat leírása, mert ilyenkor némi modell hiba még 

elfogadható. Ezzel együtt a linearizálás alkalmazását mindig mérlegelni kell. 

A linearizálást úgy oldjuk meg, hogy az r = kcn egyenletet a kezdeti stacionárius állapotot jelentő 

ponthoz húzott érintővel helyettesítjük. Ezt a linearizálási módot a 10.13. ábra mutatja be általános 

érvénnyel egy y = f(x) függvényen. 

Az ábrán az (x0; y0) pont jellemzi a kezdeti stacionárius állapotot. Az ábrából leolvasható módon 

 
 

 
 tx

ty

tdx

tdy
tg

ˆ

ˆ

0











.

 (10.43) 

Tehát 

 
 
 

 tx
tdx

tdy
ty ˆˆ

0











,

 (10.44) 
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10.13. ábra. Linearizálás a kezdeti ponthoz húzott érintővel 

)(ˆ

)(ˆ

tx

ty
tg 

.

 

Alkalmazva ezt az elvet az    ntcktr  egyenletre: 

   tc
dc

dr
tr KI

KI

ˆˆ

0













.

  (10.45) 

A korábbiakban már többször bemutatott módon bevezetjük az eltérésváltozókat és kapjuk, hogy: 

     
 

dt

tcd
Vtcwtc

dc

dr
Vtcw KI

KIKI

KI

BE

ˆ
ˆˆˆ

0











 . (10.46) 

A (10.46) egyenlet lineáris, Laplace-transzformálható. Transzformálva és átrendezve: 

 
 
  1


sT

K

sc

sc
sG

BE

KI , (10.47) 

ahol 

0

0





























KI

KI

dc

dr
VW

V
T

dc

dr
VW

W
K

.

 (10.48) 

Abban az esetben, ha a reaktorban végbemenő reakció éppen elsőrendű, azaz 

KIckr .
, (10.49) 

akkor  

k
dc

dr

KI












0 ,

 (10.50) 
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tehát a 
KIdc

dr
nem függ a koncentrációtól, akkor a 10.46 egyenlet szerinti leírás nem közelítő jellegű, 

hanem pontos. 

Az itt bemutatott tökéletesen kevert tankreaktor irányítástechnikai leírása speciális esetként 

tartalmazza a már tárgyalt kevert tartály esetét is. A kevert tartályban reakció nincs, tehát 0r . Ennek 

figyelembevételével a 10.46–10.48 egyenletek az 5.4, 5.22 egyenletbe mennek át. 

10.4. példa: Gőzfűtésű, tökéletesen kevert hőcserélő irányítástechnikai viselkedése 

Tekintsünk egy gőzfűtésű, tökéletesen kevert hőcserélőt (10.14. ábra), amelyben állandó w 

térfogatáramú,   sűrűségű folyadékot melegítünk beT  hőmérsékletről kiT hőmérsékletre. 

A hőcserélő belsejében hőmérséklet gradiens az intenzív keverés miatt nincs, a hőcserélő C 

hőkapacitása (anyagtartalma) állandó. A hőátadás A felületen történik, a hőátbocsátási tényező k, 

aminek esetleges hőfokfüggését elhanyagoljuk. A folyadék fajhője pc . 

A kifolyó áram hőmérséklete függ a befolyó áram hőmérsékletétől és a fűtőgőz gT

hőmérsékletétől.  

 

10.14. ábra. Gőzfűtésű, tökéletesen kevert hőcserélő 

Írjuk fel a hőcserélő entalpiamérlegét először stacionárius esetre: 

Bemenő áram entalpiája + Fűtéssel bevitt entalpia = Kimenő áram entalpiája 

  kiPkigbeP TcwTTAkTcw  
.
 (10.51) 

Az instacionárius hőmérleg a stacionárius hőmérleghez képest egy taggal bővül, amely a 

hőcserélőben akkumulálódó és ott hőmérsékletváltozást okozó entalpiát jelenti: 

          tdTCdttTcwdttTtTAkdttTcw kikiPkigbeP  
.
 (10.52) 

A (10.52) egyenletet a korábbiak értelmében átírhatjuk eltérésváltozókra és teljes deriváltas 

formába: 

        
 

dt

tTd
CdttTcwtTtTAktTcw ki

kiPkigbeP

ˆ
ˆˆˆˆ  

.
 (10.53) 

Átrendezve és Laplace-transzformálva: 
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     sT
sT

K
sT

sT

K
sT gkiki

11

21







,
 (10.54) 

ahol 

Akcw

C
T

Akcw

Ak
K

Akcw

cw
K

P

P

P

P






















2

1

.

 (10.55) 

A hőcserélő tehát a befolyó anyagáram hőmérsékletének változására és a fűtőgőz hőmérséklet-

változására is elsőrendű tagként válaszol. Átviteli tényezői eltérnek, a két zavarástól függően, de az 

időállandó mindkét esetben azonos.  

Az átviteli függvény alapján a hőcserélő blokksémáját a 10.15. ábrán bemutatott formában 

rajzolhatjuk fel. 

 

10.15. ábra. Gőzfűtésű, tökéletesen kevert hőcserélő blokkvázlata 

10.5. példa. Pneumatikus RC tag irányítástechnikai viselkedése 

A pneumatikus RC-tag olyan pneumatikus műszerelem, amely egy ellenállásból és egy kapacitív 

térből, azaz egy kapacitásból áll a 10.16. ábra bemutatott séma szerint. 

Stacionárius állapotban a fojtás előtti és utáni nyomások azonosak, azaz 

21 pp   (10.56) 

Instacionárius esetben, ha a p1 nyomás változik, akkor a fojtáson át levegőáram indul meg, ami a 

kapacitív térben is nyomásváltozást okoz. A fojtáson átáramlott gázmennyiség és a kapacitív tér 

nyomásnövekedése között a tökéletes gáztörvény segítségével állapítunk meg összefüggést. 

   tdp
TR

V
dttm 2




,
 (10.57) 

ahol  m a levegő tömegárama, tömeg/idő, pl. kg/sec 

V a kapacitás térfogata, térfogat, pl. m3 

T  abszolút hőmérséklet, Kelvin 

R  gázállandó, térfogat·nyomás/tömeg·Kelvin, pl. m3·bar/kg·Kelvin 
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10.16. ábra. Pneumatikus RC-tag 

A m levegőáramot kifejezhetjük az pnR  pneumatikus ellenállás és a nyomások segítségével: 

pnR

pp
m 21  . (10.58) 

A (10.58) egyenlet az úgynevezett pneumatikus Ohm-törvény, mely abban az esetben igaz, ha az 

ellenálláson keresztül a levegő áramlása lamináris. Ez a feltétel nem túl nagy nyomáskülönbségek és 

kicsiny keresztmetszetű fojtások alkalmazásával teljesíthető. A pneumatikus Ohm-törvény a Hagen-

Poiseuille törvény egyszerűsített alakja, mely csak lamináris áramlás esetén érvényes. Turbulens 

áramlás esetén a Bernoulli-egyenletből levezethető 21 ppW   összefüggés érvényes. 

A (10.44–10.45) egyenletek kombinálásával kapjuk, hogy 

 
dt

tdp

TR

V

R

pp

pn

221





. (10.59) 

Bevezetve az eltérésváltozókat, majd elvégezve a Laplace-transzformációt, az alábbi eredményhez 

jutunk: 

   sp

s
TR

RV
sp

pn
12

1

1





 . (10.60) 

A levezetés alapján belátható, hogy a pneumatikus RC-tag is elsőrendű tag, amelynek időállandója 

TR

RV
T

pn






.
 (10.61) 

Abban az esetben, ha a pneumatikus Ohm-törvény csak közelítőleg érvényes, a fenti összefüggések a 

valóságos p2=f(t) függvénynek csak közelítő leírására alkalmasak. Az egyenlet alakját akkor is 

megtarthatjuk, de az Rpn számértéke függeni fog a p1 és p2 értékétől. Ilyenkor konkrét 

nyomásintervallumban meghatározhatjuk Rpn értékét, ha ismerjük a m=f(p1-p2) összefüggést. Ekkor 

 21

1

ppd

dm

Rpn 
  (10.62) 

átlagos értéke lesz. Végeredményben azt tettük, hogy a m = f(p1-p2) görbének a folyamatban szereplő 

szakaszát egyenessel helyettesítettük, azaz linearizáltuk a munkaszakaszra az egyébként nemlineáris 

összefüggést. 

10.6. példa. A hőmérő irányítástechnikai viselkedése 

Amikor egy hőmérőt a mérendő közegbe helyezzük, a hőmérőnek fel kell vennie a közeg 

hőmérsékletét és csak egy idő után fogja a mérendő közeg hőmérsékletét mutatni. Vizsgáljuk meg, 

milyen időfüggvény szerint veszi fel a hőmérő ezt a hőmérsékletet. 
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Csak a hőmérő instacionárius hőmérlegének van értelme ugyanis stacionárius állapotban nincs 

hőcsere, mert a hőmérő hőmérséklete a közeg hőmérsékletével azonos. Instacionárius esetben a 

hőmérő által felvett hő, azonos a közeg által leadott hővel, és a felvett hő hőmérsékletemelkedést 

okoz, és fordítva: 

      tdTCdttTtTAk hhk 
, (10.63) 

ahol  kT  a közeg hőmérséklete, °C vagy Kelvin 

  hT  a hőmérő hőmérséklete, azaz a hőmérő által mutatott érték, °C vagy Kelvin 

  k  hőátbocsátási tényező, Watt/(m2·Kelvin) 

  A a hőátbocsátási felület, 

  C  a hőmérő hőkapacitása, kJ/tömeg, pl. kJ/kg. 

Teljes deriválttá alakítva: 

      
dt

tdT
CtTtTAk h

hk  . (10.64) 

 (A k és C mennyiségek esetleges hőfokfüggésétől eltekintünk, és a hőmérő belsejében feltételezésünk 

szerint nincs hőmérsékletgradiens.) 

A Laplace-transzformáció alkalmazásához át kell térni eltérésváltozókra, melyet az eddigiek 

értelmében teszünk meg, és így 10.64 alakja: 

      
dt

tTd
CtTtTAk h

hk

ˆ
ˆˆ  , (10.65) 

és az átviteli függvény pedig: 

 
 
 

1

1






s
Ak

CsT

sT
sG

k

h . (10.66) 

A hőmérő tehát elsőrendű tag, amelynek időállandója 

Ak

C
T


 , (10.67) 

bemenő jele a mérendő hőmérséklet, azaz a közeg hőmérséklete, kimenőjele a mutatott hőmérséklet. 

Az eddigiek alapján az is nyilvánvaló, hogy ha a közeg hőmérséklete változik, a hőmérő azt csak 

bizonyos késéssel képes követni. Másképpen fogalmazva: a változó hőmérsékletet a hőmérő biztosan 

hibásan méri. Ez a hiba csak abban az esetben nem számottevő, ha a hőmérő időállandója 

elhanyagolhatóan kicsiny a mérendő hőmérséklet változásait leíró időállandókhoz képest. E 

körülményt nem szabad figyelmen kívül hagyni. 

10.7. példa. Szabadkifolyású folyadéktartály irányítástechnikai viselkedése 

Tekintsük a 10.17. ábrán látható tartályt: A tartályba  twBE  folyadékáram folyik be és vele egyenlő 

 twKI  folyadékáram folyik ki. A szint ez esetben állandó érték,  tH . 

Ha a bemenő folyadékáramot megváltoztatjuk, például megnöveljük, akkor a tartályban a 

folyadékszint emelkedni kezd, mert időegység alatt több folyadék folyik be, mint ki. A szint 

növekedése/változása azonban hatással lesz a kifolyó áramra, jelen esetben növelni fogja azt. 

Bernoulli egyenletének segítségével, a stacionárius állapotra, levezethető a kifolyó áram és a szint 

közötti összefüggés. A különböző paramétereket egy konstansba összefoglalva írhatunk, hogy: 
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HBwKI  . (10.68) 

 

10.17. ábra. Tartály szintjének önszabályozása 

A szint változása addig tart, amíg a szintváltozás által megváltoztatott kimenő áram eléri a befolyó 

áram értékét. Ha tehát a befolyó áram állandó értéken van, egy új stacionárius állapot jön létre, feltéve, 

hogy az újonnan állandósuló szint a tartályon belül marad. 

 

A tartálynak azt a tulajdonságát, hogy egy zavarás után új stacionárius állapot jött létre benne ahhoz 

hasonlóan, mintha erről egy szabályozó berendezés gondoskodott volna  önszabályozásnak nevezzük. 

Tulajdonképpen a már előbb tárgyalt rendszerek, az arányos tag és valamennyi elsőrendű arányos 

tag/tároló is rendelkeztek e tulajdonsággal, de ott a tárgyalt jelenség fizikájából ez annyira magától 

értetődően következett, hogy ott nem említettük.  

 

Tehát ezek az elemek mind úgynevezett önszabályozó elemek. 

 

Keressük az időbeni összefüggést a befolyó áram és a tartály szintje között. Ehhez írjuk fel a tartály 

anyagmérlegét instacionárius állapotra: 

     tdHAdttwdttw KIBE   (10.69) 

ahol  A: a tartály keresztmetszete. 

 

Helyettesítsük be az anyagmérleg egyenletébe a kimenő áramot, mint a szint függvényét. A pontos 

összefüggést kifejező (10.68) egyenlet helyett, mely egy nemlineáris összefüggés, az egyenlet 

linearizált változatát, melyet szintén a 10.13. ábra szerint végzünk el: 

   tH
dH

dw
tw KI

KI
ˆˆ

0









 , (10.70) 

illetve az anyagmérleg  

   
 

dt

tdH
AtH

dH

dw
tw KI

KI 







 ˆˆ

0

. (10.71) 

Hajtsunk végre ezen az egyenleten Laplace-transzformációt 

     sHAsH
dH

dw
sw KI

KI 









0

ˆ . (10.72) 
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Számoljuk ki a linearizált összefüggést (10.68) alapján: 

H
B

dH

dwKI 1
5,0

0










.

 (10.73) 

A stacionárius állapotban mért adatok segítségével B értékét meghatározhatjuk, szintén (10.61) 

alapján: 

H

w
B KI

.

 (10.74) 

Így (10.73) módosul: 

H

w

HH

w

dH

dw KIKIKI 







5,0

1
5,0

0 .

 (10.75) 

Ezt (10.72)-ben felhasználva: 

     sHAsH
H

w
sw KI

KI  5,0
,
 (10.76) 

illetve eltérésváltozókra áttérve, és felülvonással jelölve a stacionárius változókat: 

 
 

   
 

   
 

 sH
tw

tV
sHsH

tw

AH
sHsw

tw

tH

KIKI

KI

KI

ˆ)(
2ˆˆ2ˆˆ2 




.

 (10.77) 

Vegyük észre, hogy az így kapott elsőrendű tároló időállandója a stacionárius állapotra jellemző 

átlagos tartózkodási idő kétszerese, azaz: 

 
 22

KIw

tV
T

,

 (10.78) 

ahol    az átlagos tartózkodási idő, melynek dimenziója idő, például sec. 

Az átviteli függvény pedig: 

 
 
 

 
 

12

2






s

tw

tH

sw

sH
sG KI

ki 
. (10.79) 

A szabadkifolyású folyadéktartály, ahol is a kimenő folyadékáram a folyadékszint függvénye, tehát 

egy olyan elsőrendű tag, amelynek bemenőjele a befolyó áram, kimenőjele, pedig a szint. A (10.79) 

egyenlet mutatja ezt, melynek használatakor ne felejtsük el, hogy linearizálás eredménye, ezért 

tartalmazza a linearizálás adta előnyöket és hátrányokat. Ezeket a tankreaktor példájánál már 

megtárgyaltuk. 

Ellenőrző kérdések 

1. Arányos tag válaszfüggvényei. Bode-diagramja, Nyquist-diagramja. 

2. A holtidős elemnek milyen egzakt és közelítő leírása használatos? 

3. Milyen a holtidős tag frekvenciafüggvénye? 

4. Elsőrendű arányos tag differenciálegyenlete, átviteli függvénye, válaszfüggvényei 
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5. Milyen módszerekkel lehet kísérletileg felvett görbéből meghatározni az időállandót? 

6. Érintőszerkesztéses módszernél a görbe mely pontját célszerű választani a szerkesztéshez? 

Miért? 

7. Hogyan linearizálja az elsőrendű tag átmeneti függvényét? 

8. Mit jelent az, ha a linearizálási eljárás után az átmeneti függvény nem egyenes? 

9. Mennyi idő alatt játszódik le a teljes változás 63, 2%-a? 

10. Milyen az elsőrendű arányos tag Bode-diagramja? 

11. Milyen az elsőrangú arányos tag Nyquist-diagramja? 

12. Hogyan lehet az elsőrendű arányos tagokra általános érvényű Bode-diagramot készíteni? 

13. Milyen összefüggés vezethető le kevert tartály be- és kilépő áramának koncentrációi között? 

14. Hogyan láthatjuk be, hogy a kevert tartály elsőrendű arányos tag? 

15. Milyen összefüggés van kevert reaktor be- és kilépő koncentrációja között? 

16. A kevert reaktor átviteli függvénye általában közelítő számítás. Miért?  

17. Milyen esetben pontos a kevert reaktor átviteli függvénye?  

18. Milyen feltételek teljesülése mellett tekinthető egy hőmérő elsőrendű arányos tagnak? 

19. Milyen hőmérőt használjunk változó hőmérséklet mérésére? 

20. Egy gőzfűtésű hőcserélő milyen körülmények mellett tekinthető elsőrendű arányos tagnak? 

21. Egy gőzfűtésű hőcserélő kimenő hőmérséklete hogyan függ a fűtőgőz hőmérsékletétől és a 

bemenő hőmérséklettől? 

22. Mikor érvényes a pneumatikus Ohm-törvény? 

23. Mutassa ki, hogy a pneumatikus RC tag elsőrendű arányos tag! 

24. Milyen körülmények között önszabályozó a szintre nézve egy szabadkifolyású tartály (a kifolyás 

mértéke a folyadékszint függvénye)? 

25. Milyen elhanyagolás teszi lehetővé a átviteli függvény megállapítását? 

26. Ha egy fizikai rendszert leíró differenciálegyenlet nem lineáris, miképpen alakítja át közelítő 

érvényű, lineáris differenciálegyenletté? 

27. Miért szükséges egy irányítástechnikai rendszer elemeit, leíró differenciálegyenletet lineáris 

differenciálegyenletté alakítani? 

28. A lineáris szabályozáselméletben alkalmazott matematikai eszközök csak lineáris 

differenciálegyenletekre alkalmazhatók. Ha a lineáris szabályozáselméletben megismert leírási 

módszerekkel, az átviteli függvény, frekvenciafüggvény, segítségével akarjuk a nemlineáris 

rendszereket is tárgyalni, akkor szükséges a kiindulási differenciálegyenleteket lineárissá 

alakítani. Ezzel feladjuk az egzaktságot, és megelégszünk közelítő leírással is. A pontos, 

nemlineáris egyenletek használata matematikailag jelentősen bonyolultabb lenne. 

29. Hogyan vezetjük le egy egyszerű vegyipari berendezés átviteli függvényét? 

Javasolt válasz: Felírjuk a berendezés anyag- vagy entalpiamérlegét stacionárius és 

instacionárius állapotban. A kettő összevetése lehetővé teszi az áttérést eltérésváltozókra. Az 

eltérésváltozókkal felirt instacionárius mérleg esetleg linearizálás után  egy Laplace-

transzformálható differenciálegyenlet. A Laplace-transzformáció elvégzése után az egyenletet 

     sXsGsY 
 

alakra hozzuk. Ebből az átviteli függvény közvetlenül kiolvasható és tetszőleges bemenőjelhez a 

kimenőjel kiszámítható. 

10.4.  Másodrendű arányos tagok  

A másodrendű arányos vagy kéttárolós tagok olyan elemek, melyek irányítástechnikai viselkedését 

másodrendű differenciálegyenlettel írjuk le. Ennek általános alakja: 

   
   txKty

dt

tdy
T

dt

tyd
T  12

2
2

2 , (10.80) 

eltérésváltozókra áttérve: 
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   txKty

dt

tyd
T

dt

tyd
T ˆˆ

ˆˆ
12

2
2

2  , (10.81) 

ahol 2T  és  1T   a rendszer időállandói. 

Átviteli függvénye: 

 
 
  11

22
2 


sTsT

K

sX

sY
sG

.

 (10.82) 

Sok esetben célszerűbb ugyanezt a következő formában felírni: 

 
1222 


sTsT

K
sG

 ,

 (10.83) 

ahol  T a rendszer időállandója, 

    a rendszer csillapítási tényezője, dimenziója nincs. 

 

Másodrendű tag például egy U- csöves folyadéktöltésű manométer (10.18. ábra), amelynek bemenő 

jele a mérendő nyomáskülönbség, kimenő jele az éppen mutatott szint. 

A ki- és bemenő jelek közötti összefüggés az alábbi fizikai megfontolás alapján állapítható meg: a 

rendszerre ható erők összege (a mérendő nyomás- különbségből származó erő + az egyik szárban 

felemelt folyadék súlya + a cső falán létrejövő súrlódásból származó erő) egyenlő a tömeg és 

gyorsulás szorzatával: 

2

2

dt

hd
FL

dt

dh
FRgFhpF s  

,
 (10.84) 

ahol 

 :  folyadéksűrűség, kg/m3 

Rs : súrlódási tényező, a Hagen-Poiseuille törvényből levezethetően, 

F  keresztmetszet, m2 

h  szintkülönbség, m, 

g  nehézségi gyorsulás, m/sec2 

L  folyadékhossz, m, 

   viszkozitás, Pa.s. 

2

32

D

L
Rs


 . (10.85) 

Átrendezve 

g

p
h

dtg

dhR

dt

hd

g

L s












2

2

. (10.86) 

A kapott differenciálegyenlet megfelel a 10.80 egyenletnek. 
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10.18. ábra. U-csöves manométer, mint másodrendű tag 

Másodrendű tag jön létre akkor is, ha két első-rendű tagot kötünk sorba. Ebben az esetben az eredő 

átviteli függvény 
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sG  (10.87) 

lesz, ez megfelel (10.82, 10.83)-nak.  

Ha a másodrendű tagok átviteli függvényeit a (10.83)-nak megfelelő alakba írjuk, az ξ csillapítási 

tényezőtől függően eltérő viselkedést mutatnak. 

10.4.1.  A másodrendű tagok alapesetei 

Az alábbiakban kiszámítjuk a másodrendű tagok súly és átmeneti függvényeit. Ezeknél feltételezzük, 

hogy a zavarás nagysága mindig „ a ”, és az átviteli tényező értéke pedig „ K ”, ahogy azt a 10.83 

egyenletben már bevezettük. 

 

a) 10    

Vezessük be az alábbi fogalmakat: 

T


      csillapítási kitevő,  (10.88) 

21
1

 
T

 lengési körfrekvencia. (10.89) 

Az átviteli függvény segítségével, használva a transzformációs táblázatot, kiszámítjuk a 

súlyfüggvényt, 

   te
T

aKty t 


  


 sin
1

ˆ
2

, (10.90) 

illetve az átmeneti függvényt: 

     
















  tsintcoseaKtŷ t 




1 . (10.91) 

Az ilyen tagot az átmeneti és súlyfüggvényében levő lengések miatt lengő tagnak vagy úgynevezett 

alulcsillapított tagnak hívják. Az egyenletekből látható, hogy a lengés csillapodásának mértékét 

kizárólag az csillapítási kitevő, azaz a csillapítási tényező határozza meg. 
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b) 1  

Amikor két azonos időállandójú elsőrendű tagot kötünk sorba, ilyen eset jön létre. 

Az átviteli függvény segítségével kiszámítjuk a súlyfüggvényt: 

  Ttet
T

aKty /

2
.

1
ˆ  , (10.92) 

illetve az átmeneti függvényt: 

 
















 

T
eaKty Tt 1

11ˆ /
. (10.93) 

Sem a súlyfüggvény, sem az átmeneti függvény nem tartalmaznak trigonometrikus tagot, a végértéket 

túllendülés nélkül, aszimptotikusan érik el, aperiodikusak. 

 

c) 1  

Amikor két, nem azonos időállandójú elsőrendű tagot kötünk sorba, ilyen eset áll elő. Hasonlítsuk 

össze a (10.83) és (10.87) átviteli függvényeket, amelyek azonosak. 

A másodfokú tagok együtthatóinak összehasonlításából következik, hogy 

TTT  21 .
 (10.94) 

Ezt felhasználva az elsőfokú tagok együtthatóinak összehasonlításakor 

2121 22 TTTTT  
.
 (10.95) 

Gondoljuk meg, hogy a mértani közép mindig kisebb, vagy egyenlő, mint a számtani közép, tehát 

21
21

2
TT

TT




.
 (10.96) 

Ebből következik, hogy 1 , tehát elsőrendű tagok sorbakötéséből sohasem származhat lengő, azaz 

alulcsillapított tag.  

Az átviteli függvény segítségével kiszámítjuk a súlyfüggvényt: 
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  (10.97) 

és az átmeneti függvényt 
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 (10.98) 

A súly- és átmeneti függvények ebben az esetben is aperiodikusak. 

 Az átmeneti és súlyfüggvényből látható, hogy a T1 és T2 felcserélésével ugyanolyan 

függvényértékeket kapunk. A T1 és T2 időállandójú tagok összekapcsolásakor a tagok sorrendjének a 

másodrendű tag viselkedése szempontjából nincs jelentősége. 

Amennyiben a csillapítási tényező nagyobb, mint egy  1 , azaz két olyan elsőrendű tagot 

kötöttünk sorba, melyek időállandói nem azonosak, akkor egy úgynevezett túlcsillapított tag jön létre. 
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Ha a sorbakötött két elsőrendű tag időállandója azonos, akkor az így keletkező másodrendű tag az 

alulcsillapítás és a túlcsillapítás, azaz a lengő és a nem lengő tag határán van. 

 A 10.19. ábra mutatja be a másodrendű tag súlyfüggvényét, a 10.20. ábra pedig az átmeneti 

függvényét, ahol mindkét esetben a csillapítási tényező paraméter. Az átviteli tényező értéke 

egységesen egy, a zavarás nagysága pedig egységnyi, azaz egységimpulzus és egységugrás 

zavarásokat alkalmaztunk. 

 

10.19. ábra. Másodrendű tag súlyfüggvénye 

 

10.20. ábra. Másodrendű tag átmeneti függvénye 

10.4.2.  A másodrendű tagok frekvenciafüggvénye 

A másodrendű tag átviteli függvénye (10.83): 

 
1222 


sTsT

K
sG

 ,

 (10.83) 

ahol   a csillapítási tényező, melynek értékétől nagymértékben függ a másodrendű tag jelátvivő, 

dinamikus, azaz irányítástechnikai viselkedése. 

 

A frekvenciafüggvényt megkaphatjuk  js  helyettesítéssel: 

 
    12

22 





jTjT
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.

 (10.99) 

Bontsuk ezt a függvényt valós és képzetes rész összegére, és egyszerűsítésül tegyük fel, hogy az 

átviteli tényező értéke 1K . 
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 (10.100) 

Ebből az amplitúdóviszony: 
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 (10.101) 

a fázisszög pedig 

221

2
arctan
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.
 (10.102) 

A másodrendű tag Nyquist-diagramja a 10.21. ábrán látható. 

Ha az erősítési tényező értéke nem egy, hanem „ K ”, akkor az amplitódóviszony értékét K -val meg 

kell szorozni. A fázisszöget ez nem befolyásolja. 

 

10.21. ábra. Másodrendű tag Nyquist-diagramja 

A helygörbék két síknegyeden futnak át, és vízszintes érintővel futnak az origóba. Ez annak felel 

meg, hogy a nagy frekvenciákon a maximális fáziseltolási szög 180°. Ez természetes, ha 

meggondoljuk, hogy másodrendű tag két elsőrendű tag sorbakötésével is létrejöhet. Az elsőrendű 

tagok maximális fáziskésése 90°, sorbakapcsolás esetén összeadódik. A különböző görbék ξ –ben, a 

csillapítási tényezőben térnek el egymástól. 

A másodrendű tag Bode-diagramját a 10.22. ábra mutatja. 

Az amplitúdóviszony: 

Ha 1 T  akkor    1jG  illetve K . 

Ha 1T   akkor    K
T

jG 



22

1




,
 

   illetve    KTjG lglg2lg2lg  
.
 

Tehát nagy frekvenciáknál az amplitúdóviszony rohamosan csökken, a Bode-diagram 

meredeksége -2. 
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10.22. ábra. Másodrendű tag Bode-diagramja 

A fázisszög 

ha 1 T  , akkor 0 , 

ha 1 T  , akkor o180 . 

A csillapítási tényező ezúttal is paramétere a görbéknek. 

10.5.  Magasabbrendű tagok 

Az irányítástechnikában a másodrendű tagoknál magasabbrendű tagokat, tehát azokat, amelyeket 

magasabb, mint másodrendű lineáris differenciálegyenlettel írunk le, egységesen magasabbrendű 

tagoknak nevezzük és úgy is kezeljük azokat.  

Magasabbrendű tagok általában első- és másodrendű tagok sorbakapcsolásával jönnek létre. 

Átviteli függvényük a sorbakötött tagok átviteli függvényeinek szorzata. 

Számunkra jelentős az a speciális eset, amikor az n-ed rendű tag n darab azonos időállandójú 

elsőrendű tag sorbakötésével jön létre. A fokozatszerűen működő ellenáramú vegyipari berendezések 

egyes fokozatai például a rektifikáló kolonna egy tányérja a folyadékra nézve, a keverő-ülepítő 

extraktor egy fokozata, mind elsőrendű elemek. E leírásmód az esetek egy részében egzakt, más 

esetekben figyelembe nem vett zavaró hatások miatt (nem tökéletes keveredés, összekötő vezetékek 

okozta holt idő stb.) csak közelítés, de általában jó közelítés. A teljes berendezés ennek megfelelően n 

darab elsőrendű tag sorbakapcsolásával létrejött rendszer, melynek átviteli függvénye 
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 (10.103) 

Átmeneti függvénye:: 
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 (10.104) 

kifejtve 



66 Folyamatirányítási rendszerek 

© Mizsey Péter, BME www.tankonyvtar.hu 

 
  


































1

1

3

3

2

2
/

!1
...

!3!2
11

n

n
Ti

Tn

t

T

t

T

t

T

t
eaKty

.

 (10.105) 

A (10.105) függvény képét a 10.23.–10.24. ábrák mutatják. Egy tag időállandója T = 1 sec. 

 

10.23. ábra. n-ed rendű tag átmeneti függvénye 

 

10.24. ábra. n-ed rendű tag átmeneti függvénye 

10.5.1.  Magasabbrendű tagok közelítő átviteli függvénye 

Az n-ed rendű tag egzakt leírása – különösen, ha n elég nagy – kissé nehézkes. Az egyszerűség 

kedvéért gyakran közelítő leírást alkalmaznak, az n-ed rendű tagot egy holtidős elsőrendű taggal 

helyettesítve. Mivel szabályozókörök esetében nem szükséges a folyamat egzakt ismerete és elég a 

közelítő ismeret is (4.3. pont), ezért a magasabbrendű tagokat egy egyszerűsített leírással kezeljük. A 

közelítés annál jobb, minél nagyobb n.  

A közelítés az átmeneti függvény alapján történik a 10.25. ábra szerint. A görbe legmeredekebb 

szakaszához, az inflexiós ponthoz érintőt húzunk. Az érintő 0 és 1, illetve  ty  ordinátájú pontjai 

kijelölik az úgynevezett látszólagos felfutási időt, ami a közelítő leírás elsőrendű elemének 

időállandója. A felfutási idő kezdete és az origó közé eső szakasz az úgynevezett látszólagos holtidő 

vagy lappangási idő. 
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10.25. ábra. n-ed rendű tag közelítése holtidős elsőrendű taggal 
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1
.

 (10.106) 

A felfutási idő és holt idő összege a beállási idő, TB . 

10.5.2.  Magasabbrendű tagok frekvenciafüggvénye 

A magasabbrendű tagok frekvenciafüggvényét, amennyiben ismert tagok sorbakapcsolásával álltak 

elő, az alkotó tagok frekvenciafüggvényeiből állítjuk elő (lásd 7. fejezet). Ilyenkor az amplitúdó-

viszonyokat összeszorozzuk és a fáziskéséseket pedig összeadjuk. Mivel a Bode-diagramban az 

amplitúdóviszonyt logaritmikus léptékben a fázisszöget pedig lineáris léptékben ábrázoljuk, ezért ez a 

fajta számolás a Bode-diagramban távolságok összemérésével elvégezhető. Egy ilyen szerkesztést 

mutat be a 10.26. ábra. 

A fáziskésés szöge nagy frekvenciákon a 090 n  értékhez tart. 

Az n-ed rendű tag amplitúdó-fázisgörbéje (Nyquist-diagram) annyi síknegyeden halad keresztül  

az óramutató járásának irányában – ahányadrendű az elem, és a vonal vége a számsík kezdőpontjában 

van. 

Egy harmadrendű tag Nyquist-diagramját, illetve annak szerkesztését a Bode-diagramon a 10.27. 

ábrán mutatjuk be. 

 

10.26. ábra. Harmadrendű tag Bode-diagramja 
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10.27. ábra. Harmadrendű tag Nyquist-diagramja 

10.6.  Integráló tag 

Integráló tagok, folyamatok szabályozott szakaszként is előfordulnak, de igen gyakran szabályozó-

szerkezetek elemei is lehetnek.  

Leíróegyenletük: 

    

t

I dttxKty

0

 (10.107) 

vagy ami ezzel ekvivalens 

 
 txK

dt

tdy
I  . (10.108) 

Eltérésváltozókra áttérve: 

    

t

I dttxKty

0

ˆˆ  (10.109) 

elvégezhetjük a Laplace-transzformációt: 

 
 
  s

K

sX

sY
sG I . (10.110) 

10.8. példa. Kényszerkifolyású folyadéktartály esete 

Tekintsünk egy tartályt, aminek kifolyó árama a szinttől független, konstans érték, például egy 

szivattyú szállítja a kilépő folyadékot (10.28. ábra). Ezt az esetet úgy is nevezzük, hogy kényszer-

kifolyású tartály. 

A tartály stacionárius anyagmérlege: 

KIBE ww  , (10.111) 

amikor a beömlés és a kiömlés azonos, a szint állandó. 

A tartály instacionárius anyagmérlege, amikor a be és/vagy a kiömlés változik: 

       dttwtwtdHA KIBE 
, (10.112) 

ahol  A  a tartály keresztmetszete. 
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Átrendezve: 

 
    twtw

Adt

tdH
KIBE 

1
. (10.113) 

A (10.113) egyenlet analóg a (10.108) egyenlettel. Közvetlenül látható, hogy a tartály kimenőjele a 

szint, bemenőjele a be-, és kimenő áramok különbsége, AKI 1 . Ez magába foglalja azt az esetet is, 

ha a tartály alul zárt, tehát kifolyás nincs.  

Az integráló tag jellegzetes válaszfüggvényeit a 10.28. ábra mutatja be.  

 

10.28. ábra. Folyadéktartály mint integráló tag, kényszerkifolyású folyadéktartály 

Az integráló tag válaszai a tipikus vizsgálójelekre a 10.29. ábrán láthatók. 

 

10.29. ábra. Az integráló tag válaszfüggvényei egységimpulzus és egységugrás bemenőjelre 

Integráló tag frekvenciafüggvényét s = j·ω helyettesítéssel kaphatjuk meg: 

 






j

K
jG I , (10.114) 

illetve 

 


 IK
jjG  . (10.115) 
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Az integráló tag frekvenciafüggvényének tehát nincs reális része. Az amplitúdó-fázis jelleggörbe 

ennek megfelelően az imaginárius tengelyre esik. 0 értéknél  j -ból indul, és a komplex 

számsík kezdőpontjába fut be   értéknél (10.30. ábra). 

A KI számértéke csak az ω-skálát befolyásolja. 

A frekvenciafüggvény abszolút értéke 

   lglglg  IKjG . (10.116) 

 

10.30. ábra. Integráló tag Nyquist-diagramja 

 

10.31. ábra. Integráló tag Bode-diagramja 

A Bode-diagramon az amplitúdóviszonyt ábrázoló vonalak -1 iránytangensű egyenesek, melyek IKlg  

értékkel térnek el egymástól. 

A fáziskésés a frekvenciától függetlenül: 

oIK
90

0

/
arctan 













.

 (10.117) 

Az integráló tag Bode-diagramját a 10.31. ábra mutatja. 

 

Itt jegyezzük meg, hogy az eddig felsorolt tagok/folyamatok mind úgynevezett önbeálló tagok 

voltak, míg az integráló tag egy nem önbeálló tag. Ez azt jelenti, hogy önmagában nem stabilis, 

súlyfüggvénye nem tart a nullához, és átmeneti függvénye nem tart egy új állandó értékhez.  
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10.7.  Differenciáló tag 

A differenciáló tag a természetben nem fordul elő, ez egy ember alkotta elem, elsősorban szabályozó 

szerkezetek alkatrészeként fordul elő. 

Differenciálegyenlete: 

 
 

dt

tdx
Kty D  . (10.118) 

Átviteli függvénye: 

 
 
 

sK
sX

sY
sG D  . (10.119) 

A tipikus vizsgálójelekre adott válaszait a 10.32. ábra mutatja be. 

 

10.32. ábra. Differenciáló tag tipikus vizsgálójelekre adott válaszfüggvényei 

Megjegyezzük, hogy a fenti leírás idealizált. A gyakorlatban előforduló differenciáló elemek ennek 

csak közelítőleg felelnek meg. 

A frekvenciafüggvény az átviteli függvényből vezethető le az  js  helyettesítéssel: 

    jKjG D . (10.120) 

Ennek megfelelően az amplitúdó-fázis jelleggörbe az imaginárius tengelyre esik, tehát a fázis-

eltolás szöge minden frekvencián 
o90 . A jelleggörbe az origóból indul és  érték esetén az 

imaginárius tengely   értékéhez tart. A differenciáló elem Nyquist-diagramját a 10.33. ábra mutatja. 

 

10.33. ábra. Differenciáló tag Nyquist-diagramja 
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10.34. ábra. Differenciáló tag Bode-diagramja 

A frekvenciafüggvény abszolút értéke, azaz az amplitúdóviszony: 

    DKjG
,
 (10.121) 

illetve ebből 

   lglglg  DKjG
.
 (10.122) 

A  jGlg  képe lg  függvényében +1 iránytangensű egyenes, melynek magasságát a DKlg  

határozza meg. A fázisszög értéke a frekvenciától függetlenül: 

oDK
90

0
arctan 







 





.

 (10.123) 

Az itt bemutatott differenciáló tag az ideális, matematikailag létező elem viselkedésének leírása. A 

gyakorlatban megalkotott differenciáló elemek ennek a leírásnak számos esetben csak közelítőleg 

felelnek meg. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Mutassa be, hogy az U-csöves manométer másodrendű tagként viselkedik!ű 

2. Mi jellemzi a másodrendű arányos tag viselkedését? (Differenciálegyenlet, átviteli függvény, 

frekvenciafüggvény, tipikus vizsgálójelekre adott válaszok) 

3. Mit mutat, mire jellemző a másodrendű tag csillapítási tényezője? 

4. Hogyan keletkeznek másodrendű tagok? 

5. Mi jellemzi a magasabbrendű arányos tagok viselkedését? (Differenciálegyenlet, átviteli 

függvény, frekvenciafüggvény, tipikus vizsgálójelekre adott válaszok) 

6. Hogyan írjuk le a magasabbrendű arányos tagok viselkedését, matematikai modelljét? 

7. Mondjon példát magasabbrendű tagra! 

8. Mi jellemzi az integráló tagok viselkedését? (Differenciálegyenlet, átviteli függvény, frekvencia-

függvény, tipikus vizsgálójelekre adott válaszok) 

9. Mondjon példát integráló tagra! 

10. Mi jellemzi a differenciáló tagok viselkedését? (Differenciálegyenlet, átviteli függvény, 

frekvenciafüggvény, tipikus vizsgálójelekre adott válaszok) 

11. Vannak-e a természetben differenciáló tagok? 
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11.  GYAKORI SZABÁLYOZÓ TÍPUSOK 

Szabályozó szerkezetek alkatrészeként igen gyakran az eddig tárgyalt tagok kombinációi fordulnak 

elő. Ezeket a tagok tulajdonságára utaló betűkkel jelöljük: P: arányos (proporcionális), I: integráló, D: 

differenciáló. A kombinációban előforduló tagok mindig párhuzamosan vannak kapcsolva. (Az egyes 

egyedi tagok viselkedését, melyek most szabályozóként kerülnek alkalmazásra, a korábbiakban már 

leírtuk. Lásd 10.1, 10.6, 10.7 fejezeteket.) 

 

Az itt tárgyalásra kerülő szabályozókon kívül még sok más algoritmus szerint működő szabályozó 

is létezik, de mi itt csak a gyakorlatban leggyakrabban elforduló típusokat vizsgáljuk, melyek a P az I 

és a D szabályozók kombinációjával állnak elő. 

 

Azért, hogy megkülönböztessük a szabályozókat az egyéb jelátvivő tagoktól, a szabályozók 

erősítési tényezőit DCICPC AAA ,,  -vel jelöljük. 

 

A bemutatott szabályozókkal megvalósítható szabályozásokat a 12. pontban mutatjuk be. 

11.1.  Arányos „P” szabályozó 

A legegyszerűbb szabályozó típus. Irányítástechnikai leírása, azaz jelátvivő tulajdonsága a már 

tárgyalt arányos elemnek felel meg, l. 10.1. pont. 

A P szabályozónál definiálják még az úgynevezett arányossági tartományt is, mely az 

erősítési/átviteli tényező reciproka. Minél kisebb egy P szabályozó erősítési tényezője, annál nagyobb 

az arányossági tartománya, és fordítva, azaz az a tartomány, amelyben a P szabályozó dolgozik. 

11.2.  „PI” szabályozó 

Egy arányos és egy integráló tag párhuzamosan kapcsolva (l. 11.1. ábra)  

 

11.1. ábra. PI tag blokkvázlata 

Differenciálegyenlete 

      

t

ICPCr dttEAtEAtx

0

ˆˆˆ . (11.1) 

Átviteli függvénye 

 
s

A
AsG IC

PC  . (11.2) 

Átmeneti függvénye a 11.2. ábrán látható. 
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11.2. ábra. A PI tag átmeneti függvénye 

A P és I tag egymáshoz való viszonyát a TI integrálási idő, vagy utánállási idő jellemzi. Az integrálási 

idő az az idő, ami alatt egységugrás bemenőjel hatására az I elem működése következtében a 

kimenőjel megduplázódik. Ekkor 

   tETAtEA IICPC
ˆˆ  . (11.3) 

Átrendezve 

IC

PC
I

A

A
T  . (11.4) 

A TI integrálási idő a jelek nagyságától független, csak a P és I elem egymáshoz való viszonyától függ. 

Az integrálási időt az átviteli függvénybe és a differenciálegyenletbe beírva azok másik 

használatos alakját kapjuk: 

     













 

T

I

PCr dttE
T

tEAtx

0

ˆ1ˆˆ  (11.5) 

 
 
  












sT
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sE

sX
sG
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r 1

1 . (11.6) 

A PI tag frekvenciafüggvénye: 

  
















I

PC
IC

PC
Tj

A
j

A
AjG




1
1 . (11.7) 

A Nyquist-diagram tehát az imaginárius tengellyel párhuzamos egyenes, mely APC értékbe fut be, 

ha ω→∞ (11.3. ábra). 

 

11.3. ábra. PI tag Nyquist-diagramja 
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A Bode-diagram menete egyszerűen meghatározható, ha az átviteli függvényt tört alakjában írjuk fel. 

 
 

I

IPC

Ts

TsA
sG






1
. (11.8) 

Az átviteli függvénynek ebből az alakjából látható, hogy a PI elem egy APC és egy  sTI 1  és 

egy ITs 1  átviteli függvényű elem soros eredőjeként is felfogható, a Bode-diagram már ismertetett 

elemek Bode-diagramjainak összegezésével is megszerkeszthető (11.4. ábra) 

 

11.4. ábra. PI tag Bode-diagramja 

Az Ts 1  átviteli függvényű tag Bode-diagramja az elsőrendű tag Bode-diagramjának 

tükörképe, mindkét diagramon a vízszintes aszimptotára. 

11.3.  „PD” szabályozó 

A PD tag egy „P” és egy „D” tag párhuzamos kötéséből áll elő (11.5. ábra).  

 

11.5. ábra. PD tag blokkvázlata 

Differenciálegyenlete 

   
 

dt

tEd
AtEAtx DCPCr

ˆ
ˆˆ  . (11.9) 
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Átviteli függvénye 

 
 
 

sAA
sE

sX
sG DCPC

r  . (11.10) 

A PD elem egységnyi sebességugrás bemenőjelre adott válaszát a 11.6. ábra mutatja. A függvény 

segítségével definiálhatjuk az úgynevezett TD differenciálási vagy elébevágási idő fogalmát. A TD 

differenciálási vagy elébevágási idő az az idő, amely alatt a P tag megduplázza a kimenőjel értékét, 

vagyis amennyi idő alatt ugyanakkora jelnövekedést okoz, mint a D tag az első pillanatban, 

 

11.6. ábra. PD elem válaszfüggvénye sebességugrás bemenőjelre 

Ekkor 

   
dt

tEd
TA

dt

tEd
A DPCDC

ˆˆ
 . (11.11) 

Átrendezve  

P

D
D

A

A
T  . (11.12) 

A differenciálási időt a differenciálegyenletbe és az átviteli függvénybe írva kapjuk 

   
 










dt

tEd
TtEAtx DPCr

ˆ
ˆˆ  (11.13) 

 
 
 

 sTA
sE

sX
sG DPC

r  1 . (11.14) 

A frekvenciafüggvény az átviteli függvény alapján: 

   DPCDCPC TjAAjAjG   1 . (11.15) 
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A frekvenciafüggvény abszolút értéke 

  22222 1 DPCDCPC TAAAjG   . (11.16) 

 Azaz a PD tag Nyquist-diagramja 0 -nál APC-tól indul és az imaginárius tengellyel 

párhuzamosan halad és a végtelenbe tart (11.7. ábra). 

 

11.7. ábra. PD tag Nyquist-diagramja 

Bode-diagramja ezek alapján (11.8. ábra): 

 

11.8. ábra. PD tag Bode-diagramja 

11.4.  PID szabályozó 

A PID szabályozó egy P egy I és egy D tag párhuzamos kapcsolásából áll elő (11.9. ábra). 

 

11.9. ábra. PID tag blokkvázlata 
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Differenciálegyenlete, utánállási és elébevágási idővel kifejezve: 
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dt
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TdttE

T
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ˆ
ˆ1ˆˆ  (11.17) 

 
 
  











 sT
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.

 (11.18) 

A PID tag átmeneti függvényét a 11.10. ábra mutálja. 

 

11.10. ábra. PID tag átmeneti függvénye 

A frekvenciafüggvényt az átviteli függvényből  js  helyettesítéssel kapjuk meg. A PID tag 

Nyquist-diagramját a 11.11. ábra mutatja. 

 

11.11. ábra. PID tag Nyquist-diagramja 

Ennek alapján az amplitúdó fázis jelleggörbe az imaginárius tengellyel párhuzamosan halad. A 

 j -ből indul nulla körfrekvencián, és  esetén  j -hoz tart. A valós tengelyt az APC 

pontban metszi 
DC

IC

A

A
  frekvencián. 

A Bode-diagram megszerkesztéséhez alakítsuk át az átviteli függvényt 
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1

222 211

Ts

TssT
A

Ts

TTsTs
AsG PC

I

DII
PC












, (11.19) 

ahol 

D

I

T

T

2

1
  és DI TTT 

.
 

A felbontásból látható, hogy a PID tag úgy is felfogható, mint egy APC átviteli függvényű arányos 

tag, egy ITs 1 átviteli függvényű integráló tag és egy 2221 TssT    átviteli függvényű 

másodrendű differenciáló elem soros eredője. A PID tag Bode-diagramját ezen elemek Bode-

diagramjainak összegezésével szerkeszthetjük meg (11.12. ábra). A szerkesztésben a 1  azaz 

DI TT  4  esetet tüntettük fel, APC = 1 

 

11.12. ábra. PID tag Bode-diagramja 

(A 2221 TssT    átviteli függvényű tag Bode-diagramja tulajdonképpen a tükörképe az

2221

1

TssT  
 átviteli függvényű tag Bode-diagramjának. Ugyanúgy, mint az sT 1  átviteli 

függvényű tag – PD tag – Bode-diagramja tükörlépe az  sT 11  átviteli függvényű tagnak, mely az 

egytárolós tag). 

Ellenőrző kérdések 

1. A P, I és D elemek milyen kombinációkban használatosak? 

2. Mi jellemzi a PI tag viselkedését? (Differenciál-egyenlet, átviteli függvény, frekvenciafüggvény, 

tipikus vizsgálójelekre adott válaszok.) 

3. Hogyan jellemzi a PI tagot az utánállási idő? 

4. Milyen tagok soros eredőjeként számítható a PI tag? 
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5. Melyek a PD tag jellemző válaszfüggvényei, differenciálegyenlete, átviteli függvénye, 

frekvenciafüggvénye? 

6. Mi a PID tag blokkvázlata és jellemző válaszfüggvényei, differenciálegyenlete, átviteli 

függvénye, frekvenciafüggvénye? 

7. Hogyan vezetjük le a PID tag frekvenciafüggvényét? 
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12.  SZABÁLYOZÁSOK ÉS SZABÁLYOZÓKÖRÖK 

VIZSGÁLATA 

Ebben a fejezetben áttekintjük, hogy a különböző szabályozókkal milyen szabályozásokat 

valósíthatunk meg és azokra milyen működés a jellemző. 

12.1.  Állásos szabályozó és szabályozás 

A legegyszerűbb szabályozók. Működésüket az jellemzi, hogy elemeiknek csak néhány diszkrét 

helyzete lehetséges, leginkább kettő: a bekapcsolt és kikapcsolt állapot, azaz zárt vagy nyitott helyzet. 

Ez utóbbiakat kétállású szabályozóknak hívják.  

A kétállású szabályozók egyik egyszerű példája a villanyvasaló hőmérsékletszabályozója. A 

vasalandó anyagnak megfelelő hőmérsékletet, mely a szabályozókör alapjelének felel meg, egy skálán 

állítjuk be. (A skálára nem is hőmérséklet van írva, hanem a vasalandó anyag neve: például gyapjú, 

műszál, vászon.)  A szabályozókör érzékelő szerve egy bimetall hőmérő. Ha a hőmérséklet a kívánt 

értéket meghaladja, a bimetall a hőtágulás következtében elhajlik, ezzel megszakít egy kontaktust és 

megszakítja ezzel a fűtőszál áramkörét is. A hőmérséklet csökkenni kezd. Amikor egy adott értékre 

csökkent, a bimetall visszatér eredeti helyzetébe és zárja a vasaló fűtésének áramkörét. A szakaszos 

működés következtében a hőmérséklet ingadozni fog a kívánt érték, azaz az alapjel körül. Hasonlóan 

működik számos egyszerűbb szabályozás is, például a kémiai laboratóriumokban ismert termosztát is. 

Az ideális állásos szabályozó működését, karakterisztikáját a 12.1. ábra mutatja be. Ha az 

ellenőrző jel eltér az alapjeltől, akkor az állásos szabályozó be vagy kikapcsol. 

 

12.1. ábra. Ideális állásos szabályozó karakterisztikája 

Ha kicsit tanulmányozzuk az ideális állásos szabályozó karakterisztikáját, akkor könnyen 

beláthatjuk, hogy az szinte folyamatosan be- és kikapcsol. Ez az állandó ki- és bekapcsolás a 

beavatkozó szervet hamar tönkreteszi. Ezért a be- és kikapcsolás frekvenciájának csökkentése 

érdekében a valós, reális állásos szabályozó karakterisztikáját mesterségesen elrontják, és egy 

hiszterézist alakítanak ki (12.2. ábra) 

 

12.2. ábra. Reális állásos szabályozó karakterisztikája 
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Ezzel a megoldással a be- és kikapcsolás frekvenciáját csökkenteni lehet, természetesen a szabá-

lyozás minőségének rovására. Ez egy kompromisszum, amit műszaki megfontolások alapján teszünk 

meg. 

A 12.3. ábra bemutatja egy egytárolós arányos tag szabályozását állásos szabályozóval. A 

szabályozott folyamat szabályozott jellemzőjének az alapjel körüli ingadozása a reális kétállású 

szabályozó kapcsolási sávjának tulajdonítható. (Ezt az ábrán szaggatott vonallal jelöltük.) Látható, 

hogy minél nagyobb az úgynevezett kapcsolási sáv, annál nagyobb lesz a szabályozott jellemző 

ingadozása. Ezt persze úgy kell megválasztani, hogy ne zavarja a kérdéses berendezés megfelelő 

működését, azaz a szabályozott jellemző értéke megfelelő legyen. 

 

12.3. ábra. Egytárolós tag szabályozása kétállású szabályozóval 

12.2.  Arányos, „P” szabályozás 

12.2.1.  „P” szabályozás bemutatása az egytárolós tag szabályozásának példáján 

A P szabályozóval megvalósítható szabályozást az egytárolós tag szabályozásának példáján vizsgáljuk. 

A szabályozás blokkvázlata a 12.4. ábra.  

 

12.4. ábra. Szabályozókör blokkvázlata 
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A szabályozó átviteli függvénye: 

  PCC AsG  . (12.1) 

Legyen a szabályozott szakasz átviteli függvénye a zavarása és a módosított jellemzőre nézve azonos: 

   
1


sT

K
sGsG ZF . (12.2) 

Tegyük fel, hogy a távadó és a beavatkozó egyaránt arányos elemek, és átviteli tényezőjük egységnyi 

azaz: 

  1 TATA KsG , (12.3) 

  1 BEBE KsG . (12.4) 

A (7.11, 7.12) egyenletek alapján a zavarásra írhatjuk: 
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1

1
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Z . (12.5) 

Átrendezve. 
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1
, (12.6) 

illetve a szabályozókör eredő átviteli függvénye: 

 
1

1
1

1
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Z . (12.7) 

A zárt szabályozókör átviteli függvénye az alapjel zavarásra nézve egy elsőrendű arányos tag átviteli 

függvénye. A szabályozás eredményeként az erősítési/átviteli tényező kisebb lesz, mint a szabályozás 

nélküli szakaszé: 

K
AKKK

K
K

PCBETA





1

*
, (12.8) 

és az időállandó is kisebb lesz: 

T
AKKK

T
T

PCBETA





1

*
. (12.9) 

 Mivel a folyamat a zavarásra és az alapjel változásra azonos átviteli függvénnyel rendelkezik, 

ezért az alapjel változásra levezetett átviteli függvény is formailag hasonló lenne. 

A PCBETA AKKK   szorzatot hurokerősítési tényezőnek nevezzük, jele:   (kappa). Láthatjuk, 

hogy a hurokerősítési tényező nagymértékben befolyásolja K  és T  értékének alakulását. 
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Számítsuk ki a szabályozott paraméter időfüggvényét a nagyságú ugrászavarást feltételezve: 

 
s

a
sX Z  , (12.10) 

és miután ismerjük a szabályozókör eredő átviteli függvényét (12.7 egyenlet), a kimenőjel Laplace-

transzformáltja számítható: 

 
s

a

sT

K
sXC .

1*

*


 . (12.11) 

Inverz transzformálva a kimenőjel változásának időfüggvénye: 

   Tt
C eaKtx /* 1ˆ 

. (12.12) 

A szabályozott paraméter változásának stacionárius értéke pedig: 

  aKtxC 
*ˆ  (12.13) 

Ugyanezt az eredményt inverz transzformáció nélkül is megkaphatjuk a végértéktétel 

alkalmazásával. A végértéktétel kimondja, hogy egy függvény végértékét/határértékét a Laplace-

tartományban is ki tudjuk számolni az alábbi azonosság szerint: 

     sYstyty
si





0

limˆlimˆ . (12.14) 

Így (12.2.13)-at kiszámíthatjuk inverz transzformáció nélkül a Laplace-tartományban is: 
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.limlimˆlimˆ . (12.15) 

 A P szabályozást értékelendő, ha összehasonlítjuk a P szabályozás nélküli esetet a szabályozott 

megoldással, akkor megállapíthatjuk, hogy a zavarás hatására a folyamat végértéke kisebb mértékben 

fog változni, lásd a (12.8) egyenlet, és a változás gyorsabb lesz, lásd a (12.9) egyenlet. 

A zárt szabályozókör átmeneti függvényét mutatja a 12.5. ábra, összehasonlítva a szabályozás 

nélküli elsőrendű arányos tag átmeneti függvényével. 

 

12.5. ábra. Átmeneti függvények P szabályozóval és szabályozó nélkül 

 A 12.5. ábra és a hozzá tartozó elmélet alapján megállapíthatjuk, hogy a P szabályozó a zavarás 

hatását nem küszöböli ki/szünteti meg. Azaz a szabályozott jellemző el fog térni az alapjeltől, ha 

zavarás történik. Ezt az eltérést nevezzük maradó eltérésnek. Másképp fogalmazva: a maradó eltérés 

az alapjel és az ellenőrző jel különbsége a stacionárius állapot beállta után. 



12. Szabályozások és szabályozókörök vizsgálata 85 

© Mizsey Péter, BME www.tankonyvtar.hu  

 A P szabályozó és a P szabályozás megítélésénél azonban hiba lenne a maradó eltérés miatt 

negatív véleményt alkotni, ugyanis a maradó eltérés értéke sok esetben tetszés szerint kis értékre 

csökkenthető. Nézzük ezért a (12.13) és (12.14) egyenleteket!  A maradó eltérés, azaz  txC
ˆ  értéke a 

zavarás és K  értékétől függ. A maradó eltérés csökkentés érdekében, mivel a zavarás értékét nem 

tudjuk befolyásolni, csak K  érétkét tudjuk megváltoztatni. Amint azt beláttuk már K  és T  

értékének alakulását a hurokerősítési tényezővel tudjuk befolyásolni. A hurokerősítési tényezőt pedig 

csak a szabályozó erősítési/átviteli tényezőjének változtatásával tudjuk befolyásolni, hiszen a távadó 

és a beavatkozó többnyire adottak. Így ha PCA  értékét növeljük, akkor a hurokerősítési tényező    

értéke nő, és a P szabályozásra jellemző maradó eltérés csökken.  

Természetesen szabályozás nélkül is van maradó eltérés, de azt végértéknek hívjuk, hiszen 

azért szabályozunk, hogy ez ne, vagy minimális legyen. Ezt egyébként a 12.5. ábra mutatja. Ha tehát P 

szabályozás esetén összehasonlítjuk a zavarás hatását, azaz a végértékeket, amit szabályozás esetében 

maradó eltérésnek nevezünk, akkor a szabályozott és a szabályozás nélküli eset értékeinek arányát 

szabályozási tényezőnek nevezzük. Képletben felírva: 

 















1

11

aK

aAKKKK

aK

aK
Sz PCBETA . (12.16) 

 A (12.15) egyenlet bemutatja a korábbi megfontolást, miszerint a hurokerősítési tényező 

növelésével, amit leginkább csak a P szabályozó erősítés tényezőjével, PCA -vel változtathatunk, 

csökkenhetjük a szabályozási tényezőt, azaz a maradó eltérést. 

 A szabályozási tényező ismeretében a szabályozatlan eset végértékéből számíthatjuk a 

szabályozott eset maradó eltérését: 

  SzaKtxC 
ˆ , (12.17) 

és így esetlegesen meglévő előírások ismeretében a P szabályozó beállítása számítható. 

 Ha megvizsgáljuk a szabályozókör stabilitási kérdését, akkor a legcélszerűbb a Nyquist-féle 

stabilitási kritériumot használni (9.3. pont). Mivel a felnyitott szabályozókör eredő frekvencia-

függvényében csak az egytárolós tag mutat időbeni viselkedést, azaz fáziskésést (10.11. ábra, 

legfeljebb 90o) ezért a felnyitott kör frekvenciafüggvényében a fáziskésés soha nem halad át a 

stabilitás szempontjából kitüntetett 180o-on (fázisszög: -180o). Ezért ebben a speciális esetben a P 

szabályozás megvalósításánál nincs stabilitási probléma, bárhova állíthatjuk PCA  értékét, azaz 

bármilyen kicsiny lehet a maradó eltérés, és a szabályozókör, mivel úgy viselkedik, mint egy 

egytárolós tag, nem fog lengeni (12.5. ábra). 

12.2.2.  „P” szabályozás korlátainak bemutatása a holtidős tag szabályozásán 

Az egytárolós tag példáján bemutatott P szabályozásnál nem beszéltünk a P szabályozás esetleges 

korlátairól, mert ezek ezen a példán nem tanulmányozhatók. Ezek a korlátok a P szabályozón 

beállítható erősítési tényezőt  PCA , stabilitási kérdéseket, esetleges lengéseket és a szabályozási időt 

érintik. Ezek összességében a szabályozás minőségére vonatkoznak. 

 Mindezeket a kérdéseket a holtidős arányos tag P szabályozásán tárgyaljuk. 

 A holtidős tag frekvenciafüggvényét (10.6. ábra) tanulmányozva látjuk, hogy ebben az esetben a 

felnyitott szabályozókör fázisszöge áthalad a -180o-on, tehát lesz stabilitási probléma, és olyan a -

180o-os fázisszöghöz tartozó PCA  értéket kell beállítanunk, hogy a -180o-nál fellépő amplitúdóviszony 

1-nél kisebb legyen, hisz 1 a stabilitás határa lenne, amikor is állandó amplitúdójú lengés alakul ki a 

szabályozókörben. 

 Mivel a szabályozott folyamat holtidős tag (tegyük fel, hogy átviteli függvénye a zavarásra és a 

módosított jellemzőre azonos) és a szabályozókör többi eleme is arányos tag, ezért a felnyitott 

szabályozókör amplitúdóviszonya állandó, és a hurokerősítési tényezővel egyezik meg: 
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    PCBETA AKKKjG . (12.18) 

Az eredő fázisszög pedig, lévén, hogy csak a szabályozott folyamatnak van nullától eltérő fázisszöge: 

 RadTH  . (12.19) 

 Ezért a hurokerősítés határértéke, amikor a szabályozókör épp a stabilitás határán van 1  lesz. 

A szabályozási tényező ebben a határesetben:  

5.0
11

1

1

1









Sz . (12.20) 

 Ebben az esetben a szabályozókör állandó amplitúdóval leng, ami szabályozás szempontjából 

elfogadhatatlan. A későbbiekben látni fogjuk, hogy úgynevezett fél, illetve negyed amplitúdós 

csillapítást kell beállítani, amikor is a szabályozási tényező: 

667,0
5,01

1

1

1









Sz  (12.21) 

lesz. Vagyis a maradó eltérés a szabályozatlan eset 66,7%-a lesz. 

 A szabályozókör lengésekkel csillapodik, és egy lengés idejét ki is tudjuk számítani. Mivel a

 o
HT 180   értékhez tartozó frekvencia lesz a kritikus frekvencia  0 , tehát amikor 

a stabilis szabályozókör csillapodó lengésekkel beáll az új stacionárius értékre, így kiszámíthatjuk az 

ehhez a frekvenciához tartozó kritikus lengésidőt: 

HT


 0  (12.22) 

HH

KR

TTT 





 2
22

0







. (12.23) 

 Mivel fél, illetve negyed amplitúdós csillapítás esetén az új stacionárius érték gyakorlatilag három 

lengés alatt áll be, így a szabályozási idő: 

HSZ TTT  63 0 . (12.24) 

12.2.3.  „I” szakasz szabályozása „P” szabályozóval 

A szabályozás egyszerűsített blokkvázlatát a 12.6. ábra mutatja. A szakasz átviteli függvénye, lásd 

(10.110) 

 
 
  s

K

sX

sY
sG I

F  .

 

(10.110) 

A szabályozó átviteli függvénye, lásd (12.1) 

  PCC AsG  . (12.1) 

 A zárt szabályozókör átviteli függvényének levezetésekor tételezzük fel, hogy a folyamat/szakasz 

átviteli függvénye mind a zavarásra mind a módosított jellemzőre nézve azonos, és a (10.110) 

egyenlettel írható le: 
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PCBETAI
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1

. (12.25) 

 

12.6. ábra. Integráló szakasz szabályozása P szabályozóval 

Átrendezve 

 
1

1

1







s
AKKK

AKK
sG

PCBETAI

PCBETA
Z . (12.26) 

Tehát a szabályozókör úgy viselkedik, mint egy elsőrendű arányos tag: 

 
1*

*




sT

K
sGZ , (12.27) 

ahol 

PCBETA AKK
K




1*
 (12.28) 

PCBETAI AKKK
T




1*
. (12.29) 

Amennyiben a szabályozókört egy a  nagyságú ugrászavarást éri, úgy a szabályozott paraméter 

változását a 12.7. ábra mutatja nem szabályozott és szabályozott esetben. 
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12.7. ábra. I szakasz szabályozása P szabályozóval. Átmeneti függvény képe. 

 Látható, hogy a nem stabilis úgynevezett nem „önbeálló” integráló szakasz arányos szabályozóval 

stabilis működésű lett. Viselkedésére az elsőrendű arányos tagra jellemző függvények érvényesek. 

 

Az arányos szabályozás sajátosságaira a következő megállapításokat tehetjük: 

1. Az arányos szabályozás stabilis szabályozás, ugyanis mindig beállítható egy stabilis működés. Ez 

azt jelenti, hogy ugrászavarás esetén a szabályozott paraméter végértékhez tart, azaz újra egy 

stacionárius állapot jön létre. A zavarás megszűnte után a szabályozott jellemző visszatér a zavarás 

előtti értékhez. 

 

2. A zavarást követő új stacionárius állapotban a szabályozott paraméter (ellenőrző jel) nem egyezik 

meg az alapjellel. A különbség az úgynevezett maradó eltérés. A maradó eltérés egyenesen arányos a 

zavarás nagyságával és a szabályozó erősítési/átviteli tényezőjének változtatásával csökkenthető, lásd. 

hurokerősítés és szabályozási tényező. A tetszés szerinti csökkentésnek azonban stabilitási korlátai 

lehetnek, lásd. holtidős tag szabályozásának esete. 

 

3. Az arányos szabályozó erősítési/átviteli tényezőjének változtatásával a szabályozás időbeli 

lefolyását is befolyásolni tudjuk. Az arányos szabályozás általában gyorsítja a folyamat időbeli 

viselkedését a szabályozatlan esethez képest. 

 

Megjegyzés: 

A fenti megállapítások szigorúan véve nem következnek egyértelműen a megelőző levezetésekből, 

azokkal nem ekvivalensek. 

Kevesebbet mondanak azoknál, mert csak kvalitatív megállapítások. 

Általánosabb érvényűek, mert nemcsak a bemutatott példák feltételei mellett érvényesek, hanem 

szélesebb körben. A megállapítások érvényességéhez szükséges, hogy a zavarás, ha nem ugrás alakú 

is, egy határértékhez tartson. Ugyanakkor a szakasz holtideje, legyen az valódi vagy látszólagos, ne 

legyen túl nagy. E feltételek azonban igen sok gyakorlati esetben teljesülnek. 

12.3.  Integráló, „I” szabályozás 

Az előző fejezetben megismertük az arányos „P” szabályozót és a vele megvalósítható P szabályozást. 

Amint azt beláttuk, a P szabályozás stabilis szabályozás, a folyamat viselkedése gyorsítható. Ezen igen 

fontos előnyök mellett azonban a hátránya az, hogy maradó eltéréssel dolgozik. Ez a maradó eltérés 

bizonyos esetekben elhanyagolható, de bizonyos esetekben, jellemzően stabilitási okok miatt, jelentős. 

Ilyenkor más megoldáshoz kell folyamodni, ezért a maradó eltérés megszüntetésére egy más 

szabályozó típust alkalmazunk: az I vagy integráló szabályozót. 

 Az I szabályozó tulajdonképpen egy integráló tag, melyet a 10.6 fejezetben megismertünk, és 

szabályozó kombinációkban történő viselkedését már a 11. fejezetben megismertünk. Nézzük, hogy 

milyen tulajdonságokat visz a szabályozásba az I szabályozó. 

 

Amint azt beláttuk, az I szabályozó viselkedését az alábbi egyenlet írja le: 
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T

ICr dttEAtx

0

ˆˆ , (12.30) 

illetve átviteli függvénye: 

 
  s

A

sE

sX
G ICr

IC  , (12.31) 

ami azt jelenti, hogy az I szabályozó egészen addig változtatja a kimenőjelét,   trx  amíg a maradó 

eltérés, azaz az alap- és ellenőrző jel különbsége, a hibajel   tE  meg nem szűnik, nulla nem lesz, 

vagyis a szabályozott jellemző be nem áll az alapjelre. 

 Ez egy látszólag ideális viselkedés, de nézzük, milyen hátrányokkal jár mindez!  Ezt a holtidős tag 

és az integráló tag szabályozásának példáján tanulmányozhatjuk. 

12.3.1. „I” szabályozás bemutatása a holtidős tag szabályozásán 

A 12.2.2 fejezetben már tárgyaltuk a holtidős tag szabályozásának esetét P szabályozóval. Ha I 

szabályozóval végezzük ugyanezt a szabályozást, akkor a szabályozónak is lesz időbeli viselkedése, 

melyet egy állandó o90 -os fáziskésés jellemez.  

 A stabilitás határán a felnyitott szabályozókör frekvenciafüggvénye: 

        10000   jGjGjGjG TACBEF , (9.13) 

azaz az amplitúdóviszonya 1 lesz: 

        10000   jGjGjGjG TACBEF ,
 (12.32) 

a fáziskésések összege pedig o180 : 

o
TACBEF 180 

. (12.33) 

 Az 0  jelenti a kritikus frekvenciát, melynél a rendszer a stabilitás határán lesz, azaz ezzel a 

frekvenciával fog a rendszer állandó amplitúdóval lengeni. 

 

Ha feltételezzük, hogy a távadó és a beavatkozó egyaránt arányos elem, és átviteli függvényük: 

  1sGTA , (12.34) 

illetve 

  1sGBE , (12.35) 

akkor a stabilitási vizsgálatainkat csak a folyamat, holtidős tag, és a szabályozó, integráló tag 

viselkedése befolyásolja. Így, ha ezt az egyszerűsítési lehetőséget figyelembe vesszük, akkor  

    111 00   jGjG CF  (12.36) 

egyenletet kell vizsgálnunk. 

 Az arányos szabályozóhoz hasonlóan itt is ki tudjuk számolni a kritikus frekvenciát illetve a 

kritikus lengésidőt. Mivel az integráló szabályozó fáziskésés állandó 
o90 , ezért csak a folyamat, 

holtidős tag viselkedését kell nyomon követnünk (ebben az esetben is feltételezzük, hogy a folyamat 
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átviteli, illetve frekvenciafüggvénye mind a zavarásra mind a módosított jellemzőre nézve ugyanaz). A 

kritikus 
O180 -nál most figyelembe kell venni a szabályozó 

o90 -os fázistolását, így a folyamat 

fáziskésése a stabilitás határán  o
HT 902    lesz. Az ehhez tartozó frekvencia lesz a 

kritikus frekvencia  0  

 Mivel a  o
HT 902    értékhez tartozó frekvencia lesz a kritikus frekvencia  0

, tehát amikor a stabilis szabályozókör csillapodó lengésekkel beáll az új stacionárius értékre, így 

kiszámíthatjuk az ehhez a frekvenciához tartozó kritikus lengésidőt: 

HT

2
0


  , (12.37) 

HH TTT 





 4
2

22

0

0







. (12.38) 

 Mivel fél, illetve negyed amplitúdós csillapítás esetén az új stacionárius érték gyakorlatilag három 

lengés alatt áll be, így a szabályozási idő: 

HSZ TTT  123 0  (12.39) 

 A (12.39)-et a (12.24)-gyel összevetve megállapíthatjuk, hogy az integráló szabályozó bár 

megszünteti a maradó eltérést, de lassúbb dinamikus viselkedésű a P szabályozóval történő 

szabályozáshoz képest. 

12.3.2.  Integráló szakasz I szabályozóval 

Az I szabályozóval megvalósítható I szabályozás tulajdonságainak egy fontos jellegzetességét 

ismerhetjük meg, ha I szakaszt szabályozunk I szabályozóval. A szabályozás blokkvázlata a 12.8. 

ábra. A folyamat átviteli függvénye a módosított jellemzőre: 

 
s

K
sG I

F  . (10.110) 

A szabályozó átviteli függvénye 

 
s

A
sG IC

C  . (12.31) 

 

12.8. ábra. Integráló szakasz szabályozása I szabályozóval 
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Tegyük fel, hogy a távadó és a beavatkozó arányos elem, átviteli tényezőjük 1, valamint, hogy a 

folyamat átviteli függvénye a zavarásra és a módosított jellemzőre nézve azonos, és a már korábban 

bemutatott 10.110 egyenlet írja le.  

 A szabályozókör eredő átviteli függvénye a zavarásra nézve: 

 
ICI

I

ICI

I

Z
AKs
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s

AK
s
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sG












2

2
111

 (12.40) 

a z nagyságú ugrászavarást feltételezve 

 
 

s

a

s

sX
sZ Z  , (12.41) 

a szabályozott jellemző Laplace-transzformáltja: 
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..
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 . (12.42) 

Inverz transzformálva megkapjuk a szabályozott jellemző időfüggvényének változását: 

   tAK
AK

aK
tx ICI

ICI

I
C 




 sinˆ . (12.43) 

A 12.43 egyenlet egy állandó amplitúdójú periodikus függvény. Ha az amplitúdó csökkenne, a 

szabályozott paraméter egy végértékhez tartana, a szabályozás stabil lenne. Ha az amplitúdó 

növekedik az idő függvényében, a létrejött szabályozást instabilnak nevezzük. A 12.43 függvény 

határeset a két előbbi között, úgy nevezzük, hogy a stabilitás határán van. 

A stabilitás határán levő szabályozás gyakorlatilag nem alkalmas egy paraméter konstans értéken 

való tartására. Olyan tényezők, amelyeket a levezetés során figyelmen kívül hagytunk, például az 

átviteli függvények nem abszolút pontosan írják le az elemeket, a tökéletlen keveredés, vezetékek holt 

ideje, súrlódás stb. azt eredményezik, hogy a valóságban létrejövő szabályozás instabil lehet.  

Ez a stabilitási probléma komoly hátrány, és ez az oka, hogy I szakaszt I szabályozóval nem 

szabályozunk, sőt az I szabályozót egyedül sosem alkalmazzuk, csak mindig P szabályozóval 

kombinálva, PI vagy PID szabályozóként (11.2, 11.3). 

12.3.3.  Elsőrendű arányos tag szabályozása I szabályozóval 

A példa bemutatja, hogy az I szabályozó milyen 

módon szünteti meg a maradó eltérést. A 

szabályozás blokkvázlata a 12.9. ábra. 

A korábbi példákhoz hasonlóan tegyük fel, 

hogy a távadó és a beavatkozó arányos elem, 

átviteli tényezőjük 1, valamint, hogy a folyamat 

átviteli függvénye a zavarásra és a módosított 

jellemzőre nézve azonos. 

 

 

 

12.9. ábra. Elsőrendű arányos tag szabályozása I 

szabályozóval 



92 Folyamatirányítási rendszerek 

© Mizsey Péter, BME www.tankonyvtar.hu 

Az átviteli függvények 

   
1


sT

K
sGsG ZF  (10.14) 

 
s

A
sG IC

C  . (12.31) 

A zavarásra vonatkozó eredő átviteli függvény: 
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1
1

1
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Z . (12.44) 

Átrendezve 
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Z
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2
 (12.45) 

a nagyságú ugrászavarást feltételezve a szabályozott jellemző Laplace-transzformáltja: 
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22
.  (12.46) 

A végérték tételt alkalmazva megkapjuk a szabályozott jellemző időfüggvényének változását: 

    0limˆ
20










IC

C
s

c
AKssT

aK
ssXstx . (12.47) 

A szabályozott jellemző végeltérése tehát nulla, vagyis az I szabályozó visszaállítja a szabályozott 

jellemzőt az alapjelre, azaz megszünteti a maradó eltérést. 

A szabályozott jellemző időfüggvénye a konstansok egymáshoz viszonyított értékétől függ. 

 1. Ha 
T

AK IC



4

1
 akkor 

   teKtx t
C    sinˆ

1  , (12.48) 

ahol 

14

2
1






TAK

K
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, (12.49) 

ahol 

24

1

2

1

TT

AK

T

IC








 . (12.50) 

A szabályozott jellemző időfüggvénye egy periodikus függvény, aminek az amplitúdója a negatív 

exponenciális szorzó miatt csökken és nullához tart. 
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2. Ha 
T

AK IC
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1
 akkor 
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 . (12.51) 

3. Ha 
T

AK IC



4

1
 akkor 

   tsheBsx t
C   ˆ , (12.52) 

ahol 

TAK

K
aB

IC 




41

2
 (12.53) 

T


2

1
  (12.54) 

T

AK

T

IC





24

1
 . (12.55) 

Emlékeztetőül: 

     eesh
2

1
. (12.56) 

Ez esetben, más írásmóddal, a már ismertetett másodrendű elem súlyfüggvényével azonos függvényekről 

van szó. Az 1. eset a ξ<1 esetnek felel meg; a 2. eset a ξ=l-nek, a 3. eset a ξ>l esetnek felel meg. 

12.4.  PI szabályozás bemutatása 

A P és I szabályozásnál beláttuk, hogy a mind a P mind az I szabályozásnak vannak előnyei és 

hátrányai. A P és I szabályozás pozitív tulajdonságait a két szabályozó kombinálásával előálló PI 

szabályozóval (11.2. pont) próbáljuk egyesíteni, és a hátrányokat kiküszöbölni. 

12.4.1.  PI szabályozás tulajdonságainak bemutatása az integráló tag szabályozásának példáján 

A szabályozás blokkvázlatát a 12.10. ábra mutatja. 

 

12.10. ábra. Integráló tag szabályozása I szabályozóval 
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A korábbi példákhoz hasonlóan tegyük fel, hogy a távadó és a beavatkozó arányos elem, átviteli 

tényezőjük 1, valamint, hogy a folyamat átviteli függvénye a zavarásra és a módosított jellemzőre 

nézve azonos. 

Az átviteli függvények, a korábban ismertettek alapján: 
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A szabályozókör eredő átviteli függvénye a zavarásra: 
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Átrendezve: 
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Ez az átviteli függvény az előző, 12.3.3 fejezetben tárgyalt átviteli függvénnyel analóg, de együtthatói 

mások. 

Ugrászavarást feltételezve, melynek nagysága a , a szabályozott jellemző változásának Laplace-

transzformáltja: 
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A szabályozott paraméter végértéke kiszámítható a végértéktétel segítségével  
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A szabályozott paraméter időfüggvényei a konstansok egymáshoz viszonyított értékeitől függenek. 
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A függvények képével kapcsolatosan ismét utalunk az előző fejezethez fűzött megjegyzésekre és 

a másodrendű tároló átmeneti függvényeinek alakjaira, azaz a 10.19. ábrájára. 

A 12.58 – 12.66 egyenletekkel analóg egyenletek írják le a szabályozott jellemző változását abban 

az esetben is, ha a szabályozott folyamat/tag/szakasz elsőrendű arányos tag. A képletek az előzőek 

mintájára levezethetők. A kvalitatív megállapítások pedig arra is érvényesek. 

Vizsgáljuk meg a 12.58–12.66 függvényeket kissé részletesebben. 

Bár a vizsgált függvények eltérő alakúak, mindegyik egy szorzatfüggvény és a szorzótényezők 

egyikének a határértéke 

0lim 2 
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Ez a határérték azt eredményezi, hogy a szabályozott jellemző végső eltérése, végértéke, nulla. 

Vagyis a PI szabályozó visszaállítja a zavarás ellenére is a szabályozott jellemzőt az alapjelre.  

Érdemes megjegyezni, hogy a 12.70 kifejezés kitevőjében csak a PI szabályozó arányos részének 

erősítési tényezője  PCA  szerepel. Az I rész erősítési/átviteli tényezője  ICA pedig nem. A csillapítást 

ennek megfelelően az arányos rész erősítési tényezőjével  PCA  befolyásolhatjuk, ebben az I rész nem 

játszik szerepet. 

Ha az ICA  tényezőt elegendően nagyra választjuk, az 1. pontban tárgyalt eset jön létre, azaz a 

szabályozott jellemző periodikus függvény szerint fog változni, amely csillapodásának mértékét a P 

szabályozó erősítési tényezőjének  PCA  nagysága szabja meg. Az ICA  növelésével az   

körfrekvencia is nő. Az I szabályozó erősítési tényezőjének növelésével tehát a rendszer lengési 

hajlamát növeljük. 

Mindhárom függvényben szerepel szorzótényezőként a , vagyis az ugrás nagysága. A 

szabályozott jellemző kitérésének nagysága tehát a zavarás nagyságától is egyenes arányban függ. 

Összefoglalva tehát a PI szabályozóval megszüntethetjük a maradó eltérést úgy, hogy mindig be 

tudunk állítani egy stabilis szabályozást. Az PCA  és az ICA  megfelelő állításával ez a szabályozás 
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különböző képű, csillapodó amplitúdójú lengések vagy különböző alakú oszcillálás nélküli 

csillapodás. Ha a másodrendű tároló viselkedésével kívánunk analógiát teremteni (lásd 10.19. ábra), 

akkor megállapíthatjuk, hogy az 1. eset a ξ < 1 esetnek felel meg; a 2. eset a ξ = l-nek, a 3. eset pedig a 

ξ > l esetnek felel meg. 

12.5.  D szabályozó hatásának bemutatása 

A differenciáló tag (lásd 10.7 fejezet) a természetben nem található, ember alkotta tag, és 

szabályozóként kerül alkalmazásra. Mivel kimenőjele csak akkor változik, ha a bemenőjel változik, 

amit differenciálegyenlete és átviteli függvénye is mutat: 
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átviteli függvénye: 
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ezért önállóan nem alkalmas szabályozásra, csak P szabályozóval kombinálva PD vagy PID 

szabályozóként. Viselkedését a PD szabályozó működésén keresztül mutatjuk be. 

12.5.1.  Integráló szakasz szabályozása PD szabályozóval 

A szabályozás blokkvázlatát a 12.11. ábra mutatja be. 

 

12.11. ábra. Integráló tag szabályozása PD szabályozóval 

Tegyük fel, hogy a távadó és a beavatkozó is arányos elem, átviteli tényezőjük TAK  és BEK , 

valamint, hogy a folyamat átviteli függvénye a zavarásra és a módosított jellemzőre nézve azonos. 

Az átviteli függvények 
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A szabályozókör eredő átviteli függvénye a zavarásra nézve: 
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Átrendezve: 
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Az átviteli függvény alakja megegyezik a 12.2.3 fejezetben az I szakasz P szabályozóval esetre 

levezetett átviteli függvény alakjával, és ezúttal is egy elsőrendű tag átviteli függvényét kaptuk a 

szabályozókör eredő viselkedésére.  

A szabályozókör eredő erősítési/átviteli tényezője megegyezik az I szakasz és P szabályozó esetére 

levezetett esettel: 

BETAPC KKA
K
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, (12.77) 

a szabályozókör időállandója azonban nagyobb lesz, mint az I szakasz és P szabályozó esetére kapott érték: 

BETAPCI
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. (12.78) 

A szabályozóban levő D tag tehát azt eredményezi, hogy ugyanaz a zavarás ugyanolyan idő alatt 

kisebb eltérést hoz létre a szabályozott jellemzőben. Ennek hatását a 12.12. ábra mutatja be. 

 

12.12. ábra. D tag hatása rövid ideig tartó zavarásnál 

A rövid ideig tartó zavarás PD szabályozás esetén kisebb hibát okoz a szabályozásban, mint tiszta 

P szabályozás esetén. Ez azt jelenti, hogy lassú változásoknál a P tag mellett a D tag alkalmazása a 
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szabályozóban, vagyis PD szabályozó alkalmazása nem jelent számottevő javulást a szabályozás 

minőségében. Ha viszont gyakori változások, nagyfrekvenciás változások várhatók, akkor a PD 

szabályozó alkalmazása jelentős javulást jelent a szabályozás minőségében. 

Nem szabad azt sem elfejteni, hogy a D tag o90 -os fázisszöggel, azaz fázissiettető hatással 

rendelkezik, mely mindenképpen a stabilisabb szabályozások felé viszi a szabályozókört. Erről 

bővebben a fázistartalék leírásánál lesz még szó. 

Ellenőrző kérdések 

1. Milyen blokkvázlat szerint épül fel egy szabályozókör és mi az átviteli függvénye? 

2. Hogyan egyszerűsíthető az értéktartó szabályozás blokksémája? 

3. Hogy működik a kétállású szabályozó? 

4. Miért van kapcsolási sávja a reális kétállású szabályozónak? 

5. Egytárolós tagot szabályoz kétállású szabályozóval. Lesz-e állandósult állapot? Milyen lesz az? 

6. Milyen szabályozások írhatók le a 

 
1*

*




sT

K
sG  

 alakú átviteli függvénnyel?  

7. Mi jellemző a P szabályozásra 

a. stabilitás 

b. értéktartás 

c. szabályozási idő szempontjából? 

8. Egytárolós tagot szabályoz P szabályozóval. Mi jellemző erre a szabályozásra? 

9. Milyen szabályozás jön létre, ha I szakaszt I szabályozóval szabályozunk? 

10. Milyen szabályozások írhatók le a  

 
csbs

a
sG




2
 

 alakú átviteli függvénnyel? 

11. Milyen szabályozást alkalmaz, ha a szabályozott paramétert maradó eltérés nélkül kell 

szabályozni? 

12. Hogyan befolyásolja egy szabályozókör lengési hajlamát? 

13. Mi a D elem szerepe a szabályozásban? 

14. Mikor alkalmaz D elemet egy szabályozóban? 
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13.  SZABÁLYOZÓK KIVÁLASZTÁSA ÉS BEHANGOLÁSA 

13.1.  Szabályozók kiválasztása  

Jelen tananyagban feltételeztük, hogy SISO rendszereket, illetve azok szabályozását tanulmányozzuk 

(3. fejezet). Ennek során tehát tudjuk, hogy mi a szabályozott jellemző és mi a módosított jellemző. 

Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy mi a szabályozási feladat. 

 Mindezek alapján kiválasztjuk a SISO rendszerben alkalmazandó leginkább megfelelő 

szabályozót. Ennek során számos szempontot veszünk figyelembe. Ezek közül néhányat, a teljesség 

igénye nélkül, itt ismertetünk: 

 Ha a gyors működés fontos, P szabályozót választunk. Ekkor persze át kell gondolni a maradó 

eltéréssel kapcsolatos kérdéseket, melyekről a 12.2. fejezetben már írtunk. 

 Ha a maradó eltérés nem megengedett, illetve értéke nem elfogadható, akkor I szabályozót is 

kell alkalmaznunk. 

 Ha nagyfrekvenciás, gyors zavarások várhatók, illetve az ezek okozta eltéréseket csökkenteni 

szeretnénk, akkor D szabályozót is kell alkalmaznunk. Gondoljunk azonban arra, hogy a D 

szabályozó bizonyos távadók működésével kapcsolatos mérési zajokat felerősítheti, és ez 

zavart okozhat. Ezért zajos mérések esetén alkalmazása nem javasolt. 

 

Nem szabad elfelejteni, hogy a P szabályozónak stabilitási okok miatt mindig benne kell lennie a 

szabályozóban, így a következő szabályozótípusok képzelhetők el: P, PI, PD, PID szabályozók. 

Ezeknek a szabályozóknak a paramétereit viszont úgy kell beállítani, hogy a szabályozókör stabilan és 

jól működjék. Ez a feladat a szabályozó behangolása. A jó működéshez a szabályozásokat minősítjük, 

a minőségi kritériumokat később tárgyaljuk. 

13.2.  Szabályozók behangolása  

13.2.1.  Szabályozó beállítása a szabályozott folyamat átmeneti függvénye alapján 

A módszer elve, hogy a szabályozókör átmeneti viselkedését, az átmeneti függvényét megmérjük, 

tehát mindazt, amit a szabályozó „lát” működése során. Ehhez a szabályozókört „felnyitjuk”, amit a 

gyakorlatban úgy végzünk el, hogy a szabályozót kézi állásba állítjuk, és ugrászavarást adunk a 

beavatkozó szervre. Ezzel egyidejűleg pedig mérjük a szabályozott jellemzőt, azaz az ellenőrző jelet, 

ami a távadó kimenő jele (13.1. ábra). A módszer akkor alkalmazható, ha a szabályozott 

folyamat/szakasz önbeálló jellegű, tehát a szabályozókör egyik eleme sem tartalmaz integráló tagot. 

 

13.1. ábra. Szabályozókör átmeneti viselkedésének megmérése 
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 A mért válaszfüggvényt a 10.5.1. pontban bemutatott módon egy holtidős egytárolós taggal 

közelítjük. Így a felnyitott szabályozókör átviteli függvénye, a szabályozó kivételével az alábbi alakú 

lesz: 

     
1

.
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, (13.1) 

ahol HT a látszólagos holtidő, vagy lappangási idő, T a felfutási idő, vagy időállandó. 

 A mért közelítő átviteli függvény paraméterei alapján, azaz HTK , és T  alapján a különböző 

szabályozók beállítandó paramétereire, azaz ,, IPC TA  és DT re, számítógépes szimulációk alapján, a 

13.1. táblázat javasol beállítási értékeket. Hangsúlyozzuk, hogy ezek javasolt szabályozó beállítási 

értékek, melyektől el lehet térni, ha a szabályozás minőségét nem találjuk megfelelőnek. 

13.1. táblázat. A szabályozó beállítandó paraméterei  

a szabályozott folyamat átmeneti függvénye alapján 

   IT  DT  

P 
HT

T
    0 
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HT
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HI TT  3,3  0 
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 2,1    HD TT  25,0  
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HI TT 2  HD TT  5,0
,
 

 

ahol   hurokerősítés PCAK    

IT  integrálási idő  

DT  differenciálási idő. 

13.2.2.  Szabályozó behangolása a szabályozókör belengetése alapján (Ziegler–Nichols-módszer) 

Ziegler és Nichols a szabályozást akkor tekintik minőségileg megfelelőnek, ha a zavarás megtörténte 

után, ahogy a szabályozó kiküszöböli a zavarás hatását, azaz ahogy a szabályozó „dolgozik”, akkor 

ebben a tranziens folyamatban, lengéseket feltételezve, minden féllengés amplitúdója az előző 

féllengés amplitúdójának fele, tehát 
2

1

b

a
 . Ez azt is jelenti, hogy ha az azonos lengéseket hasonlítjuk 

össze, akkor az amplitúdók aránya 
4

1

c

a
  (13.2. ábra). Ezért a szakirodalom ezt a fajta beállítást fél 

amplitúdós és negyed amplitúdós beállításnak is hívja. Természetesen nem árt ezeket a fogalmakat egy 

esetleges tárgyaláskor az irányítástechnikai szakemberrel tisztázni. 
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13.2. ábra. Tranziens folyamat: a szabályozott paraméter beállása a zavarás megtörténte után 

 A Ziegler–Nichols módszer lényege, hogy a zárt szabályozókört a   hurokerősítési tényező 

növelésével a stabilitás határára állítjuk. Ez azt jelenti, hogy a szabályozókör állandó amplitúdóval 

leng, ahogy azt a 9.3. fejezetben leírtuk. Ilyenkor csak P szabályozót alkalmazunk. Amennyiben a 

szabályozónak I és/vagy D funkciója is lenne, azt kikapcsoljuk. Ez a hangolás kísérleti, vagyis, ha a 

lengések amplitúdója csökken, akkor a szabályozókör stabilis, és ilyenkor növelni kell a 

hurokerősítést, illetve fordítva (13.3. ábra). Mivel ezt csak a P szabályozó erősítési tényezőjének 

növelésével tudjuk megtenni, ezért a P szabályozó erősítési tényezőjét addig változtatjuk, amíg a 

lengések amplitúdója állandó nem lesz. 

 

13.3. ábra. Stabilis (a), stabilitás határán lévő (b) és labilis (c) szabályozókör 

A stabilitás határán lévő rendszer a kritikus frekvenciával  0  leng. Ilyenkor a felnyitott kör 

amplitúdója 1, fáziskésése -180o (lásd Nyquist-féle stabilitási kritérium). A 0  frekvenciájú lengés 

úgy kerül a szabályozókörbe, hogy ugrás- vagy impulzuszavarást alkalmazunk a zavarásban vagy az 

alapjelben. Ezekben a jelekben minden frekvencia előfordul (felbontva a Fourier-sorra). Ezek közül az 

0  körfrekvenciájú jel a zárt szabályozókörben fennmarad, a többi lecsillapodik.  

 A stabilitás határán lévő lengő rendszer lengéseinek 0T  periódusidejét 
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T , és a beállított 

kritikus hurokerősítést   , illetve a P szabályozó ekkor beállított erősítési tényezőjét, a kritikus 

erősítési tényezőt  
0PCA . A különböző szabályozókon beállítandó paramétereket 

0PC0 AésT  alapján 

Ziegler és Nichols számítógépes szimulációk alapján javasolja. Ezt a 13.2. táblázat mutatja be. Ezúttal 

is hangsúlyozzuk, hogy ezek javasolt szabályozó beállítási értékek, melyektől el lehet térni, ha a 

szabályozás minőségét nem találjuk megfelelőnek. 
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13.2. táblázat. A szabályozó beállítandó paraméterei Ziegler és Nichols szerint 

 
0PCA  IT  DT  

P 
0

5,0 PCPC AA     0 

PI 
0

45,0 PCPC AA   08,0 TTI   0 

PID 
0

6,0 PCPC AA   05,0 TTI   0125,0 TTD 
. 

 

A módszer csak akkor alkalmazható, ha a zárt szabályozókörben a szabályozott szakasz/folyamat 

jellege miatt P szabályozással is lengés lép fel. 

 

A fenti két hangolási módszer közül a tapasztalatok szerint a Ziegler–Nichols módszer jobb 

szabályozó-beállítási értékeket javasol, mint a felnyitott folyamat átmeneti viselkedése alapján történő 

hangolás. Ezért inkább ennek használatát tanácsoljuk. Ha viszont egy különösen lassú, azaz nagy 

időállandójú folyamatszabályozó köreit kell behangolni, akkor az átmeneti viselkedés alapján történő 

hangolás célravezetőbb lehet. (Ilyen nagy időállandójú folyamatok például a finomfrakcionáló 

rektifikáló oszlopok, melyek időállandója több óra is lehet. Itt a stabilitás határának megkeresése 

túlságosan időigényes lehet.) 

13.2.3. Szabályozó behangolása a felnyitott szabályozókör frekvenciafüggvénye alapján 

A módszer a 13.2.2. pontban leírt Ziegler–Nichols módszer elméleti alapja is egyben. A lényege a 

Nyquist-féle stabilitási kritérium (9.2. pont) alkalmazása.  

 Felrajzoljunk a felnyitott szabályozókör frekvenciafüggvényét, célszerűen a Bode-diagramban, de 

kihagyjuk belőle a szabályozót. Ezután megkeressük a 
0180 -hoz tartozó frekvenciát 0 , mely 

egyben egy fiktív P szabályozó esetében a kritikus frekvencia is lesz. Ugyanis egy P szabályozó 

alkalmazása nem változtatja meg a fáziskésést, hanem csak az amplitúdóviszonyt. Ezután ennél a 

frekvenciánál megvizsgáljuk az amplitúdóviszonyt, és kiszámoljuk, hogy milyen átviteli tényezőjű 

fiktív P szabályozót kellene alkalmaznunk, hogy a felnyitott kör amplitúdóviszonya, a fiktív P 

szabályozóval együtt pont 1 legyen. Ezt a módszert a 13.4. ábra is mutatja. 

 A fiktív P szabályozó erősítési tényezője 
 0

1
0 jG

APC   lesz, a kritikus lengésidő, pedig a 

Ziegler–Nichols módszerhez hasonlóan 
0

0

2




T . 

 A módszer hátránya, hogy a gyakorlatban a frekvenciafüggvényeket ritkán ismerjük  

Ellenőrző kérdések 

1. Milyen szempontok szerint választ szabályozót? 

2. Hogyan állítja be a szabályozót a szabályozott folyamat átmeneti függvénye alapján? 

3. Milyen paramétereket állapít meg, ha a szabályozót a szabályozott folyamat átmeneti függvénye 

alapján hangolja? 

4. Ismertesse szabályozókörök beállítására a Ziegler–Nichols módszert! 

5. Mi a Ziegler-Nichols féle hangolási módszer elméleti háttere? 

6. Mikor nem alkalmazhatja a Ziegler–Nichols módszert, és miért? 

7. Hogyan hangol ismert frekvenciafüggvények alapján? 

8. Mikor melyik hangolási módszer használatát javasolja? 

 

A stabilis, labilis és a határeseten működő szabályozókör viselkedését interaktív animáció mutatja be. 

A P, PI és PID szabályozók működését interaktív animáció mutatja be. 

http://www.typotex.hu/upload/tamop/stabilit%C3%A1s.swf
http://www.typotex.hu/upload/tamop/pid.swf
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13.4. ábra. Szabályozó behangolása ismert frekvenciafüggvény alapján 
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14.  A SZABÁLYOZÁSOK MINŐSÍTÉSE 

A szabályozás feladata az, hogy a szabályozott paramétert az alapjelen vagy annak nem túl nagy 

környezetében tartsa annak ellenére, hogy a rendszert különböző zavarások érik. Emlékeztetünk, hogy 

az alapjel lehet állandó vagy változó, a folyamat irányításának követelményétől függően.  

 

A szabályozások minősítésénél a legalapvetőbb követelmény az, hogy a szabályozás stabilis 

működésű legyen, mely egyben a fenti feladatmegfogalmazásból is következik. Egy stabilis működésű 

szabályozás akkor lenne ideális, ha a szabályozott jellemző mindig az alapjelnek megfelelő értéken 

lenne. Ilyen esetben a szabályozásnak nem lenne hibája sem átmeneti, sem állandósult állapotban. A 

gyakorlatban az ideális szabályozás azonban nem valósítható meg a szabályozási körben levő 

időkéséses elemek miatt. 

 Minél jobban megközelíti az ideális szabályozást egy szabályozási kör, annál bonyolultabb, annál 

drágább. Természetes követelmény, hogy valami ésszerű kompromisszumot találjunk a szabályozás 

jósága és az egyszerű szerkezeti felépítés, azaz a költségek között. 

14.1.  A szabályozások minősítése az idő tartományban 

A szabályozás jóságát a tranziens jelenségek, azaz a zavarás hatásának a kiküszöbölésében vizsgáljuk. 

Mivel egy tranziens jelenséget nehéz megítélni, pláne két tranziens jelenséget összehasonlítani, ezért 

különböző kritériumokat használunk a tranziens jelenségek és így a szabályozások minősítésére. 

 Ezeket a kritériumokat alapjelugrás-zavarás esetére mutatjuk be (14.1. ábra).  

 

14.1. ábra. A szabályozott jellemző átmeneti függvénye alapjelugrás-zavarásra 

A stabilitás a legfontosabb kritérium.  

További kritériumok: 

 Felfutási idő  fT , mutatja, hogy szabályozott jellemző milyen gyorsan éri el az új végértéket. 

 Maximális túllendülés  a , mutatja, hogy a szabályozott jellemző mennyivel lendül túl az új 

végértéken. Ez nagyon fontos, hiszen például hőérzékeny anyagok esetén maradandó 

károsodást illetve üzemzavart okozhat a túlságosan nagy túllendülés. 

 Csillapodás mértéke (félamplitúdós, ill, negyedamplitúdós lengés a cél, azaz 

41.,21  bdillbc ). 

 A fél illetve negyed amplitúdós csillapítás egyben azt is jelenti, hogy három lengés után beáll 

az új stacionárius végérték. Ennek időtartama a szabályozási idő  szT . A szabályozást már 

befejezettnek tekintjük, ha a szabályozott jellemző az új végérték köré önkényesen felvett 
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 %51 os úgynevezett  dinamikus pontosságra jellemző sávba beérkezik és ott is marad. 

Ezt egy külön ábrán mutatjuk (14.2. ábra). Ugyanis a teljes stacionaritás csak végtelen idő 

múlva következik be. A lengések észlelése ugyanis csak felbontás kérdése, és ezért 

definiáljuk a dinamikus pontosságot, melynek értéke a szabályozási feladattól, illetve annak 

megkívánt pontosságától függ. 

 Maradó eltérés (m.e.), melyet a korábbiakban már részletesen és többször is tárgyaltunk. Így 

látható, hogy a 14.1. ábra egy P szabályozóval szabályozott folyamat esetét mutatja be. 

 

14.2. ábra. A dinamikus pontosság magyarázata 

Egy szabályozás annál jobb minőségű, minél kisebb a maximális túllendülés, minél kisebb a 

szabályozási idő, és minél nagyobb a dinamikus pontosság (azaz minél kisebb a  ) és 3 lengés alatt 

beáll az új stacionárius állapot. 

A minőségi jellemzők bevezetése lehetővé teszi, hogy azonos célt megvalósító több szabályozást 

szemléletesen összehasonlítsunk. Ezek közül mindig csak a konkrét technológia követelményeinek 

ismeretében lehet kiválasztani azt a szabályozást, mely a szóban forgó technológia szempontjából a 

legelőnyösebb. 

Sok esetben célszerű azonban további minőségi jellemzők megadása, amelyek figyelembe veszik 

az egész tranziens jelenség lefolyását, és valamilyen módon jellemzik a szabályozás pontosságát. 

Ilyenek a minőség integrál kritériumai. Ezeket az integrálkritériumokat csak akkor alkalmazhatjuk 

azonban, ha a szabályozó megszünteti a maradó eltérést, tehát tartalmaz I tagot. A szabályozások 

összehasonlításánál az a jó szabályozás, amely esetében az integrálok a legkisebbek. 

 

Néhány integrál kritérium, a teljesség igénye nélkül: 

 IE kritérium (integral of error) 

    dttxtxIE ea




0

ˆˆ . (14.1) 

Az integrál a hibát integrálja, tehát, hogy mennyire tér el az alapjeltől az ellenőrző jel. 

Alkalmazásának hátránya, hogy a negatív és pozitív irányú kitérések egymást kiejthetik, és az 

integrál értéke félrevezető lehet. 

 IAE kritérium (integral of absolute error) 

    dttxtxIAE ea




0

ˆˆ . (14.2) 

Az integrál a hiba abszolút értékét integrálja, így az IE kritériummal szemben mindig reális értéket 

mutat. 



106 Folyamatirányítási rendszerek 

© Mizsey Péter, BME www.tankonyvtar.hu 

 ISE kritérium (integral of square error) 

     dttxtxISE ea

2

0

ˆˆ


 . (14.3) 

Az integrál a hiba négyzetét integrálja, így ez is reális értéket mutat. 

 ITAE kritérium (integral of time absolute error) 

    dtttxtxITAE ea  


0

ˆˆ . (14.4) 

Az integrál a hiba idővel súlyozott abszolút értékét integrálja. Ebben az esetben azt is figyelembe 

vesszük, hogy mennyi ideig tér el az ellenőrző jel az alapjeltől. 

14.2.  A szabályozások minősítése a frekvenciatartományban 

A szabályozókörök minősítésének legfontosabb paramétere a stabilitás. Stabil szabályozókör esetében 

a stabilitás mértékét, azaz a labilitástól való távolságát is minősíthetjük. Ehhez a Nyquist-féle 

stabilitási kritériumot használjuk, azaz a felnyitott szabályozókör frekvenciafüggvényét vizsgáljuk. 

 Tegyük fel, hogy a felnyitott szabályozókör frekvenciafüggvénye ismert és felrajzolható. A 

frekvenciafüggvény a szabályozókör elmei átviteli függvényének szorzata: 

         00000    jGjGjGjGjG TACBEF . (14.5) 

Kössük össze a  0jG  görbe és az egységsugarú kör metszéspontját az origóval. Ennek a su-

gárnak a negatív valós tengellyel alkotott szöge a fázistartalék t  (14.3. ábra). Három eset képzelhető el: 

 ha 0t  a rendszer stabilis, 

 ha 0t  a rendszer a stabilitás határán van, 

 ha 0t  a rendszer labilis. 

Ahhoz, hogy a szabályozás jellemzői megfelelőek legyenek, általában megkívánjuk, hogy 
0

t 30  

legyen. 

 

14.3. ábra. A fázistartalék értelmezése 

A rendszer stabilitási viszonyaira az erősítési tartalékból is következtethetünk. Az erősítési 

tartalék  ET  definíciószerűen a  0
 jG  görbe és a negatív valós tengely metszéspontjának 

távolsága az origótól, azaz az amplitúdóviszony 0180 -nál. Három eset lehetséges: 

 ha 1ET  a rendszer stabilis (S), 

 ha 1ET  a rendszer a stabilitás határán van (H), 

 ha 1ET  a rendszer labilis működésű (L). 
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 Az erősítési tartalék magyarázatát és kapcsolatát a fázistartalékkal a 14.4. ábra mutatja. 

(Feltételeztük, hogy a görbe a valós tengelyt a 0 és 1 pont között csak egy helyen metszi.) 

 

14.4. ábra. Az erősítési tartalék értelmezése. Az erősítési tartalék és fázistartalék kapcsolata 

Természetesen az erősítési és a fázistartalék értelmezését a Bode-diagramban is megtehetjük (lásd 

14.5. ábra). 

 

14.5. ábra. Erősítési és fázistartalék bemutatása Bode-diagramban 
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 Az erősítési és a fázistartalék megállapításánál azt kell szem előtt tartani, hogy a Nyquist-féle 

stabilitási kritérium kitüntetett pontjai alapján kell vizsgálódnunk. Ha a felnyitott szabályozókör 

frekvenciafüggvényének fázisszöge 0180  (fáziskésés), akkor meg kell vizsgálni mennyire van az 

amplitúdóviszony egytől távol illetve ha az amplitúdóviszony éppen eggyel egyenlő, akkor mekkora 

fáziskésés illetve milyen távol van a 
0180 -tól. 

Ellenőrző kérdések 

1. Milyen célt szolgál a szabályozások minősítése? 

2. Mi a legalapvetőbb cél a szabályozások minősítésénél? 

3. Milyen kritériumokat alkalmazunk a szabályozások minősítésére? 

4. Miért fontos a maximális túllendülés ismerete? 

5. Mi a maradó eltérés? 

6. Mi a dinamikus pontosság, és hogyan értelmezzük ezt? 

7. Mi jellemzi a félamplitúdós csillapítást? 

8. Milyen integrálkritériumokat ismer? 

9. Mire használjuk az integrálkritériumokat? 

10. Hogyan, milyen elv szerint minősítjük a szabályozásokat a frekvenciatartományban? 

11. Mi a fázistartalék definíciója? 

12. Mi az erősítési tartalék definíciója? 
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15.  A SZABÁLYOZÓKÖRÖK HARDWARE-ELEMEI 

A tématerületről számos könyv és napról napra változó újabb termékleírások születtek/születnek, így 

meg sem próbálunk részletes áttekintést adni a lehetséges, illetve kapható eszközökről. Azonban 

néhány általános elvet ismertetünk. 

 Amint azt a szabályozókörökről, a blokkdiagramról tudjuk, a folyamat/szakasz mellett három fő 

eleme van: távadó, szabályozó, beavatkozó.  

15.1.  Távadók 

A folyamat szabályozott jellemzőjét mérik és azt olyan jellé alakítják, melyet a szabályozókör 

következő eleme, a szabályozó megkíván. A távadó így tulajdonképpen két részre osztható: 

mérőműszer, jelátalakító. A mérőműszer a mért mennyiséghez igazodik, tehát például hőmérséklet 

szabályozása esetén hőmérő. A jelátalakító a mérőműszer által mért mennyiséget alakítja át a 

szabályozó által értelmezhető jellé. Ennek két fő típusa van: 

 pneumatikus, 

 villamos. 

 A pneumatikus jel nyomást jelent, ami mindig a pneumatikus táplevegő nyomása. A levegő 

nyomása jelenti tehát a jelet. A levegőt vékony pneumatikus vezetéken viszik az egyik egységtől a 

másikig, így ez nagyobb távolságoknál időkésést is jelent. A pneumatikus jeltartományt 

szabványosították, azért, hogy a különböző cégek által gyártott berendezések egyszerűen 

összekapcsolhatók legyenek. A szabványos pneumatikus jeltartomány1,2 – 2 bar, azaz 0,2 –1 barg. A 

pneumatikus jeltartomány tehát úgynevezett „élő nullával” rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a 

kikapcsolt és a nulla állapot megkülönböztethető. A nyomástartomány helyett a szabályozástechnikai 

szakemberek általában százalékban számolnak, tehát a 0,8 bar nyomástartomány megfelel 100%-nak. 

A pneumatikus jel előnye, hogy nem tűz- és robbanásveszélyes.  

 

 A villamos jel lehet feszültség, áramerősség vagy esetleg frekvencia. Számos jeltartomány van 

mind a feszültségre, mind az áramerősségre. A villamos jel használatának előnye, hogy a 

számítógépes folyamatirányítás elterjedtével praktikusabban alkalmazható. A másik előnye, hogy a 

távadók is egyre inkább rendelkeznek a korszerű számítástechnikai lehetőségekkel, programozhatók és 

egyre komplexebb feladatokra is használhatóvá válnak, például kommunikálnak egymással.  

 

 A pneumatikus és a villamos jelek elektropneumatikus illetve pneuelektromos jelátalakítókkal 

egymásba átalakíthatók. 

15.2.  Szabályozók 

Ma már nem egyszerű feladat pneumatikus vagy villamos P, PI, PD vagy PID szabályozót kapni, 

ugyanis a számítógépes folyamatirányítás elterjedtével az élet ezen területét is átvette/átveszi a 

számítógép. Annyit megjegyzünk, hogy a blokkdiagramokon látható különbségképzést a szabályozó 

végzi. A szabályozóknál be lehet állítani a direkt vagy a fordított működést aszerint, hogy az alap- és 

az ellenőrzőjel különbségének alakulására növekvő vagy csökkenő jelet adjon ki. Ez tulajdonképpen a 

negatív visszacsatolás beállításának lehetősége, ugyanis lehet a szabályozókörben valahol máshol is 

egy fordított működésű elem, például maga a szabályozott folyamat/szakasz. 

15.3.  Beavatkozók, szabályozószelepek 

A szabályozókör talán legköltségesebb eleme. A beavatkozók az iparban általában valamilyen 

anyagáramot módosítanak, ezért a beavatkozó szervek többnyire szabályozó szelepek. Bemenőjelük a 

szabályozó által kiadott rendelkezőjel, kimenőjelük pedig a módosított jellemző. 

 A szabályozószelepek két összekapcsolt fő részből állnak: a szelepház és a szelepszárat mozgató 

berendezés. Ez a pneumatikus szabályozószelepek esetében az úgynevezett membránmotor. Villamos 
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szabályozószelepek esetében különböző motoros megoldásokat alkalmaznak. Mivel a vegyiparban a 

tűz- és robbanásveszély miatt ma még a pneumatikus szelepek a jellemzőek, ezért jelen tananyagban 

ezeket tárgyaljuk. 

 

A 15.1. ábra vázlatosan bemutatja egy membránmotorral ellátott együlékes szelepet. 

 

15.1. ábra. Membránmotorral ellátott együlékes szabályozószelep vázlata 

 A membránmotoros szabályozószelep vagy más néven „kalapos szelep” esetében a 

membránmotorba vezetett rendelkezőjel, ami tulajdonképpen sűrített levegő, és nyomásának változása 

jelenti az információt, végzi a szelepszár mozgatását. Nagyobb nyomás jelen esetben lefelé nyomja a 

szelepszárat, mely erőnek egy rugó vagy egyéb szerkezet áll ellen. A két egymással ellentétesen ható 

erő hatására beáll egy egyensúly. A szelepszár helyzetét a szelepszár mellé tett skálán leolvashatjuk. 

 

 Ha pneumatikus szelepet villamos rendelkezőjelhez csatoljuk, akkor elektro-pneumatikus 

jelátalakítót kell a szelep elé beiktatni. 

 

 Membránmotor lehet valamilyen dugattyús szerkezet is, mely nagyobb mozgások esetén előnyös.  

 

 Nagy anyagáramok esetén kétülékes szelepet alkalmazunk, mely esetében a szeleptányérnak a 

szelepszárra ható torlónyomását kiegyenlíthetjük. Más szerkezetek is elképzelhetők, például gázáram 

esetén lengő szelepek. Ezeket a gépészeti anyagok tárgyalják. 

 

 Nagyobb csőátmérők esetén, körülbelül, NA 100 felett, már nem alkalmazunk pneumatikus 

mozgató szerkezetet, hanem villamost, melynek oka a mozgatáshoz szükséges nagyobb erőhatás. 

 

 A membránmotor időbeni, dinamikus viselkedését tekintve az tulajdonképpen egy pneumatikus 

RC tag, melynek viselkedése az egytárolós tag egyenletével írható le. Az időállandója körülbelül 

30 sec. A membrán motor viselkedésében azonban hiszterézis van, melyet az úgynevezett 

pozícionálóval lehet kiküszöbölni. Ugyanakkor a szelep dinamikus viselkedését is gyorsítani lehet. 

15.3.1.  Pozícionáló 

A pozícionáló, más néven helyzetbeállító, tulajdonképpen egy P szabályozó, melynek szabályozott 

jellemzője a szelepszár állása, azaz a szelepállás. Módosított jellemzője pedig a membránmotorba 

jutatott levegő nyomása. A 15.2. ábra mutatja be vázlatosan a pozícionáló kapcsolását és működését. 
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15.2. ábra. Szabályozószelep pozícionálóval, vázlat 

 A pozícionálóval ellátott szabályozószelep megfelel a korábban már tárgyalt egytárolós tag 

szabályozása P szabályozóval esetnek (12.2.1. pont) ugyanis a szabályozószelep membrán motorja 

lévén egy pneumatikus RC-tag, úgy viselkedik, mint egy egytárolós tag. Így a szabályozószelep és a 

pozícionáló egy újabb szabályozókört alkot a tényleges szabályozókörön belül. Ez a belső 

szabályozókör az alapjelét a folyamat szabályozott jellemzőjét szabályozó szabályozótól kapja, 

mégpedig annak a rendelkező jele adja ennek a belső szabályozókörnek az alapjelet. 

 Mivel az egytárolós tag P szabályozóval történő szabályozásakor nincs stabilitási probléma, ezért 

egy viszonylag nagy erősítési tényezőjű szabályozót, alkalmaznak a pozícionálóban, úgy, hogy a 

hurokerősítési tényező 30  legyen. Az egytárolós tag P szabályozóval történő szabályozására 

levezettük a szabályozókör eredő időállandójának összefüggését, lásd 12.9 egyenlet. Mivel a 

pozícionáló nélküli, membránmotorral ellátott szabályozószelep időállandója körülbelül 30 sec, ezért a 

pozícionálóval ellátott szabályozószelep időállandóját a már említett 12.9 egyenlettel számíthatjuk. Ha 

a hurokerősítési tényező 30 , akkor a pozícionálóval ellátott szabályozószelep időállandója  *T : 

sec1
301

sec30

1










T
T  (15.1) 

lesz. 

 A pozícionáló ugyanakkor a szabályozószelep hiszterézisét is gyakorlatilag megszünteti. 

 Összefoglalásul: a pozícionáló jelentősen felgyorsítja a szabályozószelep működését, azaz 

körülbelül 1 másodpercre csökkenti annak beállási időállandóját, és gyakorlatilag megszünteti annak 

hiszterézisét is. Annak eldöntése, hogy alkalmazunk-e pozícionálót megint a mi feladatunk, melyhez 

ismernünk kell a folyamat időállandóit, azaz dinamikus viselkedését és a szabályozási feladatot. Egy 

újabb érv az irányítástechnikai ismeretek szükségessége mellett. 

15.3.2.  FO, FC szelepek 

A rövidítés szintén az angol nyelvből ered, FO, fail open, FC, fail close, vagyis zavar például 

segédenergia kimaradás esetén, a szabályozószelep nyisson vagy zárjon. Ezt megint nekünk kell 

eldöntenünk a folyamat biztonságtechnikai átgondolása után. például fűtést zárni kell, anyag/reagens 

áramot zárni kell, hűtést nyitni kell. 

 Lehetséges membránmotoros megoldásokat a 15.3. ábra mutat be. Az ábrán a szabályozó-

szelepeket abszolút leegyszerűsítve ábrázoljuk. 
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15.3. ábra. Segédenergia kimaradásra záró és nyitó (FC, FO) szelepek 

 Az ábrán látható kis háromszög egy vonallal általában megtalálható a szabályozószelep oldalán, 

így ránézésre el tudjuk dönteni, hogy FO vagy FC szeleppel van dolgunk (a pneumatikus jel 

bevezetését szintén látjuk a „kalapos szelep” kalapján. 

15.3.3.  Szabályozószelep méretezése 

A szabályozószelep helyes méretezése szintén fontos feladatunk. Az irányítástechnikai szakember 

általában nem ezt végzi el. A méretezés tulajdonképpen az úgynevezett átfolyási szám  vk  értékének 

megállapítását jelenti. Ennek ismeretében lehet megállapítani az alkalmazandó szabályozószelep 

méretét. 

 A szabályozószelepen átfolyó folyadék vagy telített vízgőz mennyiségének  w  hm3
 dimen-

zióban történő számítását az alábbi egyenlettel végezhetjük el: 

rel

szelep

v

p
kw




 , (15.2) 

ahol  szelepp  a szelepen létrejövő nyomásesés bar dimenzióban, 

 rel  a szelepen átáramló fluidum 20o-os víz sűrűségéhez viszonyított relatív sűrűsége, 

 vk  az átfolyási szám. 

 

 Az átfolyási szám maximális értékét is meghatározzák, mely tényező a szabályozószelepen 

történő 1 bar nyomásesés hatására átáramló, 1 relatív sűrűségű áramot jelenti abban az esetben, ha a 

szelep teljesen nyitva van: 

rel

szelep

v
p

w
k





max
max  , (15.3) 

ahol  szelepp  a szelepen létrejövő nyomásesés bar dimenzióban, értéke jelen számítás során 1, 

 rel  a szelepen átáramló fluidum 20o-os víz sűrűségéhez viszonyított relatív sűrűsége 

értéke jelen számítás során 1, 

 maxw  a definiált körülmények mellett átáramló fluidum mennyisége. 

 

Mivel a (15.3) egyenletben a gyök alatti tényező értéke ilyenkor 1, ezért megállapíthatjuk, hogy  

maxmax wkv  , (15.4) 
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tehát a maximális átfolyási szám a szelepen történő 1 bar nyomásesés mellett átfolyó 1 relatív 

sűrűségű fluidum mennyisége. A maxvk  illetve maxw  értékét a szelepek későbbiekben bemutatandó 

jelleggörbék esetében használjuk. 

 Az átfolyási szám kiszámításánál korrekciót kell alkalmazni, ha gázokkal van dolgunk, valamint 

jelentős a hőmérséklet és a nyomásesés a szelepen, illetve ha a szelep után párolgás lép fel, például 

„flash” desztilláció (lásd vegyipari műveletek). 

15.3.4.  Szabályozószelep jelleggörbéi 

A jelleggörbe a szelepen átfolyt fluidum mennyiségét  w  mutatja a szelepnyitás  H  függvényében. 

A jelleggörbéket általában %-os formában ábrázolják, mely esetben a tényleges értéket a maximális 

értékhez, térfogatáram illetve szelepszár nyitottság, viszonyítják.  

 Kétféle jelleggörbe van:  

 alapátfolyási,  

 üzemi 

jelleggörbe.  

 Az alapátfolyási jelleggörbéket a 15.4. ábra mutatja. A lényege, hogy ebben az esetben a szelepen 

létrejövő nyomásesés állandó. 

 

15.4. ábra. Szelep alapátfolyási jelleggörbék, a) lineáris, b) egyenlő százalékos, c) gyökös 

 A jelleggörbék felvételénél szokás a maxww  ábrázolása helyett az átfolyási számot ábrázolni a 

maximális átfolyási szám függvényében  maxvv kk , de ez ilyenkor a (15.4) egyenlet értelmében az ott 

megállapított körülményeket jelenti  1,1  relrelp  . 

 

Az átfolyási egyenletek: 

 lineáris szelepre: 
maxmax H

H

w

w


,

 (15.5) 

 egyenlő százalékos vagy exponenciális szelep: max
1

max

H

H
n

n
e

ew

w 

 , (15.6) 

ahol 53n  a gyártótól függően, 

 gyökös: 
maxmax H

H

w

w
 . (15.7) 

 Mivel az exponenciális szelepnél 0max HH  esetében is van illetve lenne átfolyás, ezért az 

exponenciális szelep jelleggörbéjét mesterségesen a 0% nyitottság környékén elrontják, hogy a szelep 

tudjon zárni. 
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 A 15.1. táblázat bemutatja a különböző jelleggörbéjű szelepeken 50% nyitottságnál átfolyó 

fluidum mennyiségét. 

15.1. táblázat. A szelepek 50%-os nyitottságánál az átfolyt fluidum mennyisége 

Szeleptípus maxww  

lineáris 50% 

exponenciális 15% (n=3) 

gyökös 70% 

 

 Látható, hogy miért hívják a gyökös karakterisztikájú szelepet „záró” szelepnek, ugyanis ezzel a 

szeleppel lehet a legkisebb elmozdulással leginkább elzárni a fluidumot. Ezért is van az, hogy 

szabályozásra a másik kettőnél ritkábban alkalmazzák. 

 

 A szabályozószelepek beépítésénél ügyelni kell arra, hogy a szelep esetleges szerelés miatt 

leválasztható legyen, tehát elé és/vagy mögé egy csap beépítése szükséges. Ugyanakkor 

szabályozószelepekkel nem szokás valamilyen fluidumot hosszabb időre elzárni. A szabályozószelepet 

nem tartós zárásra, hanem szabályozásra használjuk. Ezért is kellenek a szabályozószelep köré a plusz 

armatúrák.  

 Az egyes szelepek átviteli tényezői számolhatók. Ezeket a 15.2. táblázat mutatja ezeket. 

15.2. táblázat. A szelepek átviteli tényezői 

Szeleptípus Átviteli tényező  K  

lineáris állandó
H

w

dH

dw
K 

max

max  

exponenciális )(wf
dH

dw
K   

gyökös 









w
f

dH

dw
K

1
 

 

 Amint a 15.2. táblázat mutatja a háromféle szelepnek háromféle az átviteli tényezője, azaz a 

viselkedése. A lineáris szelepé állandó, az exponenciális szelepé a térfogatáramtól egyenes arányban 

függ, a gyökös karakterisztikájú szelepé pedig a térfogatáramtól fordított arányban függ. Mivel az 

irányítástechnikában a linearitásra, azaz az állandó átviteli tényezőjű rendszerekre, elemekre 

törekszünk, ezért ennek a célnak a fenti esetben az exponenciális és a gyökös jelleggörbéjű szelepek 

nem felelnek meg. Ennek ellenére ezek a szelepek nagyon jól használhatók ugyanis, ha egy szintén 

nemlineáris karakterisztikájú/jelleggörbéjű elem van a szabályozókörben például a távadó, akkor egy 

ellentétes jelleggörbéjű szeleppel sorba kötve az eredő viselkedés a lineáris viselkedéshez közelíthető, 

esetenként el is érhető.  

 

Az üzemi átfolyási jelleggörbék lényege, hogy ha a szabályozószelepen történő nyomásesés változik, 

akkor változik a szelep jelleggörbéje is. Ez persze igaz bármilyen más szelepre is. Ezért fontos 

megkülönböztetni az alapátfolyási és az üzemi jelleggörbéket. 

 A probléma megértéséhez nézzünk egy egyszerű példát (15.1. példa). 

15.1. példa. Szabályozószelep működése üzemi körülmények között.  

Adott a 15.5. ábrán látható elrendezés. Egy tartályból szivattyú nyomja egy hőcserélőn és csőveze-

téken át a folyadékot egy másik tartályba. A folyadékáramot szabályozószeleppel szabályozzuk.  
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15.5. ábra. Elrendezés szabályozószelep üzemi körülményeinek vizsgálatához 

 A szivattyú által létrehozható torlónyomás állandó. Ez a nyomás a folyadék áramlása miatt két 

helyen esik: a csővezetéken és a hőcserélőn, valamint a szabályozószelepen. A nyomásesés 

viszonyokat a 15.6. ábra mutatja be. 

 

15.6. ábra. A 15.5. ábrán bemutatott elrendezés nyomásesés viszonyai 

A teljes rendszer nyomásesésére  öp  igaz, hogy: 

csőszelep21ö ΔpΔpppΔp  , (15.8) 

ahol 1p  a szivattyú torlónyomása, 

 2p  nyomás a folyadék kiömlésénél, 

 szelepp  a szabályozószelepen létrejövő nyomásesés, 

 csőp  a csővezetéken és a hőcserélőn létrejövő nyomásesés. 

 

 Teljesen zárt szabályozószelep esetében a teljes nyomás a szelepen esik, hiszen nulla a 

folyadékáram. A másik véglet a teljesen nyitott szabályozószelep, amikor már nem nő tovább a 

folyadékáram, mert a szelepen történő nyomásesés csak ennyi folyadékot képes a rendszeren, 

beleértve a szelepet, átjuttatni. Ez a nyomásesés érték a szelep méretezéséhez fontos, és ezt a 15.2 

képletben használtuk, hiszen a legrosszabb esetre méretezünk, tehát, amikor a legkisebb a nyomásesés 

és a legnagyobb a folyadékáram. A szelepnek ennyit kell „tudnia”, ehhez az üzemállapothoz 

határozzuk meg az átfolyási számot. 

 Ha a szabályozószelepet zárjuk, akkor csökken az áramló fluidum mennyisége, ezzel nő a 

szelepen létrejövő nyomásesés, és mivel a teljes nyomásesés állandó, ezért csökken a csővezetéken és 

a hőcserélőn történő nyomásesés. Ha a szelepen nő a nyomásesés, akkor az azt eredményezi, hogy az 

szelepen több folyadék folyik át. Tehát az alapátfolyási jelleggörbéhez képest, amit a legnagyobb 

folyadékáramhoz tartozó szelep-nyomáseséssel határoztunk meg, az üzemi jelleggörbe felfelé mozdul 

el, torzul. Ezt a jelenséget mutatja be a 15.7. ábra. 
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15.7. ábra. Szelep üzemi átfolyási jelleggörbék, a.) lineáris, b.) egyenlő százalékos, c.) gyökös 

 Az üzemi jelleggörbe szerint tehát okozhatnak változásokat a szelep viselkedésében az üzemi 

körülmények. Erre a szelep kiválasztásakor szintén tekintettel kell lenni. Ha a szelep nem üzemel túl 

széles nyomásesés-tartományban, akkor ez az effektus nem jelentős. 

 

 A nyomásesés viszonyokat tekintve azonban általános szabályként azt tekinthetjük, hogy a 

szabályozószelepen eső nyomás az összes nyomásesés  öp  több mint 30%-a legyen, mert különben 

a szabályozószelep működése bizonytalanná válik. 

 

 Ugyanakkor a tervezett átfolyás a szelep maximális átömlésének  maxw  körülbelül 70%-a legyen. 

Ez általában azt is eredményezi, hogy a szelep névleges átmérője kisebb lesz, mint a csővezetéké. 

15.3.5.  Szabályozószelep kiválasztása, összefoglalás 

Az eddigiek alapján röviden összegezhetjük, a teljesség igénye nélkül, hogy amikor szabályozó 

szelepet választunk, mely szempontokra kell figyelni. Ezekre is nekünk kell gondolni. Az 

irányítástechnikai kolléga általában tőlünk várja ezeket az adatokat. 

 

 Szabályozószelep választás, illetve tervezés főbb szempontjai: 

 szelepház típusa, együlékes, kétülékes, egyéb típusok, például pillangószelep, csappantyúk 

stb. (ezeket itt nem tárgyaltuk), 

 átfolyási tényező  vk , szelep mérete, 

 szelep jelleggörbéje, 

 szelep mozgatása, pneumatikus membránmotor vagy elektromos szerkezet, 

 pozícionáló szükségessége, 

 elektro-pneumatikus átalakító a szelep elé, ha elektromos a rendelkező jel, 

 FO, FC működés eldöntése, 

 egyéb szempontok, például beépítési körülmények, 

Ellenőrző kérdések: 

1. Milyen hardware-elemei vannak egy általános szabályozókörnek? 

2. Mi a távadó feladata? 

3. Milyen részekből áll egy távadó? 

4. Milyen jellé alakítja át a távadó a mért fizikai mennyiséget? 

5. Mi az „élő nulla”? 

6. Mi a szabványos pneumatikus jeltartomány? 

7. Átalakíthatók-e egymásba a villamos és a pneumatikus jelek? 

8. Milyen működésű szabályozókat ismer? 

9. Miért van szükség direkt és fordított működésű szabályozóra? 

10. Mi a leggyakoribb beavatkozó szerv/elem? 

11. Rajzolja fel egy szabályozószelep vázlatát! 
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12. Mi célt szolgál a membránmotor? 

13. Mikor alkalmazunk kétülékes szelepet? 

14. Milyen csőátmérőig szokás pneumatikus szabályozószelepet alkalmazni? 

15. Irányítástechnikailag milyen elemnek tekinthető a membránmotor? 

16. Körülbelül mekkora a membránmotor időállandója? 

17. Mi a pozícionáló? 

18. Mi célt szolgál a pozícionáló? 

19. Hogyan változik a szabályozószelep működése, ha pozícionálót alkalmazunk? 

20. Mi az FO és FC szelep?  

21. Hogyan méretezzük a szabályozószelepet? 

22. Milyen jelleggörbéjű szabályozószelepeket ismer? 

23. Miért vannak különböző jelleggörbéjű szabályozószelepek? 

24. Milyen algoritmus szerint működnek a szabályozószelepek? 

25. Magyarázza el a szabályozószelepek üzemi karakterisztikáját! 

26. Hogyan, milyen elvek szerint választ szabályozószelepet? 
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16.  ELŐRECSATOLT SZABÁLYOZÁS, VEZÉRLÉS 

Az eddigiekben a negatív visszacsatolású szabályozókörökről beszéltünk, de megemlítettük a 4.3 

fejezetben, hogy van előrecsatolt szabályozás is. Össze is hasonlítottuk a visszacsatolt szabályozással. 

Az előrecsatolt szabályozás viszonylag kisebb gyakorlati jelentőséggel bír, melynek legfőbb oka, hogy 

csak annak a zavarásnak a hatását képes kiküszöbölni, amelyet figyelembe veszünk és ugyanakkor 

nagyon precíz matematikai modell szükséges a helyes működés kialakításához.  

 Az előrecsatolt szabályozást általában a lassú viselkedésű, azaz a nagy időállandójú 

rendszerek/folyamatok esetén használják. Ennek célja, hogy a szabályozott jellemző ne térjen el 

sokáig, illetve egyáltalán ne térjen el a kívánt értéktől, mely visszacsatolt szabályozás esetén 

elkerülhetetlen. Az előrecsatolt szabályozást még a zavarásra nagyon érzékeny folyamatok esetében is 

alkalmazzák. Természetesen mindez csak az előrecsatolt szabályozókör által mért zavarásra igaz. 

 

 A 16.1. ábrán, a már bemutatott hőcserélő szabályozási példa mellett, egy előre és visszacsatolt 

szintszabályozási példát mutatunk be, hogy az előre- és visszacsatolt szabályozás elvi különbségeit 

ebben az esetben is lássuk.  

 

a) 

 

b) 

 

16.1. ábra. Folyadékszint szabályozása, a) visszacsatolt, b) előrecsatolt megoldás (vezérlés) 

 A vezérlés jelen esetben tulajdonképpen áramlásszabályozási elemekből áll, de a cél mégis a szint 

állandó értéken tartása. 

 

 A vezérlés blokkdiagramjának általános formáját a 16.2. ábra mutatja. 
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16.2. ábra. Előrecsatolt szabályozás blokkvázlata 

 Az előrecsatolt szabályozókör ugyanazokból az elemekből áll, mint a visszacsatolt szabályozókör, 

de azok másként, a 16.2. ábra szerint vannak kapcsolva. Az alapjel ebben az esetben a zavarás 

nominális értékét jelenti. 

 A szabályozó hangolása alapvetően eltér a visszacsatolt szabályozásra bemutatott megoldásoktól. 

Itt ugyanis a cél a szabályozott jellemző állandó értéken való tartása. Ezért a szabályozó matematikai 

modelljét és beállítását ki tudjuk számolni. A szabályozott jellemző változása akkor lesz nulla 

  0ˆ txc , ha a 16.2. ábra, összegző elemében a szabályozott jellemzőt befolyásoló változások 

kiegyenlítik egymást, azaz: 

)()()()()()()( sGsXsGsGsGsGsX ZZFBECTAZ 
. (16.1) 

Ez alapján az előrecsatolt szabályozó átviteli függvénye valamint annak paraméterei, azaz a 

szabályozó beállítása pontosan meghatározható: 

)()()(

)(
)(

sGsGsG

sG
sG

FBETA

Z
C


 . (16.2) 

 A 16.1 és 16.2 egyenletekből belátható, hogy miért kell vezérlésnél az összes elem átviteli függ-

vényét pontosan ismerni. Ugyanakkor azt is, hogy hogyan számoljuk ki a szabályozó algoritmusát. 

 

 Előrecsatolt szabályozásnál a következő esetek képzelhetők el: 

 

1.) A szabályozókör valamennyi eleme arányos elem.  

Ilyenkor a 16.2 egyenlet szerint számítjuk a szabályozó algoritmusát, mely ebben az esetben egy P, 

arányos, szabályozó lesz. 

 

2.) A folyamat zavarásra és módosított jellemzőre nézve mutatott átviteli függvénye azonos, azaz: 

)()( sGsG ZF  . (16.3) 

Ilyenkor a szabályozókör blokkvázlata is egyszerűsödik, melyet a 16.3. ábra mutat. 
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16.3. ábra. Előrecsatolt szabályozókör blokkvázlata GF(s)=GZ(s) esetben 

A szabályozó átviteli függvényének számítása egyszerűsödik: 

)()(

1
)(

sGsG
sG

BETA

C


 . (16.4) 

A szabályozó algoritmusa P szabályozó, ha a távadó és a beavatkozó szerv arányos tagnak tekinthető. 

 

Mivel a 15.3. pontban megtanultak alapján a szabályozó szelep dinamikus viselkedése, különösen a 

pozícionáló nélküli esetben, inkább egy elsőrendű arányos tag átviteli függvényével írható le, így a 

16.4 egyenlet a következő alakú lesz: 

 1
)(

1

1
)(

1
)( 







 sT
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sG BE
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C . (16.5) 

A 16.5 egyenlet, ha a távadó arányos tag, akkor egy PD szabályozó algoritmusának felel meg.  

 

3.) Ha a folyamat átviteli függvényei a zavarásra és a módosított jellemzőre nézve nem azonosak, 

azaz: 

)()( sGsG ZF 
, (16.6) 

akkor az előrecsatolt szabályozás megvalósíthatósága attól függ, hogy a folyamat a zavarásra, vagy a 

módosított jellemzőbe történő beavatkozásra reagál gyorsabban. Másképp mondva a )(sGF , vagy a 

)(sGZ  átviteli függvényben szereplő időállandók, holtidők a kisebbek. 

 Tegyük fel, hogy )(sGF  és )(sGZ  egyaránt holtidős arányos tagok, azaz átviteli függvényük a 

következő alakú: 

sT
ZZ

ZeKsG


)(
, (16.7) 

illetve 

sT
FF

FeKsG


)(
. (16.8) 

 Mivel ebben az esetben a szabályozó algoritmusát a 16.2 egyenlet szerint számítjuk, akkor abban 

szerepelni fog a két átviteli függvény hányadosa, azaz: 
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Vizsgáljuk meg ezt a hányadost. Három eset képzelhető el: 

 

a.) ZF TT   

A folyamat a módosított jellemzőre gyorsabban reagál, mint a zavarásra. Ilyenkor: 
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 (16.10) 

alakú lesz, és a két átviteli függvény hányadosa egy igazi (negatív) holtidős tagot eredményez. Ez azt 

jelenti, hogy az előrecsatolt szabályozókör szabályozójára egy megvalósítható algoritmusú 

szabályozót kapunk a 16.9 egyenlet megoldásával. 

 

b.) ZF TT   

Ez az eset megfelel a fentebb leírt 2. esetnek. 

 

c.) FZ TT   

A folyamat a módosított jellemzőre lassabban reagál, mint a zavarásra. A 16.10 egyenletben a két 

átviteli függvény hányadosában egy pozitív holtidő fog szerepelni, amit ha a 16.9 egyenletbe 

helyettesítünk, akkor az egy megvalósíthatatlan algoritmusú szabályozót eredményez. Ez azt jelentené, 

hogy a szabályozónak a zavarás megtörténte előtt kellene beavatkoznia, hogy beavatkozásának hatása 

azonos időben érkezzen a zavarás okozta változással ahhoz, hogy a szabályozott jellemző értéke ne 

változzék. 

 

Ha megvalósítható szabályozót tudunk tervezni és a módosított jellemző váltpozására a folyamat 

gyorsabban reagál, mint a zavarásra (3a eset), akkor a szabályozás dinamikus viselkedését egy 

úgynevezett  „lead-lag” (késleltető – siettető) tag beépítésével javíthatjuk. Ennek algoritmusa: 
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txtx . (16.11) 

A lead-lag tagot a szabályozó után kapcsoljuk. A lead-lag tagban szereplő két időállandót  21, TT  

általában próbálgatással úgy állítjuk be, hogy a szabályozott jellemző időbeni viselkedése, 

ugrászavrásra a 16.4. ábrán bemutatottnak feleljen meg. 
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16.4. Időkompenzáció, lead-lag tag beállítása, a) nincs, b) kevés, c) jó kompenzáció 

A lead-lag tag időállandóit többnyire próbálkozással állítjuk be. 

 Az előrecsatolt szabályozás egyik gyakori megoldása az arányszabályozás, amikor az egyik 

paraméter értékéhez viszonyítjuk a másik paraméter nagyságát, például hőcserélőbe belépő közeg 

mennyiségéhez a fűtő vagy hűtő közeg mennyiségét. 
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17.  ELŐRECSATOLT ÉS VISSZACSATOLT SZABÁLYOZÁS 

KOMBINÁLÁSA 

Az előre és visszacsatolt szabályozás kombinálását zavarkompenzációnak is nevezzük. A kapcsolás 

oka, hogy a vezérlés ugyan a zavarás fellépésekor azonnal beavatkozik, és lengések nélkül irányítja a 

paramétert, de csak egyféle zavarás korrigálására képes. 

A visszacsatolt szabályozás viszont mindenféle zavarás hatását kiszabályozza, viszont 

működéséhez szabályozási eltérés szükséges, ezért alapvetően hozzátartoznak a késleltetési és a 

stabilitási problémák.  

A zavarkompenzáció egyesíti a két irányítási módszer előnyeit. Az előrecsatolt szabályozás a 

szabályozott paramétert függetleníti azoktól a zavaró hatásoktól, amelyeket közvetlenül mérni lehet. A 

negatív visszacsatolású szabályozási körre a vezérlés pontatlanságainak korrekciója, és a vezérlésben 

figyelmen kívül hagyott zavarások kiküszöbölése marad. 

A zavarkompenzáció különösen lassú folyamatok, például finom frakcionálók, esetén előnyös, és 

javítja a szabályozás minőségét.  

17.1. példa 

A 17.1. ábrán egy hőcserélőre mutatjuk be a zavarkompenzációt. Az előrecsatolt szabályozás a belépő 

fluidum áramlási ingadozására reagál, mely a mért zavarás. Ennek hatását a kilépő fluidum 

hőmérsékletére kiszabályozza. A negatív visszacsatolás méri a szabályozott jellemzőt, azaz a kilépési 

hőmérsékletet, és ha másféle zavarás kerülne a folyamatba, mint amit az előrecsatolt szabályozókör 

mér, akkor annak a nem várt zavarásnak a hatására reagál. A két szabályozó rendelkező jele 

összegzésre kerül, és az működteti a beavatkozó szervet, ami jelen esetben egy szabályozószelep. Az 

összegzésnél ügyelni kell arra, hogy a két szabályozókör azonos, tehát lineáris viselkedésű legyen. Ez 

a későbbiekben említésre kerülő áramlásszabályozás esetében a szűkítéses elven működő 

áramlásmérők miatt (lásd Bernoulli-törvény) nem mindig igaz. Ezt esetleg egy gyökvonó vagy szorzó 

egységgel, a kérdéses esettől függően, figyelembe kell venni. Ezt a lehetőséget azonban a 17.1. ábrán 

nem tüntettük fel. Az ábrán a fűtő/hűtő közeg áramát w -vel jelöljük.  

 

17.1. ábra. Zavarkompenzáció bemutatása egy hőcserélőre 

Ellenőrző kérdések: 

1. Mondjon példákat előrecsatolt szabályozásra? 

2. Rajzolja fel az előrecsatolt szabályozás blokkvázlatát! 

3. Mi a jól működő előrecsatolt szabályozó beállításának elve? 

4. Hogyan és mikor egyszerűsíthető az előrecsatolt szabályozás blokkvázlata? 

5. Milyen esetei vannak az lőrecsatolt szabályozásnak, tekintettel a folyamat matematikai 

modelljére? 

6. Mikor alkalmazunk PD szabályozót előrecsatolt szabályozás esetén? 
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7. Mikor nem valósítható meg az ideális előrecsatolt szabályozás? 

8. Milyen módszerrel javítható az előrecsatolt szabályozás dinamikus viselkedése? 

9. Mi a zavarkompenzáció? 

10. Milyen előnyei vannak, ha az előrecsatolást és a visszacsatolást kombinálják? 
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18.  KASZKÁDSZABÁLYOZÁS 

A kaszkádszabályozás egy igen gyakori megoldás, melynek célja a szabályozás minőségének javítása 

(lásd 14. fejezet).  

A kaszkádszabályozás tulajdonképpen két szabályozókör összekapcsolása. Az egyik szabályo-

zókört mester (master) vagy primer körnek, a másikat pedig segéd (slave) vagy szekunder körnek 

nevezzük. A kaszkádszabályozás célszerűen akkor alkalmazható, ha a szabályozott folyamaton, a 

szabályozott jellemző mellett, létezik egy másik mérhető paraméter is, amelyen a módosított jellem-

zőben bekövetkező zavarás hatása sokkal gyorsabban észlelhető, mint a szabályozott jellemzőn. Ezzel 

a kisegítő paraméterrel az eredeti szabályozott folyamatot/szakaszt két részre bontjuk: a szekunder kör 

kiszűri a módosított jellemzőben bekövetkező esetleges zavarásokat. A szekunder körtől elvárjuk, 

hogy mindezt lényegesen gyorsabban tegye, mint ahogy a primer kör működik. A primer kör pedig a 

tényleges szabályozott paraméterben/jellemzőben bekövetkező változások/zavarások megszüntetésére 

hivatott. Nézzünk erre egy példát (18.1. példa). 

18.1. példa. Hőmérséklet-szabályozás kaszkádszabályozással.  

A példában egy kevert tankreaktorban nem pillanatszerű exoterm reakció játszódik le. A reaktorban 

lévő elegy hőmérsékletét szabályozzuk a hűtőközeg áramába történő beavatkozással. Irányítás-

technikailag ez azt jelenti, hogy a szabályozott szakasz/folyamat a reaktor, a szabályozott jellemző a 

hőmérséklet a reaktorban, a módosított jellemző a hőelvonó közeg árama, zavarás a reakció 

előrehaladtával felszabaduló hő. 

 

18.1. ábra. Kevert reaktor hőmérséklet-szabályozása 

Ebben az esetben azonban felléphet más zavarás is, például a hőelvonó közeg hőmérsékletének 

változása. Ebben az esetben a zavarás a módosított jellemző értékében történik, de mivel erről csak a 

reaktorban lévő hőmérő/távadó által szerzünk tudomást, a módosított jellemzőben bekövetkező 

zavarás bejut a szabályozott szakaszba, és ezzel rontja a szabályozás minőségét.  

 

Javíthatjuk azonban a szabályozás minőségét, ha mérjük a hűtővíz hőmérsékletét is, és ennek 

változására is beavatkozunk. Ezt a megoldást mutatja a 18.2. ábra. 
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18.2. ábra. Kevert reaktor hőmérséklet-szabályozása kaszkádszabályozással 

Ez az úgynevezett kaszkádszabályozást jelenti. A szekunder kört a módosított jellemzőben bekövet-

kező változások kiszűrésére/kiszabályozására használunk, a primer kör pedig a reaktorban lévő hőmérsék-

let szabályozását végzi. A két kört úgy kötjük össze, hogy a primer kör adja a szekunder kör alapjelét. 

A kaszkádszabályozás szekunder köre gyakran áramlásszabályozás. Nézzük a 18.2. példát! 

18.2. példa 

A 18.3. ábra egy rektifikáló oszlop fenékösszetétel-szabályozásának egy lehetséges megoldását mutat-

ja. Az összetételt a tányérhőmérséklet változásával követjük. A beavatkozás a visszaforraló fűtésébe 

történik. A visszaforralót vízgőzzel fűtjük. Irányítástechnikailag itt most a kolonna a szabályozott 

szakasz/folyamat, a szabályozott jellemző a termékösszetétel, melyet annak forráshőmérsékletével 

követünk, a módosított jellemző a fűtőgőz árama.  

 A fűtőgőz árama, tehát a módosított jellemző értéke azonban változhat akkor is, ha például a 

gőznyomás más fogyasztók bekapcsolása vagy kikapcsolása miatt megváltozik. A kaszkádszabályozás 

célja ennek kiszűrése. 

 

18.3. ábra. Rektifikáló oszlop fenéktermék-összetételének szabályozása 
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A kaszkádszabályozás szekunder köre egy áramlás szabályozókör, primer köre pedig egy 

hőmérséklet szabályozókör. Az ábrán látható egy gyökvonó, mely azért szükséges, mert a szűkítéses 

áramlásmérő (mérőperem) négyzetes karakterisztikájú, a hőmérő, hőmérséklet távadó, pedig lineáris 

karakterisztikájú. Gyökvonás nélkül a kettőt nem lehetne összekapcsolni, azaz a nemlinearitást meg 

kell szüntetni. 

 A hőmérséklet távadó adja a szekunder kör, azaz az áramlásszabályozás alapjelét. 

18.3. példa 

A szabályozószelep pozícionálója is úgy működik, mint egy kaszkádszabályozás szekunder köre. 

18.1.  A kaszkádszabályozás blokkvázlata, tulajdonságai 

A 18.2 és 18.3. ábrák segítségével fel tudjuk rajzolni a kaszkádszabályozás blokkvázlatát (18.4. ábra) 

 

18.4. ábra. Kaszkád szabályozás blokkvázlata 

A blokkvázlat egyértelműen mutatja, hogy a kaszkádszabályozást akkor tudjuk használni, ha  

 a folyamatot fel tudjuk osztani két részre, azaz 

 a folyamatnak van egy közbülső mérhető szabályozott jellemzője, 

 a szekunder kör a módosított jellemzőben bekövetkező zavarások kiszabályozására szolgál. 

 Tapasztalati szabály, hogy a szekunder körnek legalább négyszer gyorsabbnak kell lennie, mint a 

primer kör azért, hogy a kaszkádszabályozás jól működjön. Ezért hasonló szabályozásokat, mint 

például két áramlásszabályozás, nem kötnek kaszkádba. 

 A gyorsaság miatt a szekunder kör szabályozójaként általában csak P szabályozót használnak. A 

pontos értéktartást a primer körben alkalmazott PI vagy PID szabályozónak kell ilyenkor biztosítania. 

  

 Általában elmondható, hogy a kaszkádszabályozás alkalmazása esetén: 

 a szekunder körbe belépő zavarásokat, melyek általában a módosított jellemző értékében 

bekövetkező zavarásokat jelentik, a szekunder szabályozó kiszabályozza, így azok nem lépnek 

be a primer körbe, 

 a szekunder kör gyorsítja a szabályozást (lásd szabályozószelep pozícionálójának esetét), 

 a szekunder kör belső visszacsatolás is egyben, mely csökkenti az esetleges nemlinearitást, 

 bár két szabályozót alkalmazunk, mégis csak egy szabadsági fokot használunk el a 

kaszkádszabályozás megvalósítására (lásd 3. pont). 

18.2.  A kaszkád-szabályozókör behangolása 

A kaszkádszabályozás esetén a két szabályozókörnek nem azonos a kritikus frekvenciája, tehát ahol 

működnek. Amint azt már írtuk 

szekunderprimer 00 4   , (18.1) 



128 Folyamatirányítási rendszerek 

© Mizsey Péter, BME www.tankonyvtar.hu 

azaz a szekunder kör legyen legalább négyszer gyorsabb, mint a primer kör. Mindkét szabályozókör 

lehet a másiktól függetlenül stabilis vagy labilis. A belső/szekunder/slave kör paraméterei azonban 

befolyásolják a külső/primer/master kör stabilitását.  

 Ezért a kaszkád-szabályozókör hangolását mindig a belső körrel kezdjük. Ha a belső kört már 

behangoltuk, csak azután szabad a primer szabályozót hangolni. A hangolást bármilyen ismert 

módszerrel elvégezhetjük. 

 A belső körben, annak gyorsasága miatt általában csak P szabályozót használunk. Esetleges 

értéktartási problémákat a primer szabályozóval oldjuk meg. 

 

 A kaszkád-szabályozókör szekunder körének átviteli függvénye (18.4. ábra alapján) a szekunder 

kört érő zavarásra: 
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 (18.2) 

A kaszkád-szabályozókör eredő átviteli függvénye a primer kört érő zavarásra: 
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A kaszkád-szabályozókör karakterisztikus egyenlete pedig: 

                01 21112222  sGsGsGsGsGsGsGsG FTAFCTAFBEC  (18.4) 

mutatja, hogy a stabilitás mindkét szabályozó beállításától függ. 

Az alapjel-zavarásokra is levezethetjük a karakterisztikus egyenletet: 

                    01 2111222222  sGsGsGsGsGsGsGsGsGsG FTAFCCBETAFBEC  (18.5) 

Ez is mutatja, hogy a stabilitás mindkét szabályozó beállításától függ. 

18.3.  A kaszkád-szabályozókör használatának korlátai 

A kaszkádszabályozás csak jelentősen eltérő dinamikus viselkedésű szabályozókörök összekapcsolása 

esetén használható, lásd 18.1 egyenletet. 

 A kaszkádszabályozás csak abban az esetben jelent igen jelentős javulást a szabályozás 

minőségében, ha a módosított jellemzőben, tehát a szekunder körben történik zavarás. 

 Ha a szekunder szabályozó sokáig nem képes valamilyen oknál fogva a primer szabályozótól 

kapott parancsot végrehajtani, alapjel változást, akkor a primer szabályozó sokáig lát hibát. Ez azt 

eredményezi, hogy a primer szabályozó integráló tagja úgymond telítődik, tehát a szélső értékére jut, 

és onnan már nehezen tér vissza a közbülső működési tartományokba. Ennek megoldásáról 

gondoskodni kell valamilyen módon. Ez az úgynevezett „reset windup”. Elsősorban a pneumatikus 

működésű szabályozók esetében volt ez komoly probléma. A számítógépes folyamatirányítással ez a 

probléma egyszerűen kezelhető. 

Ellenőrző kérdések 

1. Mi a kaszkádszabályozás célja? 

2. Hogy épül fel a kaszkád-szabályozókör? 

3. Mikor alkalmazhatjuk a kaszkádszabályozást? 

4. Milyen típusú zavarások esetében hatékony különösen a kaszkádszabályozás? 

5. Hogy néz ki a kaszkádszabályozás blokkvázlata? 

6. Mi a segéd szabályozókör feladata? 

7. Mi a primer szabályozókör feladata? 
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8. Milyen dinamikus viselkedéssel kell rendelkezniük a segéd és a primer szabályozóköröknek, 

egymáshoz viszonyítva? 

9. Hogy történik a kaszkád szabályozókör behangolása? 

10. Milyen alakú a kaszkád szabályozókör karakterisztikus egyenlete? 

11. Mondjon példákat kaszkádszabályozás alkalmazására! 

 

A kaszkádszabályozásnak a különböző típusú zavarásokra történő működést interaktív animáció 

mutatja be.  

http://www.typotex.hu/upload/tamop/kaszkad.swf
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19.  ÁRAMLÁSSZABÁLYOZÁS 

Fontos és gyakori szabályozás. A 19.1. ábra mutat egy egyszerű megoldást. 

 

19.1. ábra. Áramlásszabályozás 

 A szabályozott folyamat a csőszakasz. A szabályozott jellemző az áramló fluidum mennyisége, a 

módosított jellemző szintén az áramló fluidum mennyisége. (Tévesen sokszor a szabályozószelep 

állását tekintik módosított jellemzőnek, mert a szabályozó valóban ezt változtatja.)   

 Áramlásszabályozásra szükség van, mert: 

 az áramló fluidum mennyisége függ a szabályozószelep két oldalán lévő nyomástól, azaz a 

nyomáseséstől, mely változhat, 

 az áramló fluidum értékét műveleti okok miatt változtatni akarjuk.  

 

 A zavarás így két dolog lehet: a szabályozószelepen történő nyomásesés változása, például 

szivattyúteljesítmény ingadozása miatt, illetve mi akarjuk megváltoztatni az áramlás mennyiségét. 

 Az áramlásszabályozás gyakran külső alapjellel működik, például arányszabályozás része, vagy 

kaszkád szabályozás szekunder köre.  

 Bár a folytonossági tétel értelmében mindegy, de az áramlásszabályozás esetén a távadót célszerű, 

az áramlás irányából nézve, a szabályozószelep elé beépíteni, ugyanis a szelep alaposan 

megváltoztatja a fluidum áramlási képét, ami sok áramlásmérőt például szűkítéses, megzavar, és 

működése nem lesz reprodukálható. Ha erre nincs mód, akkor a szabályozószelep után egy hosszabb 

úgynevezett „nyugtató” szakaszra van szükség, azért, hogy a rendezett áramlási kép újra ki tudjon 

alakulni. 

19.1.  Az áramlás változásának irányítástechnikai modellje 

A folyamat jelen esetben a csőszakasz, melyben az áramló folyadék a csőszakaszon történő 

nyomásesés hatásra áramlik. A nyomásesés az adott csőszakaszon, 19.1. ábra alapján, stacionárius 

állapotra: 

csőszelepösszes ppppp   21 ,
 (19.1) 

ahol  szelepp  a szelepen történő nyomásesés, 

  csőp  a csővezetéken történő nyomásesés. 

 Ha zárjuk vagy nyitjuk a szelepet, akkor a 15.6. ábrán bemutatott módon változnak a nyomásesés 

viszonyok, de a tranziens állapot alatt a csővezetékben áramló fluidum áramlási sebessége is meg fog 

változni. A tranziens állapotra fel kell írnunk a kinetikus energiára vonatkozó mérlegegyenletet. 

Feltéve, hogy az összes nyomás állandó, így annak változása nulla: 

     tdvmdtAtpdtAtp csőszelep  ˆˆ0  , (19.2) 
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ahol A a cső áramlási keresztmetszete, 

 L  a cső hossza, 

 m  az L hosszúságú csőszakaszban áramló fluidum mennyisége, tömeg/idő. 

 A 19.3 egyenlet azt mutatja, hogy a nyomásesés viszonyok dt ideig tartó változása az m tömegű 

fluidum áramlási sebességét dv mértékben változtatja meg. Az egyenletet átrendezve kapjuk: 

   
 

dt

tvd
ALAtpAtp csőszelep

ˆ
ˆˆ   , (19.3) 

ahol    a fluidum sűrűsége. 

A Faning-egyenlet segítségével a csősúrlódást számolni tudjuk: 

2
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v

D

L
fpcső , (19.4) 

ahol  f  a csősúrlódási tényező, 

  D a csőátmérő. 

Mivel a Faning egyenlet nemlineáris egyenlet, ezért linearizáljuk: 
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így a 19.3 egyenlet átírható: 
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A 19.6 egyenlet az elsőrendű tároló egyenletére hozható: 
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Ha a 19.7 egyenletbe a Faning-egyenlet felhasználásával visszaírjuk a csősúrlódási nyomásesést, 

akkor: 
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illetve 
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, (19.9) 

ami az elsőrendű tároló differenciálegyenletével azonos alakú (10.12-10.13 egyenletek). 

 Az áramlásszabályozásnál tehát a folyamat, azaz a csőszakasz és a benne áramló fluidum, az 

elsőrendű tároló differenciálegyenletével írható le, de a leírás tartalmaz linearizálást. Az elsőrendű 

tároló az áramlásszabályozás folyamatánál tulajdonképpen a csővezetékben lévő fluidum, folyadék 

tehetetlenségi energiáját tárolja. Ennek a folyamatnak az időállandója és átviteli/erősítési tényezője 

tehát ismert: 
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illetve 

csőp
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. (19.11) 

 Az erősítési tényezőben szereplő negatív előjel azzal magyarázható, hogy ha nő a szelepen történő 

nyomásesés, akkor az azt jelenti, hogy zárjuk a szelepet, tehát a fluidum áramlási sebessége csökkeni 

fog, és fordítva. Mindez természetesen állandó összes nyomásesés esetére igaz. 

 Az időállandó értéke általában az 1 sec nagyságrendbe esik, tehát az áramlásszabályozás 

meglehetősen gyors folyamat. 

19.1. példa 

50 m hosszú csőben 1 m/sec sebességgel 800 m3/kg sűrűségű folyadék áramlik. A súrlódási 

nyomásesés 14 kPa. Mekkora az időállandó? 

  sec4,1
sec0014,02

800sec150

2 22

3












mmkg

mkgmm

p

vL
T

cső


. (19.12) 

Ez a példa és még hasonló példák azt mutatják, hogy az áramlásszabályozás esetében a folyamat 

időállandója a körülbelül 1 sec nagyságrendbe esik.  

 Meg is állapíthatjuk, hogy a vegyi- és rokonipari folyamatokban az áramlásszabályozás a 

leggyorsabb szabályozás, mely a folyamat kicsiny időállandójának tulajdonítható. 

19.2.  Az áramlásszabályozás szabályozókörének viselkedése 

Az áramlás-szabályozókör felépítése és viselkedése ugyanazokból az elemekből áll, mint az eddig már 

többször tárgyalt negatív visszacsatolású szabályozókör. 

 

19.2. ábra. Áramlás-szabályozókör blokkvázlata 

 A szabályozott folyamat ebben az esetben a kérdéses csőszakasz, zavarás a folyamaton történő 

nyomásesés, a szabályozott jellemző az áramló fluidum mennyisége, a beavatkozó szerv a 

szabályozószelep, a módosított jellemző az áramló fluidum mennyisége. 
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 Az áramlásszabályozás esetében is fontos azt megvizsgálni, hogy az egyes elemek és a belőlük 

felépülő szabályozókör hogyan viselkedik: 

 folyamat: elsőrendű tároló (19.7 egyenlet), időállandója sec1FT , 

 távadó: ennek a berendezésnek is van dinamikus viselkedése. A szint megmérése és az 

ellenőrzőjel képzése általában nem pillanatszerű, hanem körülbelül  olyan mint egy 1 sec 

időállandójú elsőrendű tároló viselkedése, tehát sec1TAT , 

 szabályozó, amennyiben pneumatikus viselkedésű, akkor kimenőjelének, azaz a rendelkezőjel 

képzésének és kibocsátásának is van időkésése. Viselkedése úgy írható le, mint egy körülbelül 

1 sec időállandójú elsőrendű tároló, tehát sec1CT , (Vigyázat! Ez nem a szabályozó 

matematikai modellje, ami viszont eddigi ismereteink szerint P, PI, PD vagy PID lehet. Ez az 

egytárolós taggal jellemzett viselkedés azt mutatja, hogy körülbelül ilyen dinamikával 

képződik a P, PI, PD vagy PID algoritmus szerint a kimenőjel, ha a szabályozó pneumatikus.), 

 beavatkozó szerv, szabályozószelep, melynek dinamikája pozícionálóval 1 sec időállandójú 

tagnak felel meg (15.1 egyenlet), sec1BET . 

 

Ha a fenti feltételezésekkel élve megvizsgáljuk a Nyquist-féle stabilitási kritérium segítségével az 

áramlás-szabályozókör dinamikus viselkedését, akkor a felnyitott körre írhatjuk, hogy: 

        10000   jGjGjGjG TACBEF . (9.13) 

A Nyquist-féle stabilitási kritérium azt is jelenti, hogy a kritikus frekvenciánál  0  a felnyitott kör 

fáziskésése éppen 180o. Mivel négy darab azonos időállandójú elsőrendű arányos taggal van dolgunk, 

a kritikus frekvenciánál mindegyik tag -45 o fázisszöggel rendelkezik, tehát 

        0
0000 45  jjjj TABECF . (19.13) 

Az elsőrendű tárolóról tanultak ismeretében a kritikus frekvenciát kiszámíthatjuk: 

  0
0 45 Tarctg  , (19.14) 

azaz 

100 T
, (19.15) 

amiből a kritikus frekvenciához tartozó kritikus lengésidő  0T  

sec28,6
2

0

0 






T . (19.16) 

(Vigyázat: a 19.14-ben a T betű a tároló időállandóját jelöli, 19.16-ben pedig 0T  a kritikus 

frekvenciához tartozó lengésidőt reprezentálja!) 

 

A Nyquist-kritérium szerint a kritikus frekvenciánál a stabilitás határán a felnyitott kör 

amplitúdóviszonya éppen 1. 

 Alkalmazva az elsőrendű tárolóról tanultakat: 
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 , (10.35) 
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mely esetünkben azt eredményezi, hogy a hurokerősítési tényező    alkalmazásával felírhatjuk a 

kritikus frekvenciához tartozó amplitúdóviszonyt: 

1
1

1
4

22
0

0 

















T
 , (19.16) 

és ebből a kritikus frekvenciánál mérhető hurokerősítési tényező kritikus értéke  0  számítható 

    4111
44

00  T . (19.17) 

A Ziegeler-Nichols féle szabályozásról tanultakat alkalmazva, ha P szabályozóval szabályozunk, 

akkor a szabályozót úgy kell hangolni, hogy a kritikus érték fele legyen az amplitúdóviszony, azaz az 

ehhez az értékhez tartozó hurokerősítési tényező: 

2
2

0 


 . (19.18) 

A szabályozási tényező (lásd 12.15 egyenlet) pedig 

3

1

1

1






Sz , (19.19) 

tehát a maradó eltérés 33%-a a szabályozás nélküli esetnek. 

 A kritikus lengésidő alapján a várható szabályozási idő, P szabályozó alkalmazásának esetére, is 

számítható: 

sec2018sec28,633 0  TTSZ . (19.20) 

 A 33%-os maradó eltérés sok esetben nem fogadható el, ezért PI szabályozót kell ilyenkor 

áramlásszabályozás esetén alkalmaznunk. 

 

A fenti okfejtésünk arra az esetre vonatkozott, amikor pneumatikus elemekből épül fel a 

szabályozókör. Villamos szabályozóelemek és/vagy számítógépes folyamatirányítás alkalmazása 

azonban a szabályozó pillanatszerű működésében és a jeltovábbításban jelent különbséget, melyet 

egyébként most is elhanyagoltunk. A távadónak szükség van némi időre ekkor is és az elektromos 

szelep mozgatása sem pillanatszerű. Ugyanakkor még számítógépes folyamatirányítás esetén is 

szeretik a vegyi- és rokoniparban a pneumatikus szabályozószelepet alkalmazni. Mindezek alapján a 

fenti levezetést elvégezhetjük három egytárolós tagra is, de a végkövetkeztetés ugyanaz lesz, hogy 

ilyen esetekre is igaz, hogy az áramlásszabályozásnál pontos működés elvárta esetén PI szabályozót 

alkalmazunk. 

 PID szabályozó alkalmazása nem tanácsos, ugyanis az áramlás mérése zajos mérés. Ez azt 

eredményezi, hogy a szabályozó D tagja felerősíti a zavarást, és a szabályozásra nézve ez nem 

kedvező, mert rontja annak minőségét. 

19.3.  Az áramlástávadók áttekintése 

Az áramlástávadók lehetnek lineáris és nemlineáris működésűek. Néhány áramlástávadó, a teljesség 

igénye nélkül: 

 szűkítéses elven működő távadók, például mérőperem, Pitot-cső, 

 rotaméter, 

 turbinás elven működő áramlásmérő, 

 Coriolis-erő elvén alapuló áramlásmérő, 

 stb. 
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A felsorolt távadók közül, sajnos a legegyszerűbb, legolcsóbb és ezért legelterjedtebb alternatíva, a 

szűkítéses elven működő távadó nemlineáris működésű. Ha ugyanis a Bernoulli törvényt tekintjük, 

akkor az áramlási sebesség, illetve áramló mennyiség és a nyomásesés között négyzetes kapcsolat áll 

fenn: 

2wkp  , (19.21) 

ahol  k  konstans, magába foglalja a különböző műveleti és szerkezeti paramétereket. 

 

 A 19.3.1 képlet azt jelenti, hogy a szűkítéses elven működő távadók stacionárius karak-

terisztikájukat tekintve nemlineárisak.  

19.4.  Az áramlásszabályozás linearitásának vizsgálata 

Egy szabályozókör akkor lineáris, ha az elemek dinamikus, időbeli viselkedését leíró differenciál-

egyenlete lineáris. Másként fogalmazva, akkor lineáris, ha a szabályozó behangolását befolyásoló 

kritikus paraméterei, azaz a kritikus frekvencia és az ehhez tartozó kritikus amplitúdóviszony 

  00 ,  jG  állandóak, függetlenül attól, hogy milyen üzemállapotban van a folyamat. Ez jelen 

esetben az áramló fluidum/folyadék mennyiségét jelenti. 

 A linearitás igen fontos paramétere egy szabályozókörnek. Ha ugyanis nemlinearitás lép fel, azaz 

a szabályozókör elemeinek viselkedése, más néven karakterisztikája nem állandó, akkor az 

mindenképpen kihat a szabályozókör működésére, stabilitására, sőt esetleg instabilitást is okozhat. 

 Az áramlás-szabályozókör elmeit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a folyamat maga, lásd 19.1. 

pont, linearizált modell szerint elsőrendű tag. Kis változások nem jelentenek gondot, nagy 

térfogatáram-változások esetében lehet jelentős a folyamat paramétereinek változása, de ez még a 

szabályozó „lazábbra” hangolásával kezelhető. 

 Az áramlástávadókat a 19.3. pontban áttekintettük. Ezek lehetnek lineárisak és nemlineárisak. Ez 

a nemlinearitás elsősorban a szűkítéses elven működökre jellemző. Az ilyen típusúak stacionárius 

viselkedésüket illetően nemlineárisak. 

 A szabályozó lineáris viselkedésű.  

 

Miután a cél a lineáris működésű szabályozókör létrehozása, ezért a szabályozószelep kiválasztása 

attól függ, hogy milyen a többi alkotó elem viselkedése. A folyamat nemlinearitását elhanyagolhatjuk. 

Viszont, ha szűkítéses áramlástávadót választunk, illetve van a szabályozókörben, akkor annak az 

elemnek a négyzetes karakterisztikáját ki kell küszöbölni. Ez a négyzetes karakterisztika a 

stacionárius/statikus viselkedésben jelentkezik, tehát mindenkor jelen van. Kiküszöbölése fontos. Erre 

két módszer lehetséges: 

 gyökvonó beépítése a körbe, 

 gyökös üzemi karakterisztikájú szabályozószelep kiválasztása és alkalmazása. 

 

A gyökvonó beépítése akkor célszerű, ha az áramlás-szabályozókör egy kaszkád szabályozókör része. 

Ilyenkor ugyanis ügyelni kell arra, hogy a mester/primer szabályozóból érkező jel és a szekunder 

körben lévő jel azonos dimenzióban legyenek. Ezért szükséges a gyökvonó alkalmazása (lásd 18.3. 

ábra).  

19.5.  Az áramlásszabályozás összefoglalása 

Áramlásszabályozásra akkor van szükség, ha az áramlásszabályozó-szelep két oldalán a nyomásesés 

ingadozik, ami zavarást jelent az áramló fluidum mennyiségére nézve, és az változni fog. 

 Az áramlásszabályozásnál a folyamat a csővezeték, egy elsőrendű tárolós tag, amely a 

csővezetékben lévő fluidum, folyadék tehetetlenségi energiáját tárolja. Ezzel a tehetetlenségi erővel 

szemben van szükség a folyadék mozgatásához, gyorsításához a nyomásesés-változására. A két erő 

dinamikus viselkedésének eredőjeként kapjuk az elsőrendű tárolóra jellemző differenciálegyenletet, 
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mely a Bernoulli- törvényben leírtak értelmében  2wkonstp   egy linearizált egyenlet. Az 

időállandó körülbelül 1 sec nagyságrendű, mely a közeg anyagi tulajdonságaitól, tehát az áramlás-

szabályozókör vizsgálatánál nem hanyagolhatjuk el a szabályozókör többi elemének dinamikus 

viselkedését, időkésését. Pneumatikus elemek esetén még a jelvezeték időkésése is összemérhető a 

folyamat 1 sec-os időállandójával, ezért az áramlásszabályozást, ilyen esetben helyi szabályozókörrel 

oldják meg.  

 Amennyiben fojtásos áramlásmérőt alkalmazunk, akkor annak karakterisztikája négyzetes. Ez 

gyakori probléma, mert nagyátmérőjű vezetékeknél ez a leginkább elterjedt megoldás. Ezt a 

nemlienaritást gyökvonóval vagy gyökös üzemi karakterisztikájú szabályozószeleppel korrigálhatjuk. 

Erre a nemlinearitásra ügyelni kell. A szabályozószelep esetében a pozícionáló alkalmazása, a gyors 

működés érdekében, célszerű. 

 Az áramlásszabályozás tehát két szempontból nemlineáris:  

 a folyamat a dinamikus paramétereiben, 

 a távadó, ha szűkítéses elven működik, pedig a stacionárius paramétereiben.  

 A dinamikus nemlinearitásra nem kell nagy gondot fordítani, ha a térfogatáramban nem várhatók 

nagy ingadozások. A stacionárius nemlinearitásra viszont mindig gondot kell fordítani. 

 Az áramlás-szabályozókör kritikus frekvenciája körülbelül 1 Rad/sec. 

 P szabályozó alkalmazása általában nem biztosít kielégítő pontosságot, ezért a PI szabályozó 

alkalmazása a célszerű. Mivel az áramlás mérése zajos mérés, ezért D szabályozóelem használata nem 

eredményez minőségi javulást, mert felerősíti a mérési zajokat. 

 Az áramlásszabályozás gyakran külső alapjellel működik, sok esetben egy kaszkádszabályozás 

szekunder köre. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Miért van szükség az áramlás szabályozására? 

2. Mi a szabályozott szakasz, a szabályozott jellemző, a módosított jellemző és a zavarás az 

áramlásszabályozás esetében? 

3. Rajzolja el az áramlásszabályozó kör blokkvázlatát! 

4. Milyen geometriai elrendezést tanácsolhatunk egy áramlás-szabályozókör felépítésénél, azaz mit 

építsünk be előbb az áramlás útjába: a szelepet vagy az áramlást mérő műszert? Indokolja 

válaszát! 

5. Vezesse le az áramlás változásának irányítástechnikai modelljét! 

6. Milyen dinamikus modellekkel és milyen időállandókkal jellemezhetők az áramlás-szabályozókör 

elemei? 

7. Hogy viselkedik az áramlás-szabályozókör dinamikailag? 

8. P szabályozót alkalmazva mekkora lehet a maradó eltérés áramlás-szabályozás esetén? 

Levezetéssel indokolja válaszát! 

9. Milyen megoldással lehet értéktartó szabályozást biztosítani áramlás-szabályozás esetén? 

10. Soroljon fel áramlástávadókat! 

11. Dinamikailag és statikailag tekintve lineáris-e az áramlásszabályozás?  

12. Mikor kell gyökvonót építeni az áramlás-szabályozókörbe? 
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20.  SZINTSZABÁLYOZÁS 

Egy egyszerű, de tipikus szintszabályozókör blokkvázlatát mutatja a 20.1. ábra.  

 

20.1. ábra. Egy lehetséges szintszabályozás képi hatásvázlata 

 A 16.1. ábrán is bemutattuk ezt a megoldást, valamint azt az esetet is, amikor vezérléssel oldjuk 

meg a szintszabályozást. Erről a vezérléssel történő irányítástechnikai megoldásról a 16. fejezetben, az 

előrecsatolt szabályozás kapcsán írtunk. 

A szintszabályozás célja kétféle lehet: 

1. a szint a valódi műveleti paraméter, amit állandó értéken kell tartani, például reaktor, rektifikáló 

oszlop visszaforralója, fermentor, 

2. nem a szint a valódi műveleti paraméter, hanem a tartályon átfolyó folyadékáram állandó értéken 

való tartása.  

 

A 2. esetet szokás áramláskiegyenlítő, illetve átlagoló szintszabályozásnak is nevezni. Az áramlás-

kiegyenlítő szintszabályozás esetében a tartály szintje változásának rovására próbálja a rajta 

keresztüláramló folyadék áramát állandó értéken tartani. Erre szükség lehet például szakaszos és 

folyamatos berendezések összekapcsolásánál. Ilyenkor a szakaszos művelet termékét betöltjük a 

tartályba, és a tartályból tápláljuk a folyamatos műveletet. A táplálás mértéke természetesen változik, 

de a szint változása ezt nagyrészt kiegyenlíti. 

 

Ha szint a műveleti paraméter, akkor szoros szabályozóhangolást alkalmazunk, hogy a szint lehetőleg 

állandó maradjon. Áramláskiegyenlítés esetén egy laza hangolású, nagy szabályozási tartományú, azaz 

kis erősítési tényezőjű P szabályozót használunk. 

20.1.  Szint változásának irányítástechnikai modellje 

Szintszabályozásnál a szabályozott folyamat mindig egy folyadéktartály. A folyadéktartály dinamikus 

viselkedése kétféle lehet: 

 szabadkifolyású tartály (10.7. példa), amely elsőrendű tároló, 

 kényszerkifolyású tartály (10.8. példa), amely integráló tag. 

 

Amennyiben a szabályozott folyamat elsőrendű tároló modelljével írható le, akkor ennek időállandója 

jóval nagyobb, mint a szabályozókör többi elemének időállandója, azaz a tartály sokkal lassabban 

viselkedik, mint a szabályozókör többi eleme. Nézzük meg ennek hatását a szabályozókör 

viselkedésére (20.1. példa). 



138 Folyamatirányítási rendszerek 

© Mizsey Péter, BME www.tankonyvtar.hu 

20.1. példa 

Vizsgáljuk meg egy szintszabályozókör viselkedését. A körben négy elsőrendű dinamikus viselkedésű 

tag van:  

 folyamat, mely egy szabadkifolyású tartály, percTF 10 , 

 távadó, sec1TAT , 

 szabályozó, sec1SZT , 

 szabályozószelep, pozícionáló nélkül, sec20SZT . 

 

Mivel a folyamat időállandója egy-két nagyságrenddel nagyobb a kör többi eleménél, ezért ennek 

fáziskésése már eléri a 90o-ot a kritikus frekvenciánál  0 . Így a kritikus frekvenciát már csak a 

kisebb időállandójú tagok fázistolása befolyásolja. 

 A 20.2. ábra mutatja a –180o-os fázisszögnél, azaz a kritikus frekvenciánál az amplitúdóviszonyt. 

 

20.2. ábra. Felnyitott szintszabályozókör Bode-diagramja  

(az amplitúdóviszony és a fázisszög egy diagramban került ábrázolásra) 

A felnyitott szabályozókör Bode-diagramja alapján a szabályozóhangolást a 13.2.3. pontban leírtak 

alapján tesszük meg.  

 P szabályozót feltételezve az azon beállítható kritikus erősítés, tehát amikor a stabilitás határára 

kerülne a szintszabályozókör: 

 
335

00298,0

11

0
0


jG

APC . (20.1) 

Ziegeler és Nichols szerint a P szabályozó beállítható erősítési tényezője: 

5,1675,0
0
 PCPC AA , (20.2) 

a szabályozási tényező pedig: 

0059,0
5.1671

1



Sz , (20.3) 

azaz kisebb mint 1%, ami elfogadható pontosság, hiszen sokszor a szintmérés hibáján belül van. 

 Tehát szoros szintszabályozásnál is a P szabályozó alkalmazása elegendő. 
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20.2.  A szintszabályozás szabályozókörének viselkedése   

A szabályozókör viselkedése elsősorban a folyamattól függ. Ezért először mindig a folyamat 

dinamikus viselkedését kell megvizsgálni. 

 Ha a tartály szabadkifolyású, akkor az elsőrendű tárolókét viselkedik, és fáziskésése maximum 

90o lehet. Ha kényszerkifolyású, akkor integráló tagkétn viselkedik, azaz fáziskésése állandó érték, 

90o. A frekvenciafüggvény vizsgálatából a 20.1. példában általános érvénnyel megállapítottuk, hogy a 

kritikus frekvenciánál a folyamat, amennyiben szabadkifolyású tartály, dinamikus viselkedése már 

nem játszik szerepet, mert maximális fáziskésését már jóval kisebb frekvenciáknál elérte. Ezért a 

kritikus frekvenciánál a fáziskésése 90o lesz, akárcsak az integráló tagként viselkedő kényszer-

kifolyású tartályé.  

Mivel a Nyquist-féle stabilitási kritérium a felnyitott negatív visszacsatolású szabályozókör 

frekvenciafüggvényét vizsgálja, ezért a kritikus frekvenciánál mutatott értékek alapján minősíthető a 

szabályozás illetve a szabályozó behangolás. Ez alapján a szintszabályozás esetére levonhatjuk azt a 

következtetést, hogy ebből a szempontból mindegy, hogy a szabályozott folyamat szabadkifolyású 

vagy kényszerkifolyású tartály. Ezért a szabályozott folyamatra a 20.1. példa alapján megállapíthatjuk, 

hogy P szabályozó megfelelő pontosságot biztosít, ha a szint a valódi műveleti paraméter, azaz állandó 

értéken akarjuk tartani. 

A szintszabályozás blokkvázlata megegyezik az eddig vizsgált esetekével tehát: 

 

20.3. ábra. Szintszabályozás blokkvázlata 

Mivel szintszabályozásnál a folyamat a zavarásra és a módosított jellemzőre azonosan, de 

különböző előjellel viselkedik, ezért a 20.1. ábrán látható szabályozókör modelljében a zavarás és a 

folyamat blokkját összevonhatjuk. Így a 20.3. ábra átalakul: 

 

20.4. ábra. Szintszabályozás egyszerűsített blokkvázlata 
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Mivel a szabályozókörnek negatív visszacsatolásúnak kell lennie, ezért a körben benne lévő két 

negatív előjel mellé (a módosított jellemző ugyanis a kiömlő folyadék, ami ha növekszik, akkor a szint 

csökken, tehát negatív előjelet kell írnunk ide is) a szabályozó viselkedésébe is be kell avatkoznunk, 

hogy az ne „direkt” hanem „ellentétes” legyen (direct, reverse). Így a három negatív előjel kiadja a 

negatív visszacsatolást.  

20.3.  A szintszabályozás linearitásának vizsgálata 

Az áramlásszabályozásnál leírtak értelmében vizsgáljuk a szintszabályozókör elemeit. 

 A folyamat a folyadéktartály, de ennek paraméterei nem befolyásolják a kritikus frekvenciát és az 

ott leolvasható amplitúdóviszonyt   00,  jG . Ezért a gyors viselkedésű elemeket kell 

megvizsgálni. 

A szinttávadók stacionárius és dinamikus karakterisztikájukat tekintve is lineáris viselkedésűek. Ilyen 

szinttávadók, például: 

 úszók,  

 tömör fém hengerek, melyeket úszónak hívunk, de tulajdonképpen a felhajtóerővel csökkentett 

súlya változik, és így követjük a szint változását, 

 buborékoltató szintmérők,  

 ultrahangos elven működő szintmérők, 

 radaros szintmérők. 

 

 A szabályozó lineáris viselkedésű. 

 

Így, lineáris üzemi karakterisztikájú/jelleggörbéjű szelepet kell a szintszabályozó körbe építeni, hogy 

az egész kör lineáris viselkedésű legyen. 

20.4.  Áramláskiegyenlítő, átlagoló szintszabályozás  

Számos technológiában szükség van a különböző áramlások kiegyenlítésére. Ennek oka lehet például 

szakaszos és folyamatos művelet összekapcsolása. Ilyenkor egy puffertartályt építünk a szakaszos és a 

folyamatos művelet közé. A puffertartály szintjének változását széles tartományban megengedjük, 

hogy a belőle a folyamatos művelet felé folyó folyadék mennyisége lehetőleg ne, vagy csak egy 

tartományon belül változzék. 

 Ilyen esetben a szintszabályozókör szabályozója csak P szabályozó lehet, tehát ugyanúgy, mint 

abban az esetben, ha szint a valódi műveleti paraméter. Csak ilyenkor nem szorosan, hanem „lazára” 

hangoljuk a P szabályozót, azaz nagy arányossági tartományt engedünk meg, ami kis szabályozó 

erősítési/átviteli tényezőt jelent. 

 A P szabályozó arányossági tartományát, azaz erősítési tényezőjét úgy állapítjuk meg, hogy a 

szint a puffertartályon belül maradjon. Tehát a szabályozott folyamat adottságai szabják meg a 

szabályozó beállítását. 

 

Ha levezetjük a szintszabályozókör eredő átviteli függvényét, akkor a 20.4. ábra alapján megtehetjük. 

Az áramláskiegyenlítő szintszabályozás esetére, egyszerűsítésül tegyük fel, hogy a távadó és a 

beavatkozó arányos elemek, tehát: 

  TATA KsG   (20.4) 

és 

  BEBE KsG 
. (20.5) 

Mivel a szabályozó P szabályozó, ezért 
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  PCC AsG 
. (20.6) 

A folyamat lehet elsőrendű arányos tároló vagy integráló tag. 

 

Az így előálló eset megfelel a 12.2.1. és a 12.2.3. pontokban már levezetett eseteknek, azaz ha 

szabadkifolyású a folyadéktartály, akkor a szabályozókör elsőrendű tárolóként viselkedik, lásd az 

elsőrendű tárolóról tanultakat. 
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 Vezessük le a szintszabályozásra a szabályozókör eredő átviteli függvénye, 12.7 egyenlet alapján: 
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Ha a folyadéktartály kényszerkifolyású, akkor integráló tagként viselkedik, 
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 és a szabályozókör eredő átviteli függvénye a 12.24 egyenlet alapján: 
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szintén elsőrendű tároló. 

 

Amint azt már tisztáztuk, az áramláskiegyenlítő szintszabályozás esetében a cél az áramlás állandó 

értéken történő tartása, melynek rovására a tartályban lévő szint változhat. A P szabályozó beállítását 

ebben az esetben nem a tanult szabályozó hangolási technikák valamelyikével, hanem a végértéktétel 

segítségével végezzük el (lásd 12.14. képlet). 

Eszerint, ha ismerjük a beömlő folyadék mennyiségének változását, azaz (t)ŵBE -t, és tudjuk, 

hogy ehhez az ugrásszerű változáshoz mennyi szintváltozást engedünk meg, azaz ismerjük  tĥ -t, 

akkor a végértéktétel segítségével kiszámíthatjuk K -ot, amiben benne van a P szabályozó erősítési 

tényezője PCA : 
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. (20.10) 

A végértéktétel segítségével tehát megkapjuk K  értékét, amiből a 12.8 illetve 12.28 egyenletek 

alapján a P szabályozó erősítési/átviteli tényezője, PCA  számítható. 

 

Az áramláskiegyenlítő szintszabályozás tehát egy példa arra nézve, hogy vannak esetek, amikor a 

szabályozót nem a klasszikus szabályozó behangolási módszerek valamelyikével, például Ziegler–

Nichols módszer, hangoljuk, hanem valamilyen egyéb módszert választunk. 
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A 20.5. ábrán kvalitatív bemutatjuk az áramláskiegyenlítő szintszabályozás működését, 

összehasonlítva egy képzeletbeli szoros szintszabályozással. 

 

20.5. ábra. Áramláskiegyenlítő szintszabályozás működése 

20.5.  A szintszabályozás speciális problémái 

A szintszabályozást nagyon gyakran hullámzó folyadékfelület mellett kell megoldani. A 

folyadékfelszín hullámzásának több oka lehet, például: 

 kevert tartály, reaktor, fermentor, puffertartály, 

 forrásban lévő folyadék, visszaforraló, 

 mozgó berendezések. 

Ilyen esetekben a szint nem jól definiálható, és mérése nehéz. Ezért ilyenkor célszerű a tartályhoz 

kívülről csatlakozó vagy a tartályba beépített csőben mérni a szintet. A szint az így beépített csőben 
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kevésbé hullámzik, az amplitúdók kisebbek lesznek, de a szint lengésének frekvenciája nem változik. 

A hullámzást egy másodrendű tag viselkedésével írhatjuk le (lásd 10.81. képlet). Ennek a másodrendű 

tagnak a csillapítási tényezője viszkózus folyadékoknál nagyobb, tehát lassúbak lesznek a változások. 

Ez a másodrendű tag illetve viselkedése szuperponálódik a folyadéktartály viselkedésére, ami 

I+másodrendű tag vagy 3-ad rendű tagot jelent.  

A szint mérése tehát zajos lesz, függetlenül attól, hogy az említett csövet alkalmazzuk-e avagy 

sem. Ha a szint a tényleges szabályozott jellemző, akkor a fentiek értelmében akár 1% arányossági 

tartományú, azaz 100-as erősítési tényezőjű P szabályozót is alkalmazhatunk. Ha viszont a szint 

hullámzik, akkor a szint hullámzása akár 20-30% változást is kitehet. Ez azt jelenti, hogy a szoros 

hangolású P szabályozó a beavatkozó szervet, többnyire szabályozószelep, a két végállapotába (zár-

nyit) rendeli folyamatosan, ami a beavatkozó szervet nagyon hamar tönkreteszi.  

 Ezért PI szabályozót kell a zajos mérés miatt használni. Az I rész a zajt integrálva azt elsimítja, a 

szintszabályozást pedig kisebb PCA  értékkel végezzük el, mint amit nyugodt szint esetében tennénk. 

20.6.  A szintszabályozás összefoglalása 

A folyadékszintet a legváltozatosabb berendezésekben végezzük el, ami lehet reaktor, fermentor, 

folyadéktartály, visszaforraló, szedőedény stb. Ezért a szabályozott folyamat sokféle lehet. A 

szabályozott jellemző a folyadékszint, zavarás általában a beömlés, de lehet a szintszabályozást 

fordítva is elképzelni, amikor is az elvétel, tehát a kifolyás a zavarás és a beömlésbe avatkozunk be, 

tehát az lesz a módosított jellemző. 

 A szabályozott folyamat lehet I-tag vagy elsőrendű arányos tag/tároló aszerint, hogy a tartály 

kényszerkifolyású vagy szabadkifolyású. A szabályozott folyamat dinamikus viselkedése nem 

befolyásolja a kritikus frekvenciát, illetve az ott mérhető értékeket, az amplitúdóviszonyt. A 

beavatkozó szervnek ezért lineáris szabályozószelepet kell választani, hogy a szintszabályozás lineáris 

legyen.  

 Alapvetően kétféle szintszabályozást különböztetünk meg: 

 a szint a műveleti paraméter, tehát állandó szintet akarunk tartani, például reaktor, visszaforraló, 

 a szint változása széles tartományban megengedett, mert a folyadéktartályt elhagyó 

térfogatáram állandó vagy közel állandó értéken való tartása a cél, például szakaszos és 

folyamatos berendezés összekapcsolására szolgáló puffertartály. 

Mindkét esetben P szabályozó alkalmazása célszerű. Az első esetben szorosan hangoljuk a 

szabályozót, a második esetben laza hangolást végzünk, ahol a tartályban megengedhető szintváltozás 

alapján hangoljuk a P szabályozót, célszerűen a végértéktétel segítségével. 

 A szint mérése annak hullámzása miatt sokszor zajos, ezért ilyenkor PI szabályozót alkalmazunk, 

melynek P részét lazára hangoljuk, hogy a szint hullámzása belül essen az arányossági tartományában, 

az értéktartást pedig az I rész végzi el. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Mi lehet a szintszabályozás célja? 

2. Mikor melyik típusú szintszabályozást alkalmazzuk? 

3. Ha a szint a műveleti paraméter milyen szabályozást alkalmazhatunk, és ezt hogy állapíthatjuk meg? 

4. Milyen matematikai modellel írható le a szabályozott szakasz, azaz a folyadéktartály viselkedése? 

5. Hogy viselkedik a szintszabályozás esetén a szabályozókör? Lineáris-e a szabályozás?  

6. Függ a szintszabályozó kör viselkedése attól, hogy a folyadéktartály elsőrendű arányos tároló 

vagy integráló tag? 

7. Soroljon fel lehetséges szinttávadókat! 

8. Hol használjuk az áramláskiegyenlítő szintszabályozást? 

9. Hogy állapítjuk meg az áramláskiegyenlítő szintszabályozókör szabályozójának típusát és 

beállítását/hangolását? 

10. Rajzolja fel, hogy hogy működik az áramláskiegyenlítő szintszabályozás! 

11. Milyen speciális problémák léphetnek fel a szintszabályozás esetén, és ezeket, hogy lehet 

megoldani? 
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21.  NYOMÁSSZABÁLYOZÁS 

Egy berendezésben lévő nyomás függ a berendezésben lévő 

 anyag (gáz) mennyiségétől, 

 hőmérséklettől. 

Így a nyomás értéke az anyagmérlegbe vagy a hőmérlegbe történő beavatkozással szabályozható. Ha 

az anyagmérlegbe avatkozunk be, akkor a be- vagy kiömlő gáz (gőz) mennyisége a módosított 

jellemző. Ha a hőmérlegbe avatkozunk be, akkor a bevitt vagy elvont hőmennyiség a módosított 

jellemző. Szokás ezért azt is mondani, hogy a nyomás szabályozása zárja a hő és anyagmérleget. 

 Amikor az anyagmérlegbe avatkozunk be, akkor a nyomásszabályozás gyors. Amikor a 

hőmérlegbe avatkozunk be, akkor a nyomásszabályozás lassú. Az anyagmérlegbe többnyire gáz-gőz 

rendszerek esetében avatkozunk be. Folyadék illetve gőz-folyadék rendszerek esetében a hőmérlegbe 

történő beavatkozás a jellemző. 

21.1.  Nyomástávadók 

A nyomásszabályozás kétféle megoldásának tárgyalása előtt, először áttekintjük a mindkét megoldásra 

nézve univerzálisan alkalmazható nyomásmérési módokat, azaz a nyomástávadókat. 

 A nyomástávadók a többi távadóhoz hasonlóan mérik a nyomást és azt valamilyen olyan jellé 

alakítják, melyet a szabályozó fogadni és értelmezni képes. Lehet villamos jel vagy pneumatikus jel. 

Ez a kettő a fő jellemző.  

 A nyomásmérőket két nagy csoportba oszthatjuk úgy mint: 

 közvetlen és 

 közvetett nyomásmérők. 

A közvetlen nyomásmérők közé tartoznak a különböző folyadéktöltésű manométerek, U-csöves, ferde 

csöves, barométer, piezométer, merülő harangos stb.  

A közvetett nyomásmérők pedig a rugalmas alakváltozáson alapulnak. Ezek lehetnek szelencés, 

csőrugós vagy membrános kivitelűek. Az egyik klasszikus nyomásmérő az úgynevezett Bourdon-

csöves manométer, mely a csőrugós mérőműszerek közé tartozik.  

 A nyomásmérők családjába tartoznak még a piezoelektromos nyomásmérők, melyek a nyomóerőt 

villamos feszültséggé alakítják át. Megemlítjük még a nyúlásmérő-bélyeges nyomásmérőt, ahol a 

mérendő nyomás egy fémtestre hat, és a kapacitív mérőjel átalakítót, ahol a nyomás a kondenzátor két 

lemeze közti légrétegre hat. 

 A nyomásmérők a legkülönbözőbb méréstartományra készülnek.  

Nyomáskülönbség mérésére nyomáskülönbség távadókat építenek, melyek a nyomásmérők speciális 

kombinációjával készülnek. Két nyomást szembekapcsolnak, és az eredő nyomást mérik. 

21.2.  Nyomásszabályozás az anyagmérlegbe történő beavatkozással 

21.2.1.  A folyamat irányítástechnikai modellje 

Vizsgáljuk meg egy gáztartály irányítástechnikai viselkedését, mely megfelel az anyagmérlegbe 

történő beavatkozzással végzendő nyomásszabályozás esetének. Ezt egy példán keresztül mutatjuk be. 

21.1. példa. Gáztartály nyomásszabályozása 

A gáztartály egy pneumatikus RCR tag (21.1. ábra). 
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21.1. ábra. Pneumatikus RCR tag 

Belép egy adott gázmennyiség, kilép egy adott gázmennyiség. A gáztartály nyomása pedig a be-kilépő 

áramok függvényében változik. Stacionárius állapotban a be- és kilépő gázáramok azonosak, a nyomás 

 GTP  és a tartályban lévő gázmennyiség  m  állandó: 

   twtw KIBE 
, (21.1) 

)(tPGT állandó, (21.2) 

  tm állandó. (21.3) 

 Instacionárius esetben a be- és kilépő gázmennyiség nem azonos, ezért a tartályban lévő nyomás 

és anyagmennyiség változnak. Ezt a korábban tanultak/leírtak értelmében eltérésváltozókkal is 

felírhatjuk: 

   
 

dt

tmd
twtw KIBE

ˆ
ˆˆ  . (21.4) 

A gáztartályt érő zavarás tulajdonképpen a be- és kilépő gázáram mennyiségének különbsége. 

A 21.4 egyenletet átírhatjuk olyan alakra, amely nyomás tagot tartalmaz. Ehhez a linearizálásról 

tanultakat alkalmazzuk, és egy stacionárius munkapontban végezzük el a linearizálást: 

 
 
 

   tPCtP
tdP

tdm
tm GTGTGT

GT

ˆˆˆ

0









 , (21.5) 

ahol  GTC  a gáztartály kapacitása. 

 A gáztartály kapacitását a tökéletes gáztörvényből is meghatározhatjuk: 

TRnVP  , (21.6) 

ahol  R  gázállandó, KmolJ   

  T  abszolút hőmérséklet, 

  n  mól szám, 

  GTP  nyomás a gáztartályban, 

  V  gáztartály térfogata. 

 

A gáztörvényt átalakíthatjuk úgy, hogy abban a gáztartályban lévő gáz tömege  m  szerepeljen: 

TRmT
M

R
MnVPGT  

, (21.7) 

ahol  M  a gáz(elegy) mol tömege, molkg , 

  m  a tartályban lévő gáz tömege, kg, 

  R  a tömegre vonatkoztatott gázállandó, KkgJ  . 
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Így a gáztartályra jellemző kapacitás kifejezhető: 

 
 

 
  TR

V

tP

tm

tdP

tdm
C

GTGT

GT














0

. (21.8) 

A kifejezés a tartályban lévő stacionárius gázmennyiség és nyomás ismeretében is elvégezhető. 

 

 A gáztartályból kilépő gázmennyiség függ a gáztartályban lévő nyomástól és a kilépő gázáramban 

lévő szelep ellenállásától  SZR . A kifejezésben a már alkalmazott linearizálási elvet követjük: 
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R

tP
tdP
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0









 . (21.9) 

 Ha 21.9 egyenletbe behelyettesítjük a 21.4. és 21.5 egyenleteket, akkor egy egytárolós tag 

differenciálegyenletét kapjuk: 

   
 

dt

tPd
CtP

R
tw GT

GTGT

P

BE

ˆ
ˆ1

ˆ  ,  (21.10) 

illetve átrendezve 

   
 

dt

tPd
RCtPRtw GT

SZGTGTSZBE

ˆ
ˆˆ  , (21.11) 

ahol az egytárolós tag erősítési tényezője  K : 

SZRK 
, (21.12) 

időállandója  T  pedig: 

SZGT RCT  . (21.13) 

Ne felejtsük el, hogy a levezetés során két linearizálást is alkalmaztunk, valamint 21.8 

összefüggés értelmében a gáztartály kapacitása független a térfogatáramtól, VR , és T  függvénye. A 

kilépő szelep ellenállására  SZR  ugyanez már nem mondható el, mert az függhet az átmenő 

térfogatáramtól, ha a szelep nemlineáris karakterisztikájú. (Lásd a szabályozó szelepről tanultakat.) 

 

A 21.1. példa alapján beláttuk, hogy a gáztartály irányítástechnikai viselkedése nyomás-

szabályozás esetén egy egytárolós tag differenciálegyenletével írható le. Az így kialakítható 

nyomásszabályozás vázlatát a 21.2. ábra mutatja be. 

 

21.2. ábra. Gáztartály nyomásszabályozásának vázlata 
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A szabályozás hatásvázlatát a 21.3. ábra mutatja be. 

 

21.3. ábra. Gáztartály nyomásszabályozásának blokkdiagramja 

A szabályozott folyamat ebben az esetben a gáztartály. A szabályozott jellemző a gáztartályban 

lévő nyomás. Zavarás a belépő gáz térfogatárama. Módosított jellemző a kilépő gáz térfogatárama. 

 Elképzelhető fordított eset is, nevezetesen, hogy a kilépő gáz térfogatárama a zavarás. Ilyenkor a 

belépő gáz térfogatárama a módosított jellemző. 

21.2.2.  A nyomásszabályozás szabályozókörének viselkedése 

A viselkedés a kört alkotó elemek viselkedésétől függ. A 21.1. példa már bemutatta, hogy egy 

gáztartályban a nyomás változásának viselkedése egy egytárolós tag irányítástechnikai modelljével 

írható le. Ezt a levezetést vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a kérdéses elem/folyamat időállandóját 

nem ismerjük. A szabályozókör többi elemének viselkedését a korábbi szabályozásoknál már vettük.  

 A folyamat GTSZ CRT   időállandójának becsléséhez szükséges a szabályozószelep ellenállását 

 SZR  meghatározni, illetve a gáztartályra jellemző kapacitást  GTC . 

 A szabályozószelepen átáramló gázmennyiség számítható a 15.2 egyenlet alapján. Két esetre 

számolunk: 

1. GTSZ PP  1,0 , 

2. GTSZ PP
után

2 , 

ahol  
utánSZP   a szelep utáni nyomás, 

  GTP   a nyomás a gáztartályban. 

A két eset azért szükséges, mert az áramlási viszonyok gáz esetében erősen függnek a szelep két 

oldalán lévő nyomástól, azaz a szelepen történő nyomásesésétől. Az 1. esetben a gáz össze-

nyomhatatlannak tekinthető, a 2. esetben a gáz összenyomható, az áramlás turbulens. 

1. eset GTSZ PP  1,0 . 

A szabályozószelepen átáramló gázmennyiséget  W  a 15.2 egyenlet alapján írhatjuk fel: 

rel

SZ
v

P
kW




 . (21.14) 



148 Folyamatirányítási rendszerek 

© Mizsey Péter, BME www.tankonyvtar.hu 

Tömegáramra is felírhatjuk a szabályozószelepen átáramló gázmennyiséget  w : 

SZSZrelvrel PkPkWw   
,
 (21.15) 

ahol  relvkk  . 

 

Az ellenállás reciproka, alkalmazva a deriválásra vonatkozó láncszabályt: 

 tP
k

dP

Pd

Pd

dw

dP

dw

R
SZ

SZ

SZGTSZ 



 
















2

11

0

, (21.16) 

mivel 1
dP

Pd SZ
. 

A k  értéke a stacionárius adatokból számítható: 

 

 tP

tw
k

SZ
 ,  (21.17) 

és ez a 21.16 egyenletbe behelyettesíthető: 

 

 
 tP

tw

tP
k

R SZSZSZ  





22

11
. (21.18) 

Ezek alapján az időállandó: 

 
 

 
 




 1,02
2

tw

tP

tP

tm
RCT SZ

GT

SZGT


, (21.19) 

ahol  
 
 tw

tm
  a tartózkodási idő, 

 
 

 
1,0

2




tP

tP

GT

SZ
 a kiindulási feltétel szerint. 

 

A 2. feltétel szerint az időállandó számítása: 

 

Összenyomható gáz turbulens és izoterm áramlására igaz a következő egyenlet: 

2

2
22 v

D

L
fPP

utánSZGT





, (21.20) 

ahol  f  a csősúrlódási tényező, 

  L  a kérdéses csőhossz, 

    a fluidum sűrűsége, 

  v  az áramlási sebesség. 

 

A kiindulási feltételt alkalmazva írhatjuk, hogy: 

   twkonsttPGT  . (21.21) 



21. Nyomásszabályozás 149 

© Mizsey Péter, BME www.tankonyvtar.hu  

Ebből az időállandó a 2. esetben: 

 
 

 
 

 
 


tw

tm

tw

tP

tP

tm
RCT GT

GT

SZGT  (21.22) 

egyenlő lesz a tartózkodási idővel. 

 

Általánosságban elmondható, hogy gáz/gőztartályok nyomásának szabályozásakor az időállandó a 

tartózkodási időállandó alapján becsülhető. 

21.2.3.  Nyomásszabályozás linearitásának vizsgálata 

Ahogy azt a 19.3. pontban már leírtuk, egy szabályozókör viselkedése akkor lineáris, ha az elemek 

dinamikus, időbeli viselkedését leíró differenciálegyenlete lineáris. Másként fogalmazva, akkor li-

neáris, ha a szabályozó behangolását befolyásoló kritikus paraméterei, azaz a kritikus frekvencia és az 

ehhez tartozó kritikus amplitúdóviszony   00 ,  jG  állandóak, függetlenül attól, hogy milyen 

üzemállapotban van a folyamat. Tehát azt vizsgáljuk, hogy a kritikus frekvenciánál mi befolyásolja a 

Nyquist-féle stabilitási kritérium szerint a felnyitott kör frekvenciafüggvényének alakulását. Külön 

kell kezelni a stacionárius nemlinearitásokat és a dinamikus nemlinearitásokat. Stacionárius nemlinea-

ritás ebben a nyomásszabályozási esetben, tehát amikor az anyagmérlegbe avatkozunk be, nincsen.  

 A dinamikus nemlinearitást vizsgálva meg kell állapítani a nyomásszabályozó körben lévő egyes ele-

mek időállandóit. Ennek során megállapíthatjuk, hogy a legnagyobb időállandója a gáz/gőztartálynak 

van. Mivel a 21.11 egyenlet szerint a folyamat erősítési/átviteli tényezője  SZR  nemlineáris, ezért ezt 

a kérdést ez befolyásolhatja. Mivel azonban a folyamat időállandója a legnagyobb, ezért az a kritikus 

frekvenciánál már nem fog szerepet játszani. Azaz a folyamat nemlinearitása nem fog szerepet játszani 

a szabályozókör linearitásában. A nyomásszabályozó kör nemlinearitását tehát a szabályozókör többi 

elemének viselkedése dönti el.  

 Mivel a szabályozókör többi eleme lineáris dinamikus viselkedésű (távadó, szabályozó, 

szabályozószelep), ezért megállapíthatjuk, hogy gáz/gőztartály nyomásának szabályozása lineáris 

szabályozás, és ezért lineáris üzemi karakterisztikájú szelepet kell a szabályozókörbe választani. 

(Hasonló következtetésre jutottunk, mint a folyadékszint szabályozásánál.) 

21.2.4.  Nyomásszabályozási megoldások anyagmérlegbe történő beavatkozás esetén 

Az anyagmérlegbe történő beavatkozással kapcsolatos nyomásszabályozási megoldások az 

anyagmérleg „zárására” alkalmasak. Néhány nyomásszabályozási megoldást/példát mutatnak be a 

következő fejezetrészek: 

21.2.4.1.  Gáznyomás szabályozása önműködő szeleppel 

A 21.4. ábra egy egyszerű segédenergia nélkül működő nyomásszabályozást mutat be.  

 

21.4. ábra. Segédenergia nélküli, önműködő nyomásszabályozó szelep 
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A szabályozó szelep tulajdonképpen egy egész szabályozókört helyettesít. Így a 21.2. ábrán bemutatott 

szabályozókört ez a szerkezet egészében helyettesíti. Mivel a távadót, szabályozót és a beavatkozó 

szervet, szabályozó szelep egyesíti, ezért a 21.2., illetve 21.3. ábrán bemutatott szabályozókörből a 

négy elsőrendű tagként viselkedő elemből csak a folyamat és a segédenergia nélküli, önműködő 

nyomásszabályozó szelep marad meg. Az önműködő nyomásszabályozó szelep megfelel egy arányos, 

P szabályozónak. Mivel ez az eset egy kéttárolós, másodrendű rendszernek felel meg, ezért az 

önműködő nyomásszabályozó szelep erősítési tényezőjét tetszőlegesen nagy értékre állíthatjuk. 

Ugyanis a felnyitott szabályozókör fáziskésése nem lépi át a 180o-ot, így a Nyquist-féle stabilitási 

kritérium szerint bármilyen hurokerősítés esetén is stabilis működésű marad.  

 Ez a tetszőlegesen nagy hurokerősítési tényező azt is jelenti, hogy bár P szabályozóként üzemel az 

önműködő nyomásszabályozó szelep, de a maradó eltérés tetszőlegesen kicsiny lesz. Így ezzel az 

egyszerű szerkezettel jó szabályozást valósíthatunk meg. 

 A 21.4. ábrán látható önműködő nyomásszabályozó szelep működése gyors, problémamentes. A 

berendezést elhelyezhetjük akár a 21.2. ábrán látható nyomásszabályozás be vagy kiömlésében, melyet 

a technológiai, illetve az elrendezés szab meg. 

21.2.4.2.  Berendezés nyomásszabályozása nem kondenzálódó gázok/gőzök esetében  

Amennyiben egy berendezésben nem kondenzálódó gázok vagy gőzök vannak, akkor ezek elvételével 

szabályozhatjuk a berendezés nyomását. A szabályozás elve tulajdonképpen azonos a 21.2. ábrán látott 

rendkívül leegyszerűsített elvvel, de a számba jövő berendezések jellege sokkal összetettebb, mint egy 

egyszerű gáztartály. Ilyen berendezésre leginkább a rektifikáló oszlop a jellemző. Különösen a 

kőolajiparban vannak ilyen oszlopok, például a főlepárló oszlop. 

 A 21.5. ábra bemutat egy ilyen szabályozást. Erre az esetre a 21.2. példa adatokat is ad a folyamat 

időállandójának becslésére. A szabályozott folyamat az esetünkben egy desztilláló oszlop, de egy 

bepárló felépítése is hasonló, így a bemutatott szabályozási megoldás egy bepárló nyomás-

szabályozására is alkalmazható. Bepárlónál természetesen nincs reflux és refluxtartály, hanem 

szedőtartály vagy pára/kondenzátum gyűjtő. A módosított jellemző a lefúvatott inert vagy nem 

kondenzálódó gőz/pára. A zavarás sokféle okból következhet be, például az inert gáz mennyisége 

megnő a betáplálásban.  

 Ha nő a nyomás a szabályozó nyitja a szabályozószelepet, ha csökken a nyomás a szabályozó 

zárja a szabályozószelepet. 

 

21.5. ábra. Rektifikáló oszlop nyomásának szabályozása nem kondenzálódó gázok/gőzök esetén 

A berendezés nyomását az inert gázok és a gőzök együttes nyomása adja: 

inertgöz ppP  . (21.23) 

Nem kondenzálódó gőzök: 

A 21.5. ábrán bemutatott nyomásszabályozási megoldást gőz halmazállapotú fejtermék esetében is 

alkalmazzák. Ilyenkor parciális kondenzátort, deflegmátort alkalmazunk. Ez azt eredményezi, hogy a 
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legillékonyabb komponens(eke)t nem kondenzáljuk le. Ez azzal az előnnyel is jár, hogy nem kell nagy 

nyomáson üzemeltetni a desztillációt, illetve nem kell túl alacsony hőmérsékletű kondenzátort, esetleg 

hűtőgéppel, üzemeltetni. Ugyanakkor a nyomásszabályozást is egyszerűen megoldhatjuk. 

 Természetesen gondoskodni kell az elvezetett nem kondenzálódó gőzök kezeléséről, illetve 

feldolgozásáról is. 

21.2. példa. 

Becsüljük meg a 21.5. ábrán látható szabályozott folyamat időállandóját.  

Az oszlop átmérője 1,8 méter, a nyomásszabályozás alapjele (a tartandó nyomás): 1,1 bar. A 

nyomásszabályozó a 3,9 m³-es refluxtartály gáz/gőzterét fuvatja le egy szabályozószelepen keresztül a 

külső atmoszférára, amely 1 bar nyomású. A refluxtartály 2/3 részéig van folyadékkal töltve, tehát 

gáz/gőztere 1,3 m³. 

További adatok: 

lineáris gőzsebesség az oszlopban  0,8 m/sec, 

inert/nem kondenzálódó gáztartalom a kondenzátor előtt:  0,4 V%, 

inert/nem kondenzálódó gáztartalom a refluxtartályban:  50 V%, 

hőmérséklet az oszlopban:  80 °C, 

hőmérséklet a refluxtartályban:  40 °C, 

páravezeték és kondenzátor együttes gőztere:  3 m³. 

 

Megoldás: 

Az inert gáz mennyisége a rektifikáló oszlopot elhagyó páraáramban: 
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Ez a térfogatáram a refluxtartályban, ha a páravezeték nyomásesését elhanyagoljuk a tökéletes 

gáztörvénnyel átszámolva, 40 °C-on és 1,1 bar nyomáson: 
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Mivel a refluxtartály gáz/gőzterében az inert gáz koncentrációja 50V%, ezért kétszerannyi inert 

gázt kell lefúvatni, mint a számított inert gáz mennyisége, hogy az inert gáz a rektifikáló oszlopból 

eltávozzon. A szabályozószelepen történő nyomásesés: 1,1 bar-1,0 bar = 0,1 bar. 

 

A nyomásszabályozás tekintetében a folyamat időállandója ezek alapján becsülhető. A 21.19-as 

képletet használva: 
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A tényleges időállandó ennél nagyobb lesz, hiszen a kolonna térfogatának jelentős részét is 

számításba kellett volna venni. 

Mivel a szabályozószelep időállandója, pozícionáló nélkül, 30 sec, a távadó időállandója pedig 

1 sec, így látható, hogy az anyagmérlegbe történő beavatkozással kivitelezett nyomásszabályozás 

esetében valóban a folyamat időállandója a legnagyobb. Tehát az esetleges dinamikus nemlinearitás 

nem játszik a kritikus frekvenciában szerepet. 

21.3.  Nyomásszabályozás a hőmérlegbe történő beavatkozással 

A hőmérlegbe történő beavatkozás elvi rajzát a 21.6. ábra mutatja. A berendezésben fűtünk és egy 

ettől eltérő, többnyire alacsonyabb hőmérsékleten hűtünk. Mivel az anyag- és energiamegmaradás 
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tétele érvényes, ezért a két hőmennyiség azonos lesz, de hőmérséklet szintjük természetesen nem. A 

hő degradálódását az exergiaveszteséggel mérhetjük. Az exergia az energia munkavégző képességét 

mutatja, ami egy alacsonyabb hőmérsékletű energiaforrás esetében természetszerűleg alacsonyabb. Az 

energia degradálódását viszont hasznosítjuk, leginkább elválasztási feladatok megoldására, például 

desztilláció, rektifikálás, bepárlás. (A témáról bővebbet a Vegyipari műveletek tananyagban 

olvashatunk.) 

 

21.6. ábra. Nyomásszabályozás hőmérlegbe történő beavatkozással, elvi vázlat 

21.3.1.  A hőmérlegbe történő nyomásszabályozás linearitásának vizsgálata 

A hőmérlegbe történő beavatkozásnál megállapíthatjuk, hogy a folyamat viselkedése sokkal lassúbb, 

mint az anyagmérlegbe történő beavatkozás esetében volt. Szokás ezt a fajta nyomásszabályozást 

„lassú” nyomásszabályozásnak is hívni.  

Ugyanakkor a folyamat dinamikus viselkedése szinte soha nem írható le egy elsőrendű tárolóval 

vagy egy integráló taggal, mint ahogy azt az áramlás-, szint- és az anyagmérlegbe történő 

nyomásszabályozásnál megtehettük.  

A hőmérlegbe történő nyomásszabályozás esetében sokszor már maga a folyamat dinamikus 

viselkedése is egy magasabbrendű tároló viselkedésével írható le. Ezért itt most nem követhetjük a 

korábban már alkalmazott linearitási vizsgálatokat, hanem a szabályozott folyamat stacionárius 

viselkedése alapján fogjuk a linearitást eldönteni és a szabályozás jellegére következtetéseket levonni. 

Ezt általánosítható példákon fogjuk vizsgálni. 

21.3.2.  A hőmérlegbe történő beavatkozással megoldott nyomásszabályozási megoldások 

A beavatkozás elvileg történhet a bevitt hőáramba. Mégis az elvont hőáramba történő beavatkozás a 

jellemző. Általában a kondenzátorban elvont hőbe avatkozunk be. A beavatkozás elve az elvont hő 

áramának módosítása: 

TAkq  , (21.24) 

ahol  q az elvont hőáram, 

 k a hőátbocsátási tényező,  

 A a hőátadási felület, 

 T  a hőátbocsátás hajtóereje, átlagos hőmérséklet-különbség. 

21.3.2.1.  Beavatkozás a hűtővízáramba 

A 21.7. ábra mutatja a szabályozás elvi megoldását.  
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21.7. ábra. Nyomásszabályozás kondenzátor hűtővíz áramába történő beavatkozással 

Ha a hűtővízáramba avatkozunk be, akkor az a 21.24 képletben felvázolt hőáramot két paraméterében 

is módosítjuk:  

 változik a hőátbocsátás hajtóereje, az átlagos hőmérséklet-különbség, 

 változik a hőátbocsátási tényező is. 

 

 A hőátbocsátás hajtóereje, azaz az átlagos hőmérséklet-különbség azért változik meg, mert ha 

kisebb vagy nagyobb a hűtőközeg, adott esetben hűtővíz árama, akkor változik annak a 

kondenzátorból történő kilépési hőmérséklete. Ez azt jelenti, hogy a meleg áram (kondenzálódó gőz) 

és a hideg áram (hűtőközeg, hűtővíz) közötti hőmérséklet, azaz az átlagos hőmérséklet-különbség 

megváltozik. Csak emlékeztetünk, hogy az átlagos hőmérséklet-különbséget logaritmikus tehát 

nemlineáris összefüggéssel számoljuk, lásd 21.25 egyenlet. 
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 A hőátbocsátási tényező három részből áll (21.26 egyenlet): kondenzálódó közeg oldali hőátadási 

tényező (αk), falon át történő hővezetés (e/λ), hűtőközeg oldali hőátadási tényező (αh): 

hk

e
k
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 . (21.26) 

 Ha megváltozik a hűtőközeg árama, akkor az nagyobb vagy kisebb áramlási sebességet jelent. Az 

áramlási sebességgel megváltozik az áramlásra jellemző Reynolds szám (Re = v·d·ρ/η), ami a 

hűtőközeg oldali hőátadási tényező változását is eredményezi. Ennek a hőátadási tényező változásnak 

a hatványkitevője kisebb, mint egy, tehát nemlineáris a kapcsolat. Ezzel megváltozik a hőátbocsátási 

tényező is. 

 

Ez a két változás azt eredményezi, hogy a nyomás szabályozása a hűtővízáramba történő 

beavatkozással egy statikus/stacionárius viselkedésében nemlineáris szabályozást eredményez. 

 

A 21.7. ábrán felvázolt szabályozás leírása a következő: a szabályozott folyamat a kérdéses 

berendezés, például bepárló, desztilláló oszlop. A szabályozott jellemző a nyomás, a módosított 

jellemző a kondenzátor hűtőközegének/hűtővízének árama, zavarás lehet például a fűtés változása, 

betáplálás hőállapotának változása. 

 Ha a nyomás értéke az alapjelhez képest például nő, akkor a szabályozó nyitja a hűtőközeg 

áramába beavatkozó szelepet, ami több hűtőközeget eredményez. Ennek hatására több gőz/pára 
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kondenzálódik, és ezzel csökkenni fog a nyomás. Nyomás csökkenése esetén a működés fordított lesz, 

a szabályozó zárja a hűtőközeg áramába beavatkozó szelepet, ami kevesebb hűtőközeget eredményez. 

Ennek hatására kevesebb gőz/pára kondenzálódik, és ezzel nőni fog a nyomás. 

 

A hőmérlegbe történő nyomásszabályozás, amint azt már írtuk, lassúbb, mint az anyagmérlegbe 

történő beavatkozás, azaz a 21.1. pontban említett megoldások. Ugyanis itt most a folyamat több 

tárolót is magába foglal és ezért jóval összetettebb matematikai modellel írható le. Ezek a tárolók: a 

hűtővíz/hűtőközegtér, a kondenzátor szerkezeti anyaga, a kondenzátor páratere, a páravezeték, a 

szabályozott berendezés gőz/páratere. Ez a megállapítás általánosan igaz valamennyi olyan 

nyomásszabályozási megoldásra, ahol a nyomást a hőmérlegbe történő beavatkozással szabályozzuk. 

21.3.2.2.  Elárasztott kondenzátor 

A 21.2.2.1. pontban bemutatatott szabályozási konfiguráció egy egyszerű nyomásszabályozási 

megoldás, ahol a hőmérlegbe úgy avatkozunk be, hogy a berendezés hőelvonását a kondenzátor 

hűtővízáramán keresztül szabályozzuk. Ez a megoldás egy nemlineáris szabályozási megoldást 

eredményez. 

 Lineáris szabályozási megoldás az úgynevezett elárasztott kondenzátor alkalmazása. A 

szabályozást a 21.8. ábra mutatja be. 

 

21.8. ábra. Nyomásszabályozás elárasztott kondenzátorral 

A nyomásszabályozás elve megint a 21.24 egyenlettel magyarázható. Ebben az esetben az elárasztott 

kondenzátor alkalmazásával a hőátbocsátási felületbe (A) avatkozunk be. A szabályozás úgy működik, 

hogy a kondenzátorban a gőz/pára a köpenytérben a csövekre kondenzálódik. A kondenzálódott gőz 

egy része folyadék halmazállapotban bennmarad a kondenzátorban, ugyanis nem engedjük a 

kondenzátumot teljes egészében kifolyni. A kondenzátorban maradt folyadék ezért ellepi a 

kondenzátor csöveit, és így a kondenzátor hűtőfelületének egy része hatástalan, mert elborítja a 

folyadék halmazállapotú kondenzátum.  

 A 21.8. ábrán a szabályozott folyamat a kérdéses bepárló vagy desztilláló oszlop. A szabályozott 

jellemző a nyomás. A módosított jellemző a kondenzátorból a szedőtartályba folyó folyadék 

halmazállapotú kondenzátum mennyisége. Zavarás például a szabályozott folyamatban közölt hő 

mennyiségének változása. 

 Ha nagy a nyomás, akkor növelni kell a hőelvonást, ami úgy valósul meg, hogy a kondenzátorban 

lévő folyadék halmazállapotú kondenzátumot a szabályozó leengedi a szedőtartályba, egészen addig, 

amíg a nyomás a kívánt értékre be nem áll. 

  

Az elárasztott kondenzátorral történő nyomásszabályozás statikailag, vagyis a stacionárius értékeket 

tekintve lineáris szabályozás, ugyanis ebben az esetben, tulajdonképpen, a hőátbocsátásra 

rendelkezésre álló felületet módosítjuk, azaz azzal szabályozzuk az elvont hő mennyiségét, és ezen 

keresztül a nyomást. A 21.24 egyenlet szerint a hőátbocsátás a felülettel lineárisan változik, tehát a 

szabályozás lineáris viselkedésű lesz.  

Dinamikailag a helyzet a 21.2.2.1. pontban bemutatatott szabályozási konfigurációhoz hasonlóan 

összetettebb lesz. A fűtőfelület változása ugyan úgy válaszol a kondenzátorból a szedőtartályba folyó 

kondenzátum mennyiségét módosító szelep állására, mint a szintszabályozás esetén a folyadékszint, 
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azaz egy elsőrendű tároló, esetleg integráló tag, a kialakítástól függően. Viszont a szabályozókörben 

van még a kondenzátor mindhárom hőátbocsátásra vonatkozó tárolója, melyek a hőmérséklet és ezen 

keresztül az átbocsátott hőmennyiség, illetve így a nyomás szabályozását, befolyásolását 

eredményezik. 

Ezek a tárolók, ahogy azt a 21.2.2.1. pontban már felsoroltuk: a hűtővíz/hűtőközegtér, a 

kondenzátor szerkezeti anyaga, a kondenzátor páratere, a páravezeték, a szabályozott berendezés 

gőz/páratere. 

 

Az elárasztott kondenzátor tehát egy egyszerűen működő és lineáris szabályozás, de dinamikus 

viselkedését illetően, a már említettek mellett, van egy komoly hátránya: ugyanis hiszterézissel ren-

delkezik. Ha ugyanis a nyomás nagyobb, mint az alapjel, akkor a szabályozó nyitja a kondenzátorból a 

szedőtartályba folyó kondenzátum mennyiségét módosító szabályozó szelepet. Azaz a kondenzátorban 

lévő folyadék gyorsan lefolyik a szedőbe. Ha viszont a helyzet fordított, tehát növelni kell a nyomást, 

akkor a szabályozó úgy működik, hogy zárja a kérdéses szabályozó szelepet, azaz növelni akarja a 

kondenzátorban lévő folyadék mennyiséget, ezáltal csökkentve a hőátbocsátásra rendelkezésre álló 

felületet, ami a nyomás növekedését eredményezi. Ha ebbe az irányba kell a változást végrehajtani, 

akkor a szint jóval lassabban fog nőni, mint amikor leereszti a szabályozó a folyadékot. Ugyanis 

ilyenkor a párának kell kondenzálódnia ahhoz, hogy nőjön a folyadékszint a kondenzátorban. Ez pedig 

jóval több időt igényel, mint a folyadék egyszerű leeresztése a kondenzátorból.  

 Ennek a hiszterézisnek a kiküszöbölésére találták fel és alkalmazzák a 21.2.2.3. pontban 

részletezett forró gáz megkerüléssel üzemelő elárasztott kondenzátort. 

21.3.2.3.  Forró gáz megkerüléssel üzemelő elárasztott kondenzátor 

A szabályozást a 21.9. ábra mutatja be. 

 

21.9. ábra. Forró gáz megkerüléssel üzemelő elárasztott kondenzátor 

Ez az elárasztott kondenzátor típus kiküszöböli a 21.2.2.2. pontban bemutatott verzió 

hiszterézisét, és gyakorlatilag azonos dinamikával működik mindkét irányba, tehát, ha növelni illetve 

csökkenteni szükséges a nyomást. 

 Ebben az esetben a szedőtartályt geometriailag magasabban helyezzük el, mint a kondenzátort 

azért, hogy a szedőtartályból a kondenzátum, helyzeti energiája révén, le tudjon folyni a konden-

zátorba, ha ez szükséges. Jelen esetben a szabályozott folyamat a kérdéses bepárló vagy desztilláló 

oszlop.  

 A szabályozás elve, hogy most is az elárasztott kondenzátor felületének változtatásával szabá-

lyozzuk az elvont hő mennyiségét, illetve azon keresztül a nyomást, de most a szedőtartályt és a 

páravezetéket összekötő vezetékbe szerelt szabályozószeleppel oldjuk meg a beavatkozást. Ez a 

páravezeték csak egy kisátmérőjű vezeték, olyan, mint egy légző vezeték. Hiszen itt nincs komoly 

áramlás, gyakorlatilag csak a páravezeték és a szedőtartály összekötésére szolgál. 

 A szabályozott jellemző a nyomás. A módosított jellemző a páravezetékből a szedőtartályba 

áramló gőz mennyisége. Zavarás például a szabályozott folyamatban közölt hő mennyiségének 

változása.  
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 Ha a páravezetékből a szedőtartályba áramló gőz mennyiségét a szabályozószeleppel csökkentjük, 

akkor a szedőtartályban csökken a nyomás. Ez azt eredményezi, hogy a kondenzátorban lévő nagyobb 

nyomás átnyomja a szedőtartályba a kondenzátorban összegyűlt folyadék halmazállapotú 

kondenzátumot. Ekkor nő a kondenzátorban a felület, nő az elvont hő és így csökken a nyomás. Ha a 

nyomás alacsonyabb, mint az alapjel, akkor csökkenteni kell az elvont hőt, azaz csökkenteni kell a 

kondenzátorban a kondenzációra rendelkezésre álló felületet, vagyis növelni kell a folyadékszintet. 

Ekkor nyitni kell a szabályozószelepet, ami azt eredményezi, hogy a szedőtartályban és a 

kondenzátorban azonos illetve közel azonos lesz a nyomás, a szabályozószelep nyitásának 

megfelelően. Így a szedőtartályban lévő folyadék visszafele folyik, és befolyik a kondenzátorba, ahol 

így nőni fog a folyadékszint, vagyis csökkenni fog a tényleges felület. 

 Ennek a nyomásszabályozásnak az előnye az előző (lásd 21.2.2.2. pont) megoldáshoz képest, 

hogy ebben az esetben a kondenzátor gyorsabban árasztható el, mert az ehhez szükséges folyadék már 

rendelkezésre áll a szedőtartályban, és nem kell megvárni, hogy a páravezetékből érkező gőzből 

kondenzáljon. Ezáltal a már említett hiszterézis gyakorlatilag kiküszöbölhető, és mindkét irányba, 

nyomásnövelés vagy nyomáscsökkentés, azonos dinamikával történik. Természetesen a 

szedőtartályból történő kondenzátum elvezetéséről is gondoskodni kell. Ezt a feladatot egy 

szintszabályozó-körrel lehet megoldani.  

 Ennek a nyomásszabályozási megoldásnak a másik előnye, hogy egy jóval kisebb, vagyis olcsóbb 

szabályozószelep szükséges, mint az előző esetben. Itt ugyanis csak egy gőz/páraáramba kell 

beavatkozni, ami egy igen kis átmérőjű csővezeték. Tekintve, hogy a szabályozókörök költségében a 

szabályozószelep igen jelentős tétel, ez komoly költségcsökkenést jelent a szabályozás megvaló-

sításában. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Mitől függ egy berendezésben lévő nyomás? 

2. Milyen módosított jellemzők jöhetnek szóba a nyomás szabályozásakor? 

3. Vezesse le, hogy egy gáztartály nyomásszabályozása esetén irányítástechnikailag hogyan 

viselkedik a gáztartály, és mitől függ dinamikus viselkedésének időállandója! 

4. Rajzolja fel egy gáztartály nyomásszabályozásának kvalitatív képi hatásvázlatát és a szabályozás 

blokkdiagramját! 

5. Milyen a nyomás változásának irányítástechnikai modellje? 

6. Soroljon fel nyomástávadókat! 

7. Hogyan vizsgáljuk a nyomásszabályozás linearitását, és mi ennek az eredménye? 

8. Hogy működik az önműködő nyomásszabályozás? 

9. Hogyan szabályozhatjuk a berendezés nyomását nem kondenzálódó gázok/gőzök esetében? 

10. Mi az elve a nyomásszabályozásnak, ha a hőmérlegbe avatkozunk be? 

11. Lineáris-e a hűtővíz áramba történő beavatkozással végrehajtott nyomásszabályozás? Magyarázza 

is el ennek okait! 

12. Hogy működik az elárasztott kondenzátor? Lineáris-e ennek viselkedése? 

13. Hogy működik a forró gáz megkerüléssel üzemelő elárasztott kondenzátor? Lineáris-e ennek 

viselkedése? 
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22.  KÖLCSÖNHATÁSBAN LÉVŐ TÁROLÓK 

IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI VISELKEDÉSE 

Az eddig vizsgált esetekben, a tanulmányozott önálló folyamatok illetve szabályozások esetén, mindig 

olyan tárolók szerepeltek, amelyek mind úgynevezett „koncentrált paraméterű rendszerek” (lumped 

parameter systems) voltak. Az ilyen koncentrált paraméterű rendszerek prototípusa a tökéletesen 

kevert tartály, amelyben minden pontban ugyanakkora például a koncentráció, a hőmérséklet, vagy a 

nyomás. Ezeket a rendszereket közönséges differenciálegyenlet írja le, ahol a függő változó a 

koncentráció illetve hőmérséklet vagy nyomás stb., a független változó az idő. 

 

A koncentrált paraméterű rendszerek állhatnak vagy  

1. izolált, vagy  

2. kölcsönhatásban lévő tárolókból (interacting lags v. interacting capacities). 

 

Eddig csak izolált tárolókat tárgyaltuk. A 22.1. ábra egy példát mutat az izolált tárolók esetére. 

Több folyadéktartályt kötöttek egymás után, ahol is a folyadékáram az elsőből folyik a másodikba, a 

másodikból folyik a harmadikba, és így tovább. Ez megfelel egyébként az információ áramlásának 

illetve a tárolók egymásra hatási irányának is, vagyis az n+1-dik folyadéktartály állapota/viselkedése 

függ az n-dik folyadéktartály állapotától/viselkedésétől, de az n-dik folyadéktartály állapota/ 

/viselkedése nem függ az n+1-dik folyadéktartály állapotától/viselkedésétől. 

 

22.1. ábra. Izolált elsőrendű tárolók, folyadéktartályok egymás után kapcsolva 

 A 22.1. ábrán lévő folyadéktartályokat köthetjük azonban úgy is, hogy a folyadék nem csak az 

elsőből folyik a másodikba, a másodikból folyik a harmadikba, és így tovább, hanem fordított irányú 

kapcsolat is lehetséges. Ha ugyanis a folyadéktartályokat közlekedő edényekként kapcsoljuk össze, 

akkor a folyadék mindkét irányba folyhat. Ezt mutatja be a 22.2. ábra. Az ábrán Ri jelenti a kérdéses 

szelep és az összekötő csővezeték ellenállását. 

 

22.2. ábra. Kölcsönhatásban lévő elsőrendű tárolók, folyadéktartályok közlekedőedényként kapcsolva 

Tehát az n-dik folyadéktartályból folyhat a folyadék az n+1-dikbe és fordítva is lehetséges, tehát 

n+1-dik folyadéktartályból folyhat a folyadék az n-dikbe, de ugyanakkor folyhat az n+2-dikbe is. Ez 
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azt jelenti, hogy mindegyik folyadéktartály állapota hatással van az összes többire. Így, ha például 

vizet öntünk az elsőbe, akkor az befolyásolni fogja az n-dik folyadéktartályban is a folyadékszintet, és 

fordítva, tehát, ha folyadékot öntünk az n-dik folyadéktartályba, akkor az befolyásolni fogja az első 

folyadéktartályban valamint az összes többiben is a szintet. Az információ mindkét irányba áramlik 

illetve a tárolók mindkét irányban hatnak egymásra. 

 

A 22.1. és 22.2. ábrákon feltüntetett esetek irányítástechnikailag természetesen teljesen eltérő 

viselkedést jelentenek. 

 

A kölcsönhatásban lévő tárolók esetére egy másik példa az összekapcsolt gáztárolók esete, 22.3. ábra. 

 

22.3. ábra. Sorbakötött gáztárolók, kölcsönhatásban lévő tárolók 

 A 22.3. ábrán három sorbakötött gáztartályt látunk. Ez a három elsőrendű tároló, pneumatikus 

RCR-tag, kölcsönhatásban van egymással, mert a C1 kapacitású tartályban a P1 nyomás nemcsak a P0, 

hanem a P4 nyomásnak is függvénye, valamint függvénye az R2, R3 és R4 szabályozószelepek 

állásának is. Ha kölcsönhatás van a tárolók között, akkor a jel az első tárolótól az utolsó felé és vissza, 

azaz mindkét irányban haladhat.  

 Izolált tárolókban viszont a függő változó az adott tároló előtt elhelyezkedő tárolók paramétereitől 

függ csak, a mögötte lévő tárolók nem befolyásolják. Vagyis izolált tárolók esetén a jel csak egy 

irányban haladhat, mint például egy szabályozókörben:  

folyamat távadó  szabályozó  szabályozószelep  folyamat. 

Az izolált és kölcsönhatásban lévő tárolók lehetnek egy vegyipari műveleti egységben egyidejűleg 

jelen. Erre példa egy tányéros abszorber (22.4. ábra). 

 

22.4. ábra. Tányéros abszorber vázlatos rajza 

A 22.4. ábrán látható abszorberben az alsóbb tányérokon lévő folyadékszint függ a fölsőbb 

tányérok folyadékszintjétől, mert a tányérról lefolyó folyadékáram függ a szinttől. Tulajdonképpen a 

tányérok úgy viselkednek, mint a 22.1. ábrán látható folyadéktartályok. Viszont az alsóbb tányéron 

lévő folyadékszint nem befolyásolja a szintet a fölötte lévő tányéron. Tehát a tányérok folyadékszintjei 

kölcsönhatás nélküli, azaz izolált tárolók.  

 Nem így a tányérok közötti gáztérben uralkodó nyomások, mert ezek tulajdonképpen sorba 

kapcsolt gáztartályok és így kölcsönhatásban lévő tárolók. Ez azt jelenti, hogy ha egy tányér fölötti 

térben valamiért megváltozik a nyomás, akkor annak hatása lesz az alsóbb és a fölsőbb tányérokra 

egyaránt. Az egyes tányérokon kialakuló y gáz- és x folyadék- összetételek ugyancsak a kölcsön-

hatásban lévő tárolók matematikai modelljével írhatók le. Tehát ez a berendezés egyidejűleg foglal 
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magába izolált és kölcsönhatásban lévő tárolókat. Hasonlóképp lehetne egy tányéros rektifikáló oszlop 

viselkedését leírni. 

A kölcsönhatásban lévő tárolók modelljével leírható folyamatra egy igen jellemző folyamat a 

hőközlés, illetve a hőcserélők, fűtött vagy hűtött rendszerek esete. A hő ugyanis a termodinamikában 

tárgyaltak szerint önként a melegebb helyről megy a hidegebb helyre. (Ha ettől el szeretnénk térni, 

akkor ahhoz munkát kell befektetni.)  Tehát, ha hőközlést, hőátbocsátás irányítástechnikai, azaz 

dinamikus viselkedését vizsgáljuk, akkor az is a kölcsönhatásban lévő tárolók esetével jellemezhető. 

Ha ugyanis változnak a hőmérsékletviszonyok, akkor a hőátbocsátás mindkét irányba végbemehet.  

Ez a későbbiekben tárgyalásra kerülő hőmérséklet-szabályozásnál fontos ismeret. 

22.1.  Kölcsönhatásban lévő tárolók irányítástechnikai leírása, dinamikus matematikai 

modellje 

Az izolált tárolók irányítástechnikai, azaz időbeli viselkedése közönséges differenciálegylettel (ordinary 

differential equation, ODE), illetve differenciálegyenlet-rendszerrel írható le, lásd 6.1 pontban leírtak. 

 Kölcsönhatásban lévő tárolók estében az irányítástechnikai, azaz időbeli viselkedés nem csak az 

időtől, hanem a helytől is függ. Ezért az ilyen rendszereket parciális differenciálegyenlettel írjuk le 

(partial differential equation, PDE). A vegyipari műveletekben sokszor előfordulnak ilyen parciális 

differenciálegyenletek. Például Fick II. törvénye is így írható le. [Emlékeztetőül: a Fick II. törvény 

szerint egy adott helyen a koncentráció (c) időbeli (t) változása arányos a koncentráció gradiens 

hellyel történő változásával, mely a térben (x, y, z irányok) és egy irányra (x, helykoordináta) is 

felírható. Az arányosságot a diffúziós állandó adja meg. Így a Fick-II egyenlet alakja egy, x irányra:: 

tx x
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ahol  D a diffúziós állandó.] 

Egy csőreaktor dinamikus viselkedése szintén függ a helytől és az időtől, tehát ezt is parciális 

differenciálegyenlettel tudjuk leírni. Ha viszont a csőreaktor tökéletes kiszorítású, azaz nincs benne 

visszakeveredés, akkor irányítástechnikai, azaz dinamikus viselkedése közönséges differenciál-

egyenlettel lesz leírható. Ebben az esetben le is vezethető, de be is látható, hogy a csőreaktorból kilépő 

elegyben a koncentráció változása irányítástechnikailag egy holtidős tagként fog reagálni a betáplálás 

koncentrációjának változására.  

22.2.  Kölcsönhatásban lévő tárolók effektív időállandói 

Az osztott paraméterű rendszer matematikai leírása parciális differenciálegyenlettel történik.  

 Képet kaphatunk az osztott paraméterű rendszerek, azaz kölcsönhatásban lévő tárolók 

irányítástechnikai viselkedéséről egyszerűbben is, ha vizsgáljuk az egyes egységek irányítástechnikai 

modelljét valamint az egész egység globális/eredő viselkedését is. A kölcsönhatásban lévő tárolók 

esetét csak úgy tudjuk vizsgálni és értékelni, ha a viselkedésüket az izolált tárolókkal hasonlítjuk 

össze. Ezért az izolált tárolók esetét is vizsgáljuk.  

Nagyon fontos annak tudatában lennünk, hogy ahogy azt a korábbiakban már leírtuk, nem mi 

kötjük a tárolókat úgy, hogy azok izoláltak legyenek vagy kölcsönhatásban legyenek. A kérdéses 

folyamat jellege olyan, hogy az vagy az izolált tárolókra jellemző modellel, vagy a kölcsönhatásban 

lévő tárolókra jellemző modellel írható le. 

22.2.1.  Izolált tárolók esete 

A 22.5. ábra bemutatja a sorbakötött izolált egységek blokkvázlatát. 

 

22.5. ábra. Sorbakötött izolált egységek blokkvázlata 
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Ha az egyes egységek irányítástechnikai viselkedése az elsőrendű tároló modelljével írható le, akkor 

írhatjuk, hogy: 
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 Ha több tároló van sorba kötve és a tárolók izoláltak, vagyis nincs közöttük kölcsönhatás, akkor a 

tárolók ezen sorozatában az időállandók összege: 
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illetve ha a tárolók időállandói azonosak, azaz 

TTTTT ni  ..........21 , (22.4) 

akkor 
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22.2.2.  Kölcsönhatásban lévő tárolók esete 

A 22.6. ábra bemutatja a sorbakötött kölcsönhatásban lévő egységek blokkvázlatát. 

 

22.6. ábra. Sorbakötött kölcsönhatásban lévő egységek esetének blokkvázlata 

Ha az egyes egységek irányítástechnikai viselkedése az elsőrendű tároló modelljével írható le, és 

ez az átviteli függvény mindkét irányra nézve azonos, akkor írhatjuk, hogy: 
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illetve 
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Az izolált tárolókkal való összehasonlíthatóság érdekében tegyük fel, hogy a tárolók időállandói 

ezúttal is azonosak, azaz 

TTTTT ni  ..........21 . (22.8) 

Az időállandók összege ezúttal azonban más lesz. Levezethető, hogy az időállandók összegére az 

alábbi összefüggést kapjuk 
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Az időállandók szorzata viszont azonos lesz az izolált tárolókra is érvényes összefüggéssel: 
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22.2.3.  Izolált és kölcsönhatásban lévő tárolók esetének összehasonlítása 

Hasonlítsuk össze a kölcsönhatásban lévő tárolók esetét az izolált tárolókkal. Az izolált tárolók esetét 

már vizsgáltuk, például a másodrendű tárolót a 10.4. pontban tárgyaltuk. A sorbakötött, izolált tárolók 

esetében az így előálló folyamat időállandói a sorbakötött tagok időállandóit fogja tartalmazni, és a 

szerint viselkedik. Ezt mutatja a 10.87 egyenlet is: 
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Ha viszont kölcsönhatásban lévő tárolókkal van dolgunk, akkor parciális differenciálegyenlettel leírt 

modelljük alapján megállapíthatjuk, hogy a kölcsönhatásban lévő tárolók is úgy fognak viselkedni, 

mintha a sorbakötött izolált tárolók lennének. Az így előálló folyamatnak viszont mások lesznek az 

időállandói, mint az egyes, sorbakötött és kölcsönhatásban lévő tárolók időállandói. Ezek a más 

időállandók az úgynevezett effektív időállandók.  

22.1. példa 

Állapítsuk meg a két kölcsönhatásban lévő elsőrendű tárolós rendszer effektív időállandóit, ha az 

elsőrendű tárolók időállandói azonosak, és értékük T.  

 Másodrendű rendszer lévén, a rendszert két időállandó írja le. Legyenek ezek Ta és Tb. Az 

időállandók összege 22.8 alapján: 
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A kölcsönhatásban lévő rendszer parciális differenciálegyenlettel leírt modellje és a fenti 

összefüggések alapján azt kapjuk, hogy az effektív időállandók, Ta és Tb, a következők lesznek: 

TTa  618,2 , 

illetve 

TTb  382,0 . 

22.2. példa 

Állapítsuk meg a három kölcsönhatásban lévő elsőrendű tárolós rendszer effektív időállandóit, ha az 

elsőrendű tárolók időállandói azonosak, és értékük T.  

 Harmadrendű rendszer lévén, a rendszert három időállandó írja le. Legyenek ezek Ta, Tb és Tc. Az 

időállandók összege 22.8 alapján: 
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A kölcsönhatásban lévő rendszer parciális differenciálegyenlettel leírt modellje és a fenti össze-

függések alapján azt kapjuk, hogy az effektív időállandók Ta, Tb és Tc  a következők lesznek: 

TTa  50505,5 , 

illetve 

TTb  6405,0 , 

és 

TTc  3090,0 . 

A 22.1. és 22.2. példákat elemezve megállapíthatjuk azt az egyébként általános érvénnyel is igaz 

megállapítást, hogy ha a kérdéses folyamat úgy viselkedik, hogy irányítástechnikai leírása a 

kölcsönhatásban lévő n darab tároló modelljének felel meg, akkor a folyamat úgy fog viselkedni, 

mintha egy n-ed rendű tárolónk lenne. Ennek az n-ed rendű tárolónak viszont az effektív időállandói 

nem fognak megegyezni a folyamatot alkotó, de kölcsönhatásban lévő tárolók eredeti időállandóival. 

Az effektív időállandók közt lesz egy lényegesen kisebb időállandó, mint az egyes tárolók önálló 

időállandója, és lesz egy lényegesen nagyobb időállandó, mint az egyes tárolók önálló időállandója. 

Ezt a jelenséget úgy hívjuk, hogy az időállandók „szóródnak”.  

A kölcsönhatásban lévő tárolókból álló rendszer tehát lassabban áll be, mintha ugyanezek a 

tárolók izolált tárolókként viselkednének, mert az effektív időállandók összege nagyobb. Mégis 

könnyebb szabályozni, mert az időállandók értékei szóródnak, és lesz egy kis értékű időállandó is. 

Nagyon nehéz ugyanis szabályozni azokat a rendszereket, amelyekben az időállandók azonosak.  

Elhanyagolható a kölcsönhatás két tároló között, ha az egyiknek a kapacitása sokkal kisebb, mint 

a másiké. például a hőmérő hőmérséklete nem befolyásolja annak a nagytömegű folyadéknak a 

hőmérsékletét, amelybe merül, ezért ilyenkor a hőmérő és a nagytömegű folyadék közti kölcsönhatás 

elhanyagolható. 

Az 22.7. ábrán kölcsönhatásban lévő és izolált tárolókból álló rendszerek ugrásválaszait, azaz 

átmeneti viselkedését hasonlítjuk össze. Az idő tengely normalizált, azaz a dimenziómentes időt 

mindkét esetben az effektív időállandók összegére vonatkoztattuk. 

 

22.7. ábra. Kölcsönhatásban lévő és izolált tárolók normalizált átmeneti viselkedése 
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A 22.7. ábráról leolvasható, hogy az izolált tárolók számának növelésével az effektív időállan-

dóhoz viszonyítva a holtidő erősen nő. Végtelen számú tároló esetén a folyamat a tiszta holtidős tag 

viselkedéséhez tart. Azt a korábbiak alapján tudjuk, hogy a tiszta holtidős tagot a legnehezebb 

szabályozni.  

Kölcsönhatásban lévő tárolók esetén viszont a tárolók számának növelésével alig nő a holtidő. 

Tíz, sőt végtelen számú tároló is majdnem ugyanolyan ugrásválaszt produkál, mint a két kölcsön-

hatásban lévő tárolóval jellemezhető folyamat.  

22.2.4.  Izolált és kölcsönhatásban lévő tárolók szabályozhatóságának összehasonlítása 

Amint azt a 22.7. ábráról megállapítottuk, izolált tárolókkal jellemezhető folyamat esetében a tárolók 

számának növelésével az effektív időállandóhoz viszonyítva a holtidő erősen nő. Végtelen számú 

tároló esetén a folyamat a tiszta holtidős tag viselkedéséhez tart. Amint azt tudjuk, az ilyen eset 

nehezen szabályozható. Másként mondva a holtidős tag szabályozása megoldható ugyan, de annak 

minősége nem lesz túl jó, mivel a TH holtidő elteltéig nincs információnk a rendszerről. Ezért csak 

nagyon „laza” szabályozó-beállítások lehetségesek.  

 Ha viszont egy folyamat viselkedéséről hamar kapunk információt, akkor sokkal „szorosabb” 

szabályozó-beállítás lesz lehetséges. Ez azt eredményezi, hogy ilyenkor a szabályozás minősége 

lényegesen jobb lesz, mintha ez nem lenne. Emlékeztetőül megemlítjük, hogy a 13.1. pontban leírt 

szabályozó behangolási mód és javasolt beállítások is ezt tükrözik. A módszer holtidős egytárolós tag 

modelljével közelíti a szabályozott folyamat/szakasz irányítástechnikai viselkedését. A 13.1. táblázat 

mutatja az ilyenkor javasolt hangolási értékeket. Amint az látható, a szabályozók beállítása a HTT  

értéktől függ, azaz a folyamat közelítőnek tekinthető irányítástechnikai modelljében szereplő 

időállandó és holtidő hányadosától függ. 

 Minél nagyobb a HTT  arány, annál nagyobb értékeket lehet a szabályozón beállítani. Másként 

mondva, annál nagyobb lehet a hurokerősítés, annál szorosabb lehet a szabályozó beállítása, és ezzel 

annál jobb minőségű lesz a szabályozás.  

 Az izolált és a kölcsönhatásban lévő tárolók esetét összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy az 

izolált tárolók jobban szabályozhatók, jobb minőségű szabályozásokat lehet ezek esetében 

megvalósítani. Mindez a 22.2.3. pontban bemutatott időállandók szóródásának tulajdonítható. Ennek 

következtében a kölcsönhatásban lévő tárolók esetében a folyamat közelítő irányítástechnikai 

modelljében a helyettesítő holtidő kicsi, a helyettesítő időállandó nagy. Mindez azt eredményezi, hogy 

a HTT  arány értéke nagy lesz, tehát jó, pontosabban mondva jobb minőségű szabályozást lehet 

kölcsönhatásban lévő tárolók esetében megvalósítani, mintha ugyanezek a tárolók izolált tárolók 

lennének. 

Kölcsönhatásban lévő tárolók esetében, ha a szabályozhatóságot vizsgáljuk, fontos tudni tehát a 

HTT  arányt. Ez az érték becsülhető.  

 Ha abból indulunk ki, hogy a kölcsönhatásban lévő tárolók irányítástechnikai modellje, az 

időállandók szóródása miatt, jó közelítéssel két időállandóval jellemezhető (lásd 22.7. ábrát). Ezért 

lesz egy nagy időállandó, ami kiteszi az időállandók túlnyomó részét. Ez a nagy időállandójú rész lesz 

a folyamat közelítő irányítástechnikai modelljében a T felfutási idő. Ezek mellett lesznek a kisebb 

időállandókkal jellemezhető irányítástechnikai viselkedések, melyek a szórt időállandókkal leírt 

modellben a kis időállandójú tárolókat jelentik. Ha ezeket a kis időállandókat összeadjuk, akkor ezek 

összege lesz a folyamat közelítő irányítástechnikai modelljében a TH holtidő. A két időállandó 

arányára alkalmazható a következő becslés: 

n
T

TH log18,0  , (22.11) 

és a két időállandó összege kiadja a 22.9 egyenlettel definiált időállandók összegét: 





n

i

Hi TTT
1

. (22.12) 
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 A 22.11 és 22.12 egyenletek segítségével a kölcsönhatásban lévő tárolók esetére, ha ismertek a 

folyamat effektív időállandói, akkor előre becsülhetjük a szabályozó behangolását. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Milyen módon állhatnak kapcsolatban irányítástechnikailag az egyes egységek például tárolók? 

2. Milyen matematikai eszközzel írjuk le az izolált rendszerek/tárolók és a kölcsönhatásban lévő 

rendszerek/tárolók viselkedését? 

3. Mondjon példákat, hogy a vegyipari művelettanban hol alkalmazzuk a parciális differenciál-

egyenlettel történő leírást?  

4. Mondjon példákat olyan esetekre, amikor a folyamat irányítástechnikai leírása a kölcsönhatásban 

lévő tárolók modelljével tehető meg!  

5. Sorbakötött izolált egységek/tárolók időállandóinak hogyan számoljuk ki az összegét? 

6. Kölcsönhatásban lévő egységek/tárolók időállandóinak hogyan számoljuk ki az összegét? 

7. Hogyan számoljuk ki kölcsönhatásban lévő egységek/tárolók időállandóinak szorzatát? 

8. Mit értünk az alatt, hogy kölcsönhatásban lévő tárolók esetében az időállandók „szóródnak”? 

9. Mit értünk kölcsönhatásban lévő tárolók esetében az effektív időállandók alatt? 

10. Hogyan jellemezhetjük izolált és kölcsönhatásban lévő tárolók átmeneti viselkedését? 

11. Milyen irányítástechnikai következtetéseket lehet levonni az izolált és kölcsönhatásban lévő 

tárolók átmeneti viselkedéséből a szabályozhatóságot illetően? 

12. Miért jelent előnyt a szabályozás minősége esetében az, ha az időállandók úgymond „szóródnak”? 

13. Hogyan becsülhetjük meg kölcsönhatásban lévő tárolók esetében a helyettesítő átviteli 

függvényben (elsőrendű arányos és holtidős tag kombinációja esetében) szereplő időállandó és 

holtidő arányát? 
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23.  HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS 

A hőmérséklet szabályozása esetén a szabályozott folyamat irányítástechnikailag kölcsönhatásban lévő 

tárolókként kezelhető. Erről a 22. pontban írtunk. A kölcsönhatásban lévő tárolók a következők: 

1. fűtő, illetve hűtőközeg hőkapacitása, 

2. hőcserélő szerkezeti anyaga, 

3. fűtött, illetve hűtött közeg hőkapacitása, 

4. hőmérő hőkapacitása. 

Az itt felsorolt tárolók közül a helyesen beépített hőmérőt és hőkapacitását elhanyagolhatjuk. Így 

tulajdonképpen három olyan tárolónk marad, melyek kölcsönhatásban vannak. Ha a szabályozókör 

többi elemét még áttekintjük, akkor ide kell sorolni a szabályozószelepet valamint a szabályozót is.  

 A hőmérséklet-szabályozást rendkívül sokféle folyamat esetében alkalmazzuk. Ezen sokféle 

folyamatnak az időállandói a legváltozatosabbak lehetnek, és az órás nagyságrendtől a másodperces 

nagyságrendig terjedhetnek.  

 Tekintve, hogy hőmérséklet-szabályozás esetében rendkívül változatos folyamatokról van szó, 

valamint, hogy ezek a folyamatok kölcsönhatásban lévő tárolók irányítástechnikai modelljének 

felelnek meg, így megállapíthatjuk, hogy a hőmérséklet szabályozása nem tárgyalható úgy és olyan 

egységesen, mint azt az áramlásszabályozás, szintszabályozás és nyomásszabályozás esetében tettük.  

A folyamatok sokfélesége miatt ezért egy általános dinamikai tárgyalás és rendszerezés nem 

lehetséges. A statikus/stacionárius viselkedés viszont vizsgálható, és az egyes hőmérséklet-

szabályozási megoldások ezen szempont szerint osztályozhatók. A statikus viselkedést a módosított 

jellemző jellege fogja meghatározni. Így a módosított jellemző választása fogja meghatározni, hogy a 

hőmérséklet-szabályozás lineáris lesz-e vagy sem.  

 

A hőmérséklet-szabályozással kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy sok esetben a hőmérséklet 

szabályozása tulajdonképpen az összetétel-szabályozását jelenti. Például egy többkomponensű 

folyadékelegy forráshőmérséklete, adott nyomáson, a kérdéses elegy összetételével arányos. Ezt a 

jelenséget kihasználjuk desztilláló oszlopok összetételeinek szabályozására.  

23.1.  A hőmérséklet mérése, távadó 

A hőmérséklet-szabályozási megoldásoknál az érzékelő általában valamilyen típusú hőmérő. Ez így 

logikusnak tűnik, de ha figyelembe vesszük, hogy a hőmérő dinamikus viselkedését illetően egy 

elsőrendű arányos tag (lásd 10.6. példa), akkor tudatában kell lennünk annak, hogy ezzel egy újabb 

tárolót és egy ahhoz tartozó időkésést viszünk a rendszerbe. Ezt az időkésést sokszor megsokszorozza 

a hőmérő esetleges rossz beépítése, mely a hőmérő pontosságát is alaposan rossz irányba 

befolyásolhatja. Emlékeztetőül, nézzük meg újra a hőmérő már levezetett és ismert 

differenciálegyenletét: 

      
dt

tTd
CtTtTAk h

hk

ˆ
ˆˆ  , (10.65) 

az átviteli függvény pedig: 

 
 
 

1
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s
Ak

CsT

sT
sG

k
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A hőmérő időállandója pedig: 
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Ak

C
T


 . (10.67) 

A hőmérő bemenő jele a mérendő hőmérséklet, azaz a közeg hőmérséklete, kimenőjele a mutatott 

hőmérséklet. Az időállandó tehát annál nagyobb minél nagyobb a hőmérő hőkapacitása (C), minél 

kisebb a hőátbocsátási felülete (A) és a hőmérőre jellemző hőátbocsátási tényező (k). Másképp 

mondva, ha nem kicsi a hőmérő hőkapacitása, nem biztosítjuk a mérendő közeggel történő intenzív 

érintkezést és kicsi a hőátadási felület, akkor lassú lesz a hőmérő. Ez persze következményekkel jár az 

egész szabályozás minőségére nézve.  

 A hőmérő okozta időkésést alaposan le lehet csökkenteni korszerű, kis hőkapacitású hőmérő 

alkalmazásával, és annak jó, szakszerű elhelyezésével.  

23.2.  A módosított jellemző kiválasztása 

A kiválasztás szempontja, hogy a szabályozás lehetőleg lineáris legyen. Ezt a már említett okok miatt 

nehezen tudjuk a dinamikus viselkedés alapján eldönteni, ezért csak a stacionárius viselkedést 

vizsgáljuk jelen tananyagban. 

 

A hőmérséklet szabályozása során a folyamattal közölt hőáramba avatkozunk be. Ezt a vegyipari 

művelettanból már ismert következő összefüggések írják le: 

TAkq   (23.1) 

ahol  k a hőátbocsátási tényező, W/(m2·K), 

  A a hőátbocsátásra rendelkezésre álló felület, m2, 

  T  hőmérséklet-különbség, a hőátbocsátás hajtóereje, °C vagy Kelvin. 

 

A közölt hő mennyiségét, felvett vagy leadott hőmennyiséget számolhatjuk a kérdéses anyagáram 

oldaláról is. Ezt szenzibilis hő esetén, az alábbi módon számoljuk egy áramló fluidumra: 

 kibep TTwcq    (23.2) 

ahol  q a hőáram mennyisége, Watt vagy Joule/idő, 

cp a kérdéses fluidum fajhője, kJ/(kg·K), 

  w a fluidum térfogatárama, térfogat/idő, m³/sec, 

    a fluidum sűrűsége, kg/m³, 

  beT  a fluidumnak a hőcserélőbe történő belépési hőmérséklete, °C vagy Kelvin, 

  kiT  a fluidumnak a hőcserélőbe történő kilépési hőmérséklete, °C vagy Kelvin. 

Szakaszos berendezésben lévő anyagmennyiség, illetve szerkezeti anyag által felvett vagy leadott hő 

esetén a hőmennyiség: 

 végsőikezp TTcMQ  det  (23.3) 

ahol  Q   a felvett vagy leadott hőmennyiség, J, 

M   a kérdéses anyag tömege, kg, 

cp  az anyag fajhője, kJ/(kg·K), 

Tkezdeti   az anyag hőmérséklete a vizsgált hőközlés kezdetén, °C vagy Kelvin, 

Tvégső   az anyag hőmérséklete a vizsgált hőközlés végén, °C vagy Kelvin.  

A módosított jellemző kiválasztásakor a 23.1-23.3 összefüggések alapján eldönthető, hogy a kérdéses 

szabályozás stacionárius viselkedése lineáris lesz-e vagy nemlineáris. Az esetleges nemlinearitás 

értéke megbecsülhető. 
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23.2.1.  Direkt hőközlés 

Ipari gyakorlatban két fő megoldás jöhet szóba: 

1. elektromos fűtés, 

2. direkt gőzbevezetés. 

 

1. Az elektromos fűtés teljesítményével a közölt hő egyenesen arányos. Ezért, ha a módosított 

jellemző az elektromos fűtés teljesítménye, akkor a szabályozás lineáris viselkedésű lesz a stacionárius 

paramétereket illetően. Természetesen gondoskodni kell arról, hogy az elektromos fűtés által leadott 

hő teljes mennyiségében a szabályozott folyamatba kerüljön, és ne legyen egyéb lehetősége az 

elektromos fűtőtestnek a hő más módon történő leadására, mint például hőveszteség, nem megfelelő 

kapcsolat az elektromos fűtőtest és a folyamat között.  

 

2. Direkt gőzbevezetés esetén többnyire vízgőzt alkalmaznak, mint a talán legtipikusabb hőközlő 

közeget. Ezt a lehetőséget alkalmazhatjuk vizes elegyek desztillációjánál, de olyan esetekben is jól 

alkalmazható, ha a desztillációval elválasztandó anyag a vízzel nem elegyedik. Erre jó példa a 

kőolajipari desztilláció, ahol a vízgőz-befúvatást előszeretettel alkalmazzák a kőolaj és frakciói 

desztillációja során. Újabban számos olyan rektifikáló/desztilláló kolonna épül, ahol technológiai 

hulladékvizeket tisztítanak meg az illékony szerves szennyezésektől. Ilyen esetekben, az üstben a 

tisztított hulladékvíz van, ami csatornázásra kerül. Az ilyen kolonnáknál felesleges a visszaforraló 

megépítése, a desztilláció jól fog működni úgy is, ha a fűtésre szánt fűtőgőzt/vízgőzt befúvatjuk 

közvetlenül a kolonna aljába. Így nem csak a hulladékvíz desztillációját tudjuk elvégezni, hanem a 

tisztított hulladékvíz is hígul a befúvatott és a vízbe bekondenzálódó vízgáz által.  

 

 Természetesen, a direkt gőzbefúvatással történő hőmérséklet-szabályozás is lineáris viselkedésű 

lesz a stacionárius paramétereket illetően. A leadott hő egyenesen arányos a befúvatott vízgőz 

mennyiségével. Az arányossági tényező a vízgőz párolgási, illetve az azzal azonos kondenzációs hője.  

23.2.2.  Indirekt hőközlés 

Az indirekt hőközlés esetében hőcserélőt alkalmazunk. Tehát a hőközlés, illetve a hőelvonás egy fűtő-, 

illetve hűtőfelületen keresztül történik. Erre nézve a 23.1 egyenlet adja meg a függvénykapcsolatot. 

Hőközléssel és hőelvonással kapcsolatban több lehetséges szabályozást már tárgyaltunk a 

nyomásszabályozás kapcsán. 

23.2.2.1.  Beavatkozás a felületbe, elárasztásos kondenzátor 

Ezt a megoldást a nyomásszabályozásnál már tárgyaltuk. A 21.2.2.2. és 21.2.2.3. pontokban 

megbeszéltük az elárasztásos kondenzátor lehetséges variációit, ezért itt csak utalunk rá. Fontos tudni, 

hogy a felület módosításával történő szabályozás stacionárius paramétereit illetően lineáris 

szabályozás. Dinamikus viselkedése a szintszabályozással vethető össze. A 21.2.2.2. pontban említett 

elárasztásos kondenzátor viszont, ahogy azt már tárgyaltuk, hiszterézissel rendelkezik. Ha csökkenteni 

akarjuk a hőátadási felületet, akkor meg kell várni, amíg a kondenzátorba érkező pára folyadékká 

lekondenzál. Ez a lépés sokkal lassúbb, mint a másik irányba történő változás, amikor is leeresztjük a 

kondenzátorban már jelen lévő folyadékot. A 21.2.2.3. pontban ismertetett forró gáz megkerüléssel 

működő elárasztásos kondenzátorfajta már kiküszöböli ezt a hiszterézist. Mindkét irányba 

gyakorlatilag olyan dinamikus viselkedésű, mint a szintszabályozás. 

23.2.2.2.  Beavatkozás a hőközlő/hőelvonó folyadék térfogatáramába 

Ezt az esetet is tárgyaltuk a nyomásszabályozásnál. Ott a kondenzátor hűtővíz áramába avatkoztunk 

be. Ha a hőközlést, illetve a hőelvonást egy fluidummal oldjuk meg és úgy szabályozzuk a 

hőmérsékletet. Ilyen fluidumok lehetnek például hűtővíz, forró olaj, energiaintegrációs kapcsolás, 

amikor is egy technológiában található hideg és meleg áramokat kapcsoljuk össze, hogy egymással 

cseréljenek hőt, ezzel is csökkentve a technológia energiaigényét. Lásd 23.1. ábra.  
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23.1. ábra. Hőmérséklet-szabályozás hőközlő/hőelvonó áram módosításával 

Ilyenkor a hőcserét, hőátbocsátást leíró összefüggésben, lásd 23.1 egyenlet, a hőátmenet hajtó-

erejét, a T  hőmérséklet-különbséget módosítjuk. Ugyan az átment hőmennyiség a T  hőmérséklet-

különbséggel lineárisan változik, de a hőközlő/hőelvonó folyadék térfogatárammal a T  hőmérséklet-

különbség nem változik lineárisan. Így ez a hőmérséklet-szabályozási megoldás, stacionárius 

paraméterei alapján, nemlineáris.  

23.2.2.3.  Beavatkozás a fűtőgőz áramába 

A 23.2. ábra mutat egy példát a lehetséges szabályozási megoldásra, mely kaszkádszabályozással 

került megvalósításra.  

 

23.2. ábra. Beavatkozás a gőzáramba 

A közölt hő a gőzárammal arányos, tehát a gőzáram módosításával lineáris szabályozás valósítható 

meg. Ez a szabályozás, viselkedését illetően tulajdonképpen megegyezik a direkt gőzbefúvatási 

megoldással. A fűtőgőz által leadott hő arányos a gőzáram mennyiségével. Az arányossági tényező a 

párolgáshő, illetve kondenzációs hő: 

rmq G  , (23.4) 

ahol  q  a hőáram mennyisége, Watt vagy Joule/idő, 

  mG a gőzáram mennyisége, tömegáram, tömeg/idő, 

  r párolgáshő, hőmennyiség/tömeg, J/kg. 

 

A szabályozás a következőképp működik. Mivel a kondenzedény csak folyadék halmazállapotú 

kondenzátumot enged át, ezért, ha a hőmérséklet-szabályozási feladat megkívánja, akkor a 

szabályozószelep például nyit, akkor ez nagyobb gőzáramot kényszerít a fűtőtérbe. A nagyobb 

gőzáram hatására a gőz nyomása a fűtőtérben megnő. A nyomással együtt nő a gőz kondenzációs 

hőmérséklete is. A gőz kondenzációs hőmérséklete végül beáll egy olyan értékre, hogy a hőcserélőben 

átment hő megfeleljen a szabályozással elérendő célnak, vagyis a szabályozott jellemzőt az alapjel 

által előírt értéken tartsa, illetve oda állítsa. Ez az állapot megfelel annak az esetnek, amikor a teljesül 

a következő egyenlet: 
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 KözegGözG TTAkrmq 
,
 (23.5) 

ahol  GözT   a fűtőgőz kondenzációs hőmérséklete, 

  KözegT   a hőfelvevő közeg hőmérséklete. 

 

 Ezt a szabályozást gyakran kaszkádszabályozással oldják meg, mint ahogy azt a 23.2. ábra is 

ábrázolja. Ezt azért teszik, hogy a fűtőgőz nyomásában bekövetkező változások a gőzáram 

állandóságát és ezen keresztül a hőmérséklet-szabályozást ne befolyásolják. A kaszkádszabályozást itt 

is, mint ahogy azt már tárgyaltuk, a módosított jellemzőben bekövetkező zavarások kiküszöbölésére 

alkalmazzák. Ezáltal jelentősen javíthatják a szabályozás minőségét. 

23.2.2.4.  Gáz- vagy olajtüzelés 

Csőkemencék esetén gyakran alkalmazzák a gáz- vagy olajtüzelést. Ilyen csőkemencéket a kőolaj- és 

fölgázfeldolgozó iparágakban sokszor találunk. Ezeknek a fosszilis energiahordozóknak az 

eltüzelésével biztosítjuk a hőmérséklet szabályozásához szükséges hőmennyiséget. A gáz- vagy 

olajtüzelés esetében a gáz-, illetve olajáram a közölt hőárammal arányos, azaz a szabályozás lineáris. 

Természetesen a hőveszteségeket el kell kerülni.  

23.2.2.5.  Hideg és meleg áram direkt összekeverése, gyors hőmérséklet-szabályozás 

A szabályozásra a 23.3. ábra mutat példát, amely alapján a működés elve magyarázható. 

 

23.3. ábra. Hideg és meleg áram összekeverése 

A szabályozást úgy valósítjuk meg, hogy a hőcserélőbe belépő és kilépő két anyagmennyiséget 

összekeverjük. Az egyik áram a hidegáram, a másik pedig a melegáram. Ha a hőcserélőben fűtünk, 

akkor a hőcserélőbe belépő áram a hidegáram és a kilépő a melegáram, illetve ha a hőcserélőben 

hűtünk, akkor pedig fordítva.  

 A szabályozás dinamikailag nagyon gyors. Az áramlásszabályozás dinamikus viselkedésének felel 

meg. 

 

A 23.4. ábra segítségével, melyen a szabályozás leegyszerűsített vázlatát láthatjuk, megállapíthatjuk, 

hogy a hideg és meleg áram összekeverése lineáris szabályozást eredményez-e vagy sem. 

 

23.4. ábra. A gyors hőmérséklet-szabályozás vázlata 
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A szabályozás lineáris viselkedését a stacionárius paraméterek vizsgálatával döntjük el. Ehhez felírjuk 

az anyagmérleget: 

MH www   (23.6) 

és a hőmérleget: 

TwTwTw MMHH 
. (23.7) 

 Az anyagmérleg és a hőmérleg együttes megoldásával kifejezhetjük a szabályozott jellemző (T) 

függését a módosított jellemzőtől, ami esetünkben a hidegáram (wH): 

 
 HM

HM

M
H TT

ww

w
TT 


 . (23.8) 

A szabályozás statikus linearitását úgy dönthetjük el, hogy megvizsgáljuk, hogy változik a 

szabályozott jellemző a módosított jellemzőre. Ez azt jelenti, hogy meghatározzuk a folyamat átviteli 

tényezőjét, K-t. Ezt, mivel ismerjük a keresett paraméterek közti összefüggést, ezért egyszerű 

deriválással határozhatjuk meg. Ez tulajdonképpen a folyamat karakterisztikája iránytangensének 

meghatározásával egyezik meg:   

 
 2HM

M
HM

H ww

w
TT

dw

dT
K


 . (23.9) 

 Mivel az átviteli/erősítési tényező (K) értéke nem konstans, állandó érték, hanem függ az 

összekevert fluidumok térfogatáramaitól, ezért a hideg és meleg áram direkt összekeverésével előálló, 

gyors hőmérséklet-szabályozás nemlineáris szabályozás lesz. 

 Ez alól abban az esetben van kivétel, ha a nem módosított áram értéke jóval nagyobb, mint a 

módosított áramé. (A nem módosított áram jelen esetben a melegáram volt.) 

23.2.2.6.  Keverős duplikátor/autokláv hőmérséklet-szabályozása 

A keverős duplikátor, illetve autokláv fontos műveleti egység a vegyi- és rokoniparban, sokféle 

műveletet hajtanak benne végre. Szakaszos technológiákban előszeretettel alkalmazzák, de a 

folyamatos technológiákban is megtalálható. Számos iparágban eléggé tipikus a használata, például 

gyógyszeripar.  

 Jelen tananyagban vizsgáljuk meg azt az esetet, amikor folyamatos, tökéletesen kevert tartályként 

üzemeltetjük a duplikátort, melyben T0 belépési hőmérsékletű folyadékot hűtjük T hőmérsékletre. 

Tehát a tökéletesen kevert folyadéktartály most hőcserélőként üzemel. A 23.5. ábra mutatja a 

berendezés és szabályozása egyszerűsített rajzát. (Lásd még 5.1. példát.)   

 

23.5. ábra. Tökéletesen kevert tartály, duplikátor és hőmérséklet-szabályozásának vázlata 
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Összegezzük az egyszerűsítő feltételezéseket: 

1. a folyadéktartály tökéletesen kevert, benne a hőmérséklet mindenütt állandó, értéke T, 

2. a köpeny tökéletesen kevertnek tekinthető, benne a hőmérséklet mindenütt állandó, értéke TH, 

3. a folyadéktartály állandó betáplálással (w) üzemel, a tartályban a folyadék mennyisége állandó 

[ezt a feltételt a hőátbocsátási felület (A) állandóságában használjuk ki], 

4. a hőcserélő szerkezeti anyagának hőkapacitását elhanyagoljuk 

 

Írjuk fel a hőmérleget a kérdéses duplikátorra. Ezt három részre írhatjuk fel a 23.1 és 23.2 egyenletek 

alapján: 

1. a hőátbocsátás alapegyenlete alapján, 

2. a hűtőközeg által leadott hőmennyiség alapján, 

3. a duplikátorba betáplált folyadék által leadott hő alapján. 

Így a három tagból álló hőmérleg: 

     TTcwTTcwTTAkq HHHHHH  00  , (23.10) 

ahol a 23.5. ábrán nem látható jelölések 

k  a hőátbocsátási tényező, W/(m2·K) 

 A  a hőátbocsátási felület, m2 

 H,  a betáplálás és a hűtőközeg sűrűsége, kg/m³, 

 Hcc,  a betáplálás és a hűtőközeg fajhője, kJ/(kg·K),. 

 

 A folyamat átviteli/erősítési tényezőjét a 23.10 egyenletből számíthatjuk. Ehhez meg kell 

vizsgálni, hogy a szabályozott jellemző, hogyan reagál a módosított jellemzőre, azaz meg kell 

állapítani a HdwdT  deriváltat. Alkalmazzuk a láncszabályt (nem jelölve, hogy időfüggvényekkel 

dolgozunk): 

H

H

HH dw

dT

dT

dT

dw

dT
K  . (23.11) 

A 23.10 egyenlettel leírt hőmérleg második és negyedik tagjából: 

  0TcwTAkTcwAk H   , (23.12) 

amiből adódik, hogy 

0T
cwAk

cw
T

cwAk

Ak
T H
















. (23.13) 

Így a dT/dTH derivált már megállapíthatóvá válik: 

cwAk

Ak

dT

dT

H 





, (23.14) 

ami szerint a derivált független a hűtőközeg (wH) áramától. 

 

A 23.10 egyenlettel leírt hőmérleg első és harmadik tagjából megállapítható, hogy: 

0H

HHH

H T
cw

q
T 





, (23.15) 
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amiből a 23.11 egyenletben szereplő második derivált is meghatározhatóvá válik: 

H

HH

HHhH

H

w

TT

cw

q

dw

dT 0

2








. (23.16) 

Ez által az erősítési tényező meghatározhatóvá válik: 


















Ak

cw
w

TT

dw

dT
K

H

HH

H


1

0 . (23.17) 

A levezetés eredményeképp azt kaptuk, hogy a duplikátorban lévő folyadék hőmérsékletének 

szabályozása esetén az erősítési/átviteli tényező a hűtőközeg áramával fordítottan arányos, 

 HwfK 1 . Tehát irányítástechnikailag, a stacionárius jellemzőket tekintve, nemlineáris lesz a 

folyamat. Azért, hogy a szabályozókör lineáris legyen, célszerű exponenciális üzemi karakterisztikájú 

szelepet alkalmazni. Az exponenciális karakterisztikájú szelep erősítési/átviteli tényezője a rajta átfolyt 

folyadék mennyiségével, esetünkben  Hw  arányos. Így a hurokerősítésben az ellentétes jellegű 

arányosságok kiejtik egymást, és a kör viselkedésére a lineáris viselkedés lesz jellemző.  

23.2.2.7.  Csőköteges ellenáramú hőcserélő hőmérséklet-szabályozása 

A csőköteges hőcserélő a hőközlésre, illetve hőmérséklet-szabályozásra igen jellemző, mondhatni 

tipikus megoldás. Ezért irányítástechnikai tárgyalása és viselkedésének megértése fontos ismeret. Egy 

ellenáramú csőköteges hőcserélő részletének vázlatát mutatja a 23.6. ábra. 

 

23.6. ábra. Ellenáramú csőköteges hőcserélő egy részletének vázlata 

Az ellenáramú hőcserélőben az egyik áram az úgynevezett a köpenyáram, a másik pedig az 

úgynevezett csőáram. A módosított jellemző lehet vagy a köpeny- vagy a csőáram, a folyamattól, 

illetve a berendezéstől függően. Ez a 23.6 rajzon azt jelenti, hogy vagy a melegáramot, wM, vagy a 

hidegáramot, wH, módosítjuk.  

Tegyük fel, hogy esetünkben a hidegáramot módosítjuk. Így a szabályozott jellemző a melegáram 

kilépési hőmérséklete, TM2, lesz. A szabályozás linearitásának eldöntését megint a stacionárius 

jellemzők vizsgálatával dönthetjük el. Keressük tehát a folyamat erősítési/átviteli tényezőjét (nem 

jelölve, hogy időfüggvényekkel dolgozunk): 

H

M

dw

dT
K 2  (23.18) 

értékét. 

 

Ehhez ezúttal is a stacionárius hőmérlegből indulunk ki: 

     1221 HHHHHMMMMMátlagos TTcwTTcwTAkq   . (23.19) 
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átlagosT  kiszámításához használjuk a hőmérséklet-különbségek számtani átlagát, egyszerűsítésül. 

Így 

   
2

1221 HMHM
átlagos

TTTT
T


  (23.20) 

A 23.19 és 23.20 egyenletek segítségével négy változó határozható meg. Ezek a következők: 

22 ,,, HMátlagos TTTq  , (23.21) 

melyek a hőcserélőben átment hő, az átlagos hőmérséklet-különbség, a melegáram kilépési 

hőmérséklete, a hidegáram kilépési hőmérséklete.  

 

Az egyenleteket megoldva az alábbi megoldást kapjuk: 





















HHHMMM

HM

cwcwAk

TT
q



11

2

11

11 . (23.22) 

A 23.22 egyenletből a hőáramot (q) behelyettesítve kapjuk: 




















HHH

MMM

HM
MM

cwAk

cw

TT
TT



 1
1

2

1

11
21 . (23.23) 

A 23.23 egyenlet megoldását, illetve a hőcserélő paramétereitől, áramok és hőátadási viszonyok, 

való függését a 23.7. ábrán láthatjuk. 

 

23.7. ábra. Az ellenáramú hőcserélő irányítástechnikai viselkedésének függése a paraméterektől 

(23.23 egyenlet megoldása) 

A megoldást bemutató. ábra szerint az ellenáramú hőcserélő irányítástechnikai viselkedése erősen 

függ a körülményektől. Látható, hogy az átviteli tényezők nem állandóak, a körülményekkel 

jelentősen változnak. Ez azt jelent, hogy minden esetben ki kell számítani az átment hő és a módosított 

jellemző közti függvénykapcsolatot, azaz a  

 Hwfq   (23.24) 

függvényt és a szabályozott jellemző–módosított jellemző függvénykapcsolatot: 
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 HM wfT 2 . (23.25) 

 A szabályozott jellemző–módosított jellemző közti függvénykapcsolat ismeretében deriválással 

megállapíthatjuk a kapcsolat jellegét azaz, hogy lineáris vagy nemlineáris a függvény. Ez azt jelenti, 

hogy ha a derivált értéke egy állandó érték, akkor lineáris a függvénykapcsolat, vagy nemlineáris, 

amikor is a szabályozott és módosított jellemző közt egy változó paraméterű függvény írja le a 

kapcsolatot. 

 Ezen értékek ismeretében a szabályozás nemlinearitása eldönthető. 

23.3.  Szabályozási tartalék a berendezésekben 

Egy berendezés tervezésekor gondolni kell arra, hogy legyen a berendezésekben úgynevezett sza-

bályozási tartalék. Ez azt jelenti, hogy egy adott üzemállapot biztosításához a szabályozónak gyakran 

be kell avatkozni, hogy a zavarásokat hatását kiküszöbölje. Ez azzal jár, hogy a berendezésben, még a 

maximális üzemállapoton felül is kell a szabályozással együtt járó dinamikus ingadozásra működési 

tartaléknak lennie. Nézzük meg ezzel kapcsolatban még egyszer az ellenáramú hőcserélő példáját.  

 A 23.2.2.7. pontban tárgyalt ellenáramú, csőköteges hőcserélő példáján keresztül vizsgáljuk meg, 

általánosságban is, hogy mi történik akkor, ha a szabályozott jellemző állandó értéken való tartása 

érdekében változtatni kell a módosított jellemző értékét. Ez a konkrét esetben azt jelenti, hogy ha a 

melegáram hőmérsékletét csökkenteni akarjuk, akkor a hidegáram mennyiségét növelni kell. Így 

működik a szabályozás. (Az összes szabályozás így működik, nevezetesen a kiválasztott szabályozott 

jellemző értékét úgy tartjuk az alapjelen, legyen az állandó vagy változó, hogy a módosított jellemző 

értékébe avatkozunk bele.) 

 Ha a szabályozókör viselkedése lineáris, akkor ezt a szabályozást a hardware limit eléréséig jól és 

változatlan paraméterek mellett működtethetjük. Tehát, ha változtatjuk a módosított jellemző értékét, 

akkor erre a változásra a szabályozott jellemző mindig azonos mértékben/arányban fog változni. Azaz 

a folyamat erősítési/átviteli tényezője állandó-e vagy sem: 

 
 

állandó
tdx

tdx
K

m

c  . (23.26) 

Ha viszont nem állandó az erősítési/átviteli tényező, akkor a folyamat viselkedése nemlineáris lesz. 

 
 

)( m

m

c xf
tdx

tdx
K  . (23.27) 

Ilyenkor a szabályozási tartalék értékét is át kell gondolni.  

 Lineáris esetben változatlan függvénykapcsolat mellett a szabályozás számolható, tervezhető. A 

maximális terhelésre tervezett berendezés nagyságát a szabályozási tartalékra gondolva, még 10-20% 

tartalékot célszerű tervezni.  

 Ha viszont nemlineáris a folyamat viselkedése, mint például az ellenáramú hőcserélő, akkor a 2.7. 

ábrán látható, hogy egy határon felül már hiába növeljük a módosított jellemző értékét, jelen esetben a 

hidegáramot, például a hűtővizet, a szabályozott jellemző értéke már nem változik. A 23.7. ábrán ez 

azt jelenti, hogy a Akcρw HHH   kifejezés a hűtővízáram növelése ellenére már gyakorlatilag nem 

vagy alig nő tovább. A görbe ellaposodott. 

A berendezésben még lenne tartalék, azaz a hűtőáram mennyiségét még tudjuk növelni, de a 

melegáram hőmérséklete már nem fog csökkeni. Ez a folyamat nemlinearitása miatt van. Ezért a 

nemlineárisan működő berendezés esetében erre is gondolni kell annak tervezésénél, hogy annak 

viselkedése nem azonos a lehetséges működési tartományban, hanem megváltozik, és sok esetben, 

még ha lenne is mód jelentős mértékben is változtatni a módosított jellemző értékét, a szabályozott 

jellemző értéke arra már nem, vagy alig fog reagálni.  
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Az említettek értelmében, gondolni kell tehát a folyamattervezés során, hogy a szabályozás 

lehetőségét a berendezésekbe eleve be kell építeni. Vagyis a berendezést túl kell méretezni ahhoz, 

hogy lehetséges legyen a szabályozás. Így például: 

 a szivattyúnak fedeznie kell a szabályozó szelepek nyomásveszteségét, 

 gondoskodni kell közbenső tárolókról, ahol az anyag addig tartózkodik, amíg a szabályozó 

úgymond „beengedi a folyamatba”,   

 a hőcserélő fűtő/hűtőfelületét nagyobbra kell tervezni, mint amekkora az üzem hőátbocsátási 

számításai alapján elegendő lenne. Például gázfűtés esetén a szabályozó a gőztérben uralkodó 

nyomást változtatja meg. A gőztér nyomása tehát rendszerint kisebb a maximálisnál, ezért 

nagyobb fűtőfelület szükséges.  

 

A folyamatirányítás költsége tehát nem csak a mérőműszerek, beavatkozó szervek, jelvezetékek, 

szabályozók beruházási költsége, hanem ezeken felül a szabályozási tartalék miatt tervezett és vásárolt 

nagyobb berendezések plusz beruházási költsége is beletartozik. A folyamatirányítás költsége ezért 

igen jelentős tétel egy beruházás megvalósításánál. Ipari adatok szerint a kérdéses, megépítendő 

berendezés bekerülési költségének többszörösét (akár öt–hatszorosát) is elérheti.  

 Ez is aláhúzza azt, amit a bevezetőben már említettünk, hogy a tervezésben és iparban dolgozó 

mérnököknek nagy szüksége van az irányítástechnikai alapismeretekre.  

Ellenőrző kérdések: 

1. A hőmérséklet szabályozásának esete miben tér el irányítástechnikailag a korábbi esetektől? 

2. Hogy működik a hőmérő? Milyen irányítástechnikai modellel lehet leírni? Hogy lehet 

időállandóját csökkenteni? 

3. Milyen módosított jellemzők jöhetnek szóba a hőmérséklet-szabályozásnál? 

4. Milyen hőmérséklet-szabályozási megoldások jöhetnek szóba direkt hőközlésnél? 

5. Milyen hőmérséklet-szabályozási megoldások jöhetnek szóba indirekt hőközlésnél? 

6. Ismertesse a gyors hőmérséklet-szabályozási módot? Lineáris-e ez a szabályozás? Mit mutat a 

folyamat átviteli tényezője? 

7. Ismertesse a keverős duplikátor hőmérséklet-szabályozási megoldását! 

8. Lineáris-e a keverős duplikátor hőmérséklet-szabályozása dinamikai és stacionárius paramétereit 

tekintve? 

9. Lineáris-e az ellenáramú csőköteges hőcserélő hőmérséklet-szabályozása dinamikai és 

stacionárius paramétereit tekintve? 

10. Mi a szabályozási tartalék? Hogy és miért befolyásolja ez a berendezések méretét és árát? 
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24.  ÖSSZETETT SZABÁLYOZÁSI FELADAT MEGOLDÁSI 

LÉPÉSEI 

A vegyi- és rokonipari berendezések szabályozása összetett feladat. A szabályozás mindig egy 

többváltozós rendszer szabályozását jelenti. Ahogy azt a 3. fejezetben már részleteztük, a többváltozós 

rendszerek szabályozása esetén fontos lépés a szabályozási struktúra megtervezése. A szabályozási 

struktúra megtervezésénél általában az alábbiakban felsorolt következő lépéseket követjük. 

 

Szabályozási cél megállapítása:  

Ennek során a műveleti/technológiai feladatot átgondolva döntjük el, hogy hogyan szeretnénk a 

kérdéses berendezést, illetve technológiát működtetni. Például szeretnék egy adott mennyiségű, adott 

tisztaságú/összetételű terméket előállítani. 

 

Szabályozott jellemzők kiválasztása: 

A szabályozási cél eléréséhez szükséges a kérdéses berendezés/művelet/technológia számos 

paraméterének szabályozása. Például mennyiségek, összetételek, nyomások, hőmérsékletek, 

koncentráció, pH. 

 

Lehetséges zavarások számbavétele: 

A szabályozásokat azért hozzuk létre, hogy a zavarások hatásait kiküszöböljük. Ehhez hasznos tudni, 

hogy milyen zavarásokra kell felkészülni. Ezek ismerete különösen előrecsatolt szabályozások 

esetében fontos, de más esetben is fontos információ. 

 

Módosított, illetve módosítható jellemzők kiválasztása: 

A kiválasztott szabályozott jellemzők szabályozásához, alapjelen való tartásukhoz, illetve változó 

alapjel esetében azok követéséhez szabályozóköröket kell létesíteni. A szabályozókörökben a 

szabályozott jellemző mellett szükséges a módosított jellemző. Ilyenek például anyagáramok, 

fűtő/hűtő közegek, berendezés ki-be kapcsolása.  

 Fontos annak tudatában lenni, hogy csak annyi módosított jellemzőt választhatunk ki, mint 

amennyi irányítástechnikai szabadsági foka van a folyamatnak. 

 

A szabályozott és módosított jellemzők szabályozókörbe történő összekapcsolása (pairing): 

Ez a feladat tulajdonképpen a szabályozási struktúra kialakítása. MIMO rendszereket hozunk létre, 

melyek az esetek túlnyomó többségében több SISO rendszerből állnak. A szabályozási struktúra 

kialakításánál fontos a szabályozókörök közti kölcsönhatás számbavétele. (Ezt nem szabad a 

kölcsönhatásban lévő tárolókkal összekeverni!)  A szabályozási struktúra megtervezésénél a cél a 

szabályozókörök közötti minimális kölcsönhatás esetének megtalálása, illetve az ilyen szabályozási 

struktúra létrehozása.  

 A szabályozási struktúra esetében csak annyi szabályozókört létesíthetünk, amennyi a szabadsági 

fokok száma. Azaz a  

 

szabályozott jellemzők száma = módosított jellemzők száma (24.1) 

 

egyenletnek teljesülni kell. 

 

A fentebb részletezett összetett szabályozási feladat megoldása során komplex ismeretekre van 

szükség. A kérdéses szabályozott folyamat/szakasz mélyreható ismerete mellett elengedhetetlenek az 

irányítástechnikai ismeretek. A kész szabályozási struktúrát kell az irányítástechnikusnak átadni, és 

együtt kell velük működni az irányító-szabályozó rendszer megépítésében, például távadók 

kiválasztása, szabályozószelep megállapítása, irányítástechnikai hardware-software paramétereinek 

megállapítása.  
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24.1.  A tanult szabályozások áttekintése 

A korábbi fejezetekben áttekintettük az alapvető szabályozásokat. Ezek a következők voltak: 

 áramlásszabályozás, 

 szintszabályozás, 

 nyomásszabályozás, 

 hőmérséklet-szabályozás. 

Ezen szabályozások legfontosabb funkciói a vegyi- és rokonipari szabályozásokban a következők: 

a szint és nyomásszabályozás a rendszerben lévő anyagmennyiség szabályozására használatosak. 

Szokás ezeket úgynevezett „anyagmérleg-szabályozásnak” is nevezni. Ezekkel a szabályozásokkal 

úgymond zárjuk az anyagmérleget.  

 A hőmérleg szabályozása és zárása szintén fontos feladat egy folyamat/rendszer irányításánál. 

Ezek a szabályozások a nyomásszabályozásnak azon esetei, amikor a hőmérlegbe avatkozunk be, 

valamint a hőmérséklet-szabályozás. Az áramlásszabályozást gyakran kaszkádszabályozás 

segédszabályozó köreként alkalmazzák.  

 Az anyag- és hőmérleg szabályozása az úgynevezett gyors szabályozások közé tartoznak.  

  

A szabályozások másik nagy típusa az úgynevezett összetétel-szabályozások, melyeket többnyire a 

fentebb említett módszerek valamelyikével oldanak meg. Az összetétel-szabályozásokra a vegyi- és 

rokonipai berendezések szabályozásánál még kitérünk.  

 Az összetétel-szabályozások az úgynevezett lassú szabályozások.  

 

A gyors anyag és hőmérleg szabályozások és a lassú összetétel-szabályozások magukban hordoznak 

egy automatikus dinamikus dekomponálási lehetőséget. Ez azt jelenti, hogy a dinamikus viselkedés 

során a két szabályozás típus egymást nem zavarja.  

 

A szabályozási cél, a szabályozott jellemzők kiválasztása, a lehetséges zavarások számbavétele, 

valamint a módosított, illetve módosítható jellemzők kiválasztása mind alapos mérnöki ismerteket 

igényel.  

Ennek során meg kell állapítani  

 a szabadsági fokokat, és  

 a szabályozási struktúrát. 

Erre nézve vannak automatikus módszerek, illetve segédeszközök. A szabadsági fokok megha-

tározását a 24.2. pontban tárgyaljuk.  

 

A szabályozott és módosított jellemzők szabályozókörbe történő összekapcsolása, vagyis a 

szabályozási struktúra megalkotásánál már rendelkezésre állnak irányítástechnikai eszközök, me-

lyekkel segíteni lehet a döntéshozatalt. Az ilyen irányítástechnikai eszközök célja, hogy meghatározza 

azt a szabályozási struktúrát, amellyel a legjobb minőségű szabályozás valósítható meg. A szabályozás 

minőségéről már írtunk a 14. fejezetben. A szabályozási struktúra megtervezésénél tudatában kell 

lenni annak a ténynek, hogy a megvalósítható szabályozások jóságát, azaz minőségét mindig a 

folyamat belső összefüggései, viselkedése dönti el. A mérnök feladata megtalálni, a számos lehetséges 

alternatíva közül, azt a szabályozási struktúrát, amellyel a legjobb minőségű szabályozás lesz 

megvalósítható. Ez alatt azt értjük, hogy a 14. fejezetben említett, a szabályozás minőségével szemben 

támasztott követelményeknek a leginkább megfelel. Ezt a feladatot lehet számítógépes eszközökkel is 

segíteni. Erről a 24.3. pontban írunk.  

24.2.  Irányítástechnikai szabadsági fokok meghatározása 

A legtöbb vegyi- és rokonipari berendezés többváltozós: vagyis több változónak az értekét kívánjuk 

előírni. Például egy folyamatos reaktorban elő kívánjuk írni a kilepő reakciótermék összetételét, 

mennyiségét, a reaktorban a hőmérsékletet és a nyomást. Ez négy változó, ehhez tehát négy 

szabadsági fok szükséges, azaz: négy független szabályozókört kell létesíteni. Ezek mindegyikéhez 
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kell, hogy tartozzék egy-egy független módosított jellemző, így mindegyik számára elő lehet írni egy-

egy független alapjelet. Egy másik lehetséges példát a 3. fejezetben már említettünk (3.1. példa).  

 

A példa szerint egy egybetáplálású kéttermékes, zeotrop elegyet elválasztó rektifikáló oszlop 

irányítása/szabályozását úgy kívánjuk meghatározni, hogy mindkét termék összetételét szabályozzuk.  

 

 A szabályozási cél eléréshez szabályozott jellemzők a következők:  

 az oszlop nyomása (P),  

 a szint a szedőedényben (Hsz),  

 a szint a visszaforralóban (Hv),  

 fejtermék/desztillátum összetétele (xD),  

 fenéktermék/maradék összetétele (xM).  

 Az első három változó szabályozásával az úgynevezett anyagmérleg-szabályozást végezzük el, 

míg a másik kettő az úgynevezett összetétel-szabályozás. Az anyagmérleg-szabályozás általában jóval 

gyorsabb, mint az összetétel-szabályozás. 

 

A 24.1. ábra, mely azonos a 3.2. ábrával, mutatja a rektifikáló oszlopot. 

 

24.1. ábra. Egybetáplálású kéttermékes rektifikáló oszlop 

Általános szabály erre a példára és az összes többi esetre, hogy egy rendszerben legfö1jebb annyi 

független szabályozókört létesíthetünk, amennyi szabadsági foka van a rendszernek. Ezt pedig a 24.1 

egyenlet szerint a módosított jellemzők száma szabja meg.  

 Az irányítástechnikai szabadsági fokot két módszerrel tudjuk meghatározni: 

1. a változók és egyenletek számának különbségéből,  

2. körüljárásos módszer. 

 

1. A változók és egyenletek számának különbsége 

A szabadsági fok megállapításához tehát elvben föl kell írni a rendszer teljes matematikai modelljét. 

abból a célbó1, hogy a változókat es az egyenleteket meg lehessen számolni.  

 A matematikai modell a következő egyenletekből áll:  

 teljes anyagmérleg  

 komponensmérleg minden komponensre, 

 energiamérleg, ezen belül hőmérleg,  

 egyensúlyi összefüggések:  fázisegyensúlyok  

 reakció-egyensúlyok  

 sebességi egyenletek:   reakciósebesség  
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 hőátadás sebessége  

 anyagátadás (diffúzió) sebessége  

 

2.  Körüljárásos vagy mérnöki módszer 

A szabadsági fok megállapításának ez a módszere a techno1ógiai folyamatábrát használja. A 

rendszernek annyi szabadsági foka van, ahány független módositott jellemzőt lehet kijelölni, lásd 24.1 

egyenlet. Ha csak anyagáramokat lehet változtatni, akkor ahány szabalyozó szelepet lehet beépíteni. 

Minden szabályozókörben kell ugyanis legálabb egy olyan változó, amelynek módosításával a 

szabályozott jellemző értekét az alapjelen lehet tartani.  

24.1. példa 

Határozzuk meg a 24.2. ábrán látható keverős duplikátor irányítástechnikai szabadsági fokait. 

 

24.2. ábra. keverős duplikátor irányítástechnikai szabadsági fokai 

 Két szabadsági fok, azaz két szabályozókör létesítése feltétlenül szükséges: szabályozni kell a 

folyadékszintet a duplikátorban, hogy a folyadék ellepje a fűtőfelületet, szabályozni kell hőmérsékletet 

(T) a duplikátorban. Ehhez két módosított jellemzőt kell találni. 

 

1. A változók és egyenletek számának különbsége módszer alkalmazása 

 

Változók száma: 00 ,,,,,,,,, HHHKiBe TTwqTTVhww ,  azaz összesen 10 darab. 

A rendszer állandói: AkVccS HHH ,,,,,,, 
, 

ahol  S   a duplikátor keresztmetszete, 

  HH cc ,,,   duplikátorban lévő anyag és hőközlő/elvonó közeg  sűrűsége és fajhője, 

  VH   a duplikátor köpenyének térfogata, 

  k   hőátbocsátási tényező, 

  A   hőátbocsátási felület. 

Egyenletek száma:  

a duplikátorban lévő anyag: 

hSV  , (24.2) 

ahol  S a duplikátor keresztmetszete 

anyagmérleg, instacionárius 

dt

dh
Sww KiBe   (24.3) 

hőmérleg, a duplikátorban lévő, belépő és kilépő anyagra 

dt

dT
VTw

c

q
Tw KiBe 





0  (24.4) 
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hőmérleg, a duplikátor fűtő/hűtőköpenyében lévő, belépő és kilépő anyagra 

 
dt

dT
VTTw

c

q H
HHHH

HH




0


 (24.5) 

átbocsátott hőmennyiség 

 HTTAkq  . (24.6) 

Az irányítástechnikai szabadsági fokok száma = változók száma – egyenletek száma = 10-5 = 5 darab. 

 Mivel a betáplálási adatok általában adottak,  00 ,, HTTw  ezért két szabadsági fok marad, azaz 

két módosított jellemzőt tudunk kiválasztani szabályozási célra. Ezek a hűtő/fűtőközeg árama, a 

duplikátorból elvett anyag mennyisége. Ezekkel a módosított jellemzőkkel a szint és a hőmérséklet a 

duplikátorban szabályozható lesz. Célszerű, minden különösebb további vizsgálatot mellőzve, pusztán 

a folyamat jellegébe belegondolva, a hűtő/fűtőközeg árammal a hőmérsékletet, a duplikátorból elvett 

anyag mennyiségével pedig a szintet szabályozni. 

 

2.  Körüljárásos vagy mérnöki módszer 

 

A 24.2. ábrát körüljárva viszonylag egyszerűen megállapítható, hogy két, egymástól függetlenül 

üzemelő szabályozószelepet tudunk a duplikátoron elhelyezni: a hűtő/fűtőközeg áramára és a 

duplikátorból elvett anyag mennyiségére. Így ugyanarra az eredményre jutunk, mint a változók és 

egyenletek számának különbsége módszer alkalmazásával. 

 

Alkalmazzuk a körüljárásos módszert a 24.1. ábrán látható egy betáplálású kéttermékes rektifikáló 

oszlop esetére is. A körüljárásos módszert követve meghatározhatatjuk, hogy hány szabályozó szelepet 

tudunk a kolonnán elhelyezni: kondenzátor hűtővíz (Qkond), refluxáram (L), desztillátum áram (D), 

üstfűtés (Qüst), fenéktermék áram (M). Ezzel megállapíthatjuk, hogy a kérdéses rektifikáló oszlop egy 

5 x 5-ös rendszert alkot, azaz az anyagmérleg-szabályozás mellett mindkét termék összetételét 

szabályozni tudjuk. 

A 24.3. ábra, mely a 3.3. ábrával azonos, mutatja az így előálló rendszert. 

 

24.3. ábra. Rektifikáló oszlop leegyszerűsített irányítástechnikai vázlata 

Zavarásként feltételezhetjük például a betáplálás áramát és összetételét. Az egyéb változók lehetnek 

például olyan tányérhőmérsékletek, melyeket nem is mérünk. 

 A fenti adatok megállapítása után következik a szabályozási struktúra megállapítása, azaz, hogy 

mit mivel szabályozunk. Ezt a döntést, heurisztikus szabályok mellett, statikus és dinamikus 

irányítástechnikai mutatók valamint a folyamat statikus és dinamikus modellezése is segítheti.  

 

Amint a fenti magyarázat és példák mutatják, a két irányítástechnikai szabadsági fok meghatározási 

módszernek ugyanazt az eredményt kell szolgáltatnia, és a kérdéses szituáció dönti el, hogy mikor 

melyik alkalmazására kerül sor.  
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24.3.  Szabályozókörök közti kölcsönhatás mérése, relatív átviteli tényezők 

A szabályozási struktúra megtervezésének záró lépése a szabályozott és módosított jellemzők 

szabályozókörbe történő összekapcsolása (pairing), vagyis a szabályozási struktúra megtervezése, lásd 

24. pont. Ennek során fontos, hogy olyan struktúrát alakítsunk ki, amely jó minőségű szabályozást 

biztosít. A jó minőségű szabályozásnak számos feltétele van, melyek közül kiemelten fontos az, hogy 

a szabályozókörök közt ne legyen kölcsönhatás. 

 Ezt a szabályozókörök közti kölcsönhatást nem mi hozzuk létre, hanem a folyamat, a szabályozott 

szakasz sajátossága. Ha például egy szivattyú egy nyomócsőről két csővezetékbe szállít folyadékot, és 

mi mind a két csővezetéken szabályozzuk a folyadék áramát, akkor ez a két szabályozókör 

kölcsönhatásban lesz. Ha ugyanis az egyik csővezetéken szabályozzuk, megváltoztatjuk a fluidum 

áramát, akkor annak kihatása lesz a másik csövön szállított folyadék mennyiségére. Azaz a két 

szabályozókör kölcsönhatásban van.  

 

24.4. ábra. Szivattyú és csővezetékrendszer 

Egy másik műveleti példa, a rektifikáló/desztilláló oszlop esete. Ha egy desztilláló oszlop fűtését 

megváltoztatjuk, akkor annak kihatása lesz az oszlop fejében kialakuló gőzáramra is. Ugyanígy, ha az 

oszlop fejében megváltoztatjuk a refluxarányt, akkor az befolyásolja a fejterméket, és természetesen a 

fenékterméket is. Így ha van egy szabályozókörünk, ami például az üst fűtését módosítja és van egy 

másik szabályozókörünk, amely a refluxáramot módosítja, akkor ezen két szabályozókör egymás 

működésére kihatással lesz. Tehát a folyamaton keresztül jön létre kölcsönhatás a szabályozókörök 

közt. Ezt a folyamat műveleti, fizikai-kémiai összefüggései okozzák, nem mi hozzuk létre. A mi 

feladatunk, hogy olyan szabályozásai struktúrát tervezzünk meg, amit aztán az irányítástechnikai 

szakember megvalósít, amelynél a szabályozókörök közti kölcsönhatás minimális lesz, mely feltétele a 

jó minőségű szabályozásnak. A desztilláló oszlop szabályozása volt az a gyakorlati eset, amely 

felhívta a mérnökök és kutatók figyelmét erre az irányítástechnikai problémára. Mármint a 

szabályozókörök közti kölcsönhatás témakörének tanulmányozására.  

A szabályozókörök közti kölcsönhatás veszélyes lehet a szabályozás stabilitására. A kölcsönhatás 

miatt stabilitási problémák léphetnek fel a többváltozós folyamat/berendezés/szakasz szabályozásakor.  

A kölcsönhatás mélyebb megértéséhez nézzük a 24.5. ábrát, amely egy 2 x 2-es rendszert mutat. 

Többváltozós rendszer esetében, ha a módosított jellemzők közül  mix az egyiket megváltoztatjuk, 

akkor annak hatása lesz/lehet vagy az egyik, vagy a másik, vagy mindkét szabályozott jellemzőre 

 cjx . A kapcsolat mértékét az átviteli/erősítési tényező  jiK  mutatja.  

 

24.5. ábra. Kölcsönhatás 2 x 2-es rendszerben 
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A kölcsönhatást úgy mérhetjük, ha megállapítjuk az erősítési/átviteli tényezőket abban az esetben, 

ha a többváltozós, jelen esetben 2 x 2-es rendszerben nincs szabályozás, és ha az egyik szabályozott 

jellemzőt szabályozzuk. Ezt a második esetet mutatja be a 24.6. ábra.  

Az ábrán mindkét lehetséges szabályozókört feltüntettük. A szabályozókörök ábrázolása 

egyszerűsített, mert az áttekinthetőség kedvéért elhanyagoltuk a távadó és a beavatkozó szerv 

ábrázolását. Ugyanakkor, az ábrán az átviteli függvényeket tüntettünk fel az egyes elemekben. Az 

átviteli függvények stacionárius jellemzője az átviteli/erősítési tényező (Kij). Mivel a relatív 

erősítési/átviteli tényezők a stacionárius jellemzőkkel dolgoznak, ezért a módszer ismertetésénél erre 

szorítkozunk, de nem szabad elfelejteni, hogy az irányítástechnikában gondolni kell a dinamikus 

viselkedésre is. Erről még később írunk.  

 

24.6. ábra. 2 x 2-es rendszer szabályozókörrel, a relatív átviteli tényezők vizsgálata 

A kölcsönhatást az úgynevezett relatív erősítési tényezőkkel mérjük. Ehhez meg kell határozni 

egy adott módosított jellemző és szabályozott jellemző párosításhoz az erősítési/átviteli tényezőt arra 

az esetre, amikor semmiféle szabályozás nincs a többváltozós rendszerben, és arra az esetre, amikor a 

többi szabályozott jellemzőt szabályozzuk, de a vizsgált módosított jellemző – szabályozott jellemző 

párosítás nem szabályozott, azaz ha van esetleg szabályozókör ezen a lehetséges párosításon, akkor az 

manuális/kézi állásban van. Ez konkrétan a 24.6. ábrán azt jelenti, hogy a relatív átviteli tényezők 

meghatározása során az xm1 – xc1 párosításon lévő szabályozó manuális állásban van, míg az az xm2 –

 xc2 párosításon lévő szabályozó egyszer manuális, egyszer pedig automatikus állásban van. A 

szabályozás megvalósításakor állandó alapjelet és így állandó szabályozott jellemzőt tételezünk fel. A 

két módon meghatározott erősítési tényező hányadosa lesz az úgynevezett relatív erősítési tényező.  

 A relatív erősítési tényezőt a 24.6. példán vizsgáljuk. Megállapítjuk az xm1 és az xc1 közötti 

kapcsolatra jellemző erősítési/átviteli tényezőt, azaz K11-t, arra az esetre, amikor xc1-et nem 

szabályozzuk. Erre a szabályozásra már csak az xm2 marad. Az átviteli tényezőt a stacionárius 

változások eltéréseivel számoljuk, lásd a 6.3 egyenletet egy lineáris rendszerre: 

 
 


tx

ty
K , (6.3) 

illetve esetünkben: 
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Mivel a vegyi- és rokonipari rendszerek meglehetősen sok esetben nemlineárisak, illetve erre az 

esetre is gondolva az erősítési tényezőket parciális deriváltakkal számoljuk: 
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K , (24.8) 

bármely időpillanathoz vagy stacionárius értékhez. 

 A relatív átviteli tényezők számítása pedig a szabályozás nélkül (24.5. ábra) és a szabályozás 

mellett számolt átviteli tényezők hányadosa. A szabályozás mellett úgy számoljuk az átviteli tényezőt, 

hogy a vizsgált módosított jellemző – szabályozott jellemző párosítás mindig manuális, tehát nem 

szabályozott állapotban marad, és a többi szabályozott jellemzőt szabályozzuk. Így meg tudjuk 

vizsgálni, hogy egy adott módosított jellemző – szabályozott jellemző párosítás mennyire változik, ha 

a többi szabályozott jellemző nem-szabályozott, azaz manuális állásban van, illetve szabályozott, azaz 

a szabályozók automata állásban vannak.  

 Így a relatív átviteli/erősítési tényező    definíciója 2 x 2-es esetre: 
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 , (24.9) 

ahol az erősítési tényezőt kiszámoljuk úgy, hogy a másik szabályozott jellemzőt nem szabályozzuk, 

azaz 2mx  értéke állandó, és úgy, hogy a másik szabályozott jellemzőt szabályozzuk, azaz 2cx  értéke 

állandó. 

 Általánosan írva, a relatív erősítési tényező: 
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 . (24.10) 

A relatív erősítési tényező a szabályozás nélküli esetre meghatározott átviteli tényezőkból is 

meghatározható. Eltérésváltozókkal számolva: 

2121111
ˆˆˆ

mmc xKxKx  , (24.11) 

2221212
ˆˆˆ

mmc xKxKx  . (24.12) 

Amiből számolható: 
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, (24.13) 

és ha szabályozunk, akkor a másik szabályozott jellemző  2cx  állandó, tehát változása zérus: 

222121
ˆˆ0 mm xKxK  . (24.14) 
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24.14 és 24.11 egyenlet összevonásával kapjuk, hogy 
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és 
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A 24.16 egyenletből meghatározhatjuk a relatív erősítési tényező még hiányzó értékét: 
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A 24.13 és 24.16 egyenletekből a relatív erősítési tényező számítható: 

21122211

2211

22

21
1211

11
11

KKKK

KK

K

K
KK

K








 . (24.17) 

 A 24.17 egyenlet nagyon fontos eredményt közöl velünk, ugyanis levezettük, hogy 2 x 2-es 

esetben a relatív erősítési tényező a stacionárius, nem-szabályozott eset erősítési tényezőiből 

egyszerűen számítható. 

 

A relatív átviteli tényezők értéke tehát mutatja a szabályozókörök közti kölcsönhatást, illetve annak 

mértékét. Ha ugyanis a vizsgált rendszerben a szabályozókörök, azaz a módosított jellemzők nem 

hatnak egymásra, akkor az átviteli tényezők (Kij) értékei nem változnak, ha a szabályozókörök be- 

vagy kikapcsolt állapotban vannak. Ez azt jelenti, hogy ez az ideális eset. Ebben az esetben a relatív 

átviteli tényező értéke 1  lesz.  

 

 A relatív átviteli tényezők, hasonlóan az átviteli tényezőkhöz, felírhatók a teljes, adott esetben 

2 x 2-es rendszerre. A felírás mátrixos formában tehető meg a legáttekinthetőbben: 
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illetve 
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 . (24.19) 

A relatív átviteli tényező mátrixára igaz, hogy a sorok és az oszlopok elmeinek összege eggyel 

egyenlő, tehát a sorösszegre igaz, hogy 
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 , (24.20) 

illetve az oszlopösszegre igaz, hogy 
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n

i

ij

1

 . 

 (24.21) 

A 24.20 és a 24.21 egyenletek azt jelentik, hogy egy 2 x 2-es rendszer esetében elegendő egyetlen 

esetre meghatározni a relatív átviteli tényezőt. Ebből a   mátrix többi eleme már kiszámítható.  

 

A relatív átviteli tényező értékei a következők lehetnek, illetve a következőket jelentik. Ha 1ij  

ideális eset, a szabályozókörök nincsenek hatással egymásra. Az, hogy 1  azt is jelenti, hogy egy 

2 x 2-es rendszerben elegendő egy relatív erősítési tényező elemet meghatározni. A többi már adódik. 

Ilyenkor az is adódik a 24.20 és a 24.21 egyenletekből, hogy ha 1ij , azaz például a 2 x 2-es 

rendszerben 111  , akkor 122   is igaz, valamint a kölcsönhatás nulla lesz, tehát 012   és 

021  , tehát ideális esetről van szó.  

10  ij  a másik szabályozókör bekapcsolásával a kölcsönhatás erősödik. Tehát 
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, mely esetet a pozitív kölcsönhatás példáját jelenti. 

ij1  a másik szabályozókör bekapcsolásával a kölcsönhatás gyengül. Tehát 
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, mely esetet a negatív kölcsönhatás példáját jelenti.  

0ij  nincs kölcsönhatás xci és xmj között. Szabályozásra alkalmatlan eset.  

0ij  veszélyes, szabályozásra alkalmatlan eset. Az xci és xmjj közi kölcsönhatás mértéke 

megfordul, előjelet vált, attól függően, hogy a másik szabályozókör be van, vagy nincs 

bekapcsolva. 

 

Szabályozási struktúra tervezésekor tehát arra a módosított jellemző – szabályozott jellemző 

párosításokra kell törekednünk, ahol például 2 x 2-es rendszerre azt mutatja a relatív erősítési tényezők 

mátrixa, hogy 
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01
 . (24.22) 

Mivel azt az ideális esetet (24.22 egyenlet) nem mindig sikerül elérni, ezért a szabályozás 

érdekében a szabályozókörök közti kölcsönhatást valahogy kezelni, csökkenteni kell. Ez azért is 

fontos, mert a kölcsönhatás stabilitási problémát is jelenthet.  

A szabályozókörök közti kölcsönhatások okozta problémákon, esetleges stabilitási problémákon 

úgy lehetünk úrrá, hogy: 

1. kikapcsoljuk, kézi/manuális állásba kapcsolják az egyik szabályozókört, 

2. elhangoljuk az egyik szabályozókört, melynek következtében az elhangolt kör lassúbban fog 

viselkedni, és a két kör kölcsönhatása csökken. Ez tulajdonképpen dinamikus szétcsatolást jelent, 

3. más szabályozási struktúrát választanak, melyet implicit szétcsatolásnak is hívnak, 

4. speciális szabályozókör elemek beépítésével kiküszöbölik a szabályozókörök közti kölcsönhatást, 

úgymond szétcsatolják a szabályozóköröket. Ezt szokás teljes szétcsatolásnak is nevezni. Ezt a 

24.7. ábra mutatja be.  



186 Folyamatirányítási rendszerek 

© Mizsey Péter, BME www.tankonyvtar.hu 

 

24.7. ábra. Szabályozókörök közti kölcsönhatás teljes szétcsatolása 

A 24.7. ábrán bemutatott szétcsatolást az ábrán látható D21 és D12 elemek alkalmazása, a 

szabályozókörökbe történő beiktatása jelenti. Ez a megoldás a lehetséges megoldások közül a 

legkomplikáltabb. Megvalósítására igen alkalmas a számítógépes folyamatirányítás alkalmazása.  

 

Összefoglalásul megemlíthetjük, hogy a relatív átviteli tényezők, illetve az alkalmazásukkal 

megvalósítható módszer alkalmas eszköz, hogy a szabályozási struktúrát úgy tervezhessük meg, hogy 

a szabályozókörök közti kölcsönhatás nulla vagy minimális legyen. Lehetőleg olyan módosított 

jellemző – szabályozott jellemző párosítást kell tervezni, ahol a relatív átviteli tényezők közel vannak 

1-hez.  

 

A relatív átviteli tényezők módszere egy rendkívül egyszerű módszer, mellyel segíthetjük 

munkánkat a szabályozási struktúra megtervezésekor. A módszer stacionárius paraméterek 

felhasználásával dolgozik, hiszen az átviteli tényezők a stacionárius viselkedésre adnak információt. 

Ezeket az átviteli/erősítési tényezőket egyszerűen meghatározhatjuk, mert ha ismert a folyamat 

stacionárius modellje, akkor az átviteli tényezők és azokból a relatív átviteli tényezők már 

számíthatók. A vegyi- és rokonipari folyamatok modellje meglehetősen biztosan rendelkezésre áll, 

például professzionális folyamatszimulátorok alkalmazásával. Ezek segítségével már a 

folyamattervezés fázisában meghatározhatók az egyes átviteli tényezők, és azok alapján a várható 

szabályozókörök közti kölcsönhatás megállapítható, és a szabályozási struktúra már a 

folyamattervezés fázisában meghatározható.  

 

Az itt bemutatott relatív átviteli tényezők módszere stacionárius paraméterek alkalmazásán és 

vizsgálatán alapul, ezért a várható stacionárius viselkedésre ad felvilágosítást. Ha a dinamikus 

viselkedésre is vizsgálni kívánjuk a kölcsönhatást, akkor az idő vagy frekvenciatartományban kell a 

fenti vizsgálódást elvégezni. Ebben az esetben a tényleges átviteli függvényekkel kell dolgozni. A 

témával kapcsolatban további információ található: Luyben, W., L.: Process modelling, Simulation 

and control for chemcial engineers, 2-nd Edition, McGrew-Hill, New York, 1989. 

Ellenőrző kérdések 

1. Milyen lépésekből áll egy szabályozási struktúra megtervezése? 

2. Melyek a gyors és melyek a lassúbb szabályozások? Milyen tanult alapszabályozások 

tartoznak ebbe körbe? 

3. A szabályozási struktúra megtervezésekor mire kell tekintettel lenni? 
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4. Milyen módszereket ismer az irányítástechnikai szabadsági fokok meghatározására? 

Jellemezze ezeket a módszereket! 

5. Mutassa be a desztilláló oszlop példáján az irányítástechnikai szabadsági fokok 

meghatározásának módját a körüljárásos vagy mérnöki módszerrel! 

6. Mutassa be a keverős duplikátor példáján az irányítástechnikai szabadsági fokok 

meghatározását mindkét tanult módszerrel! 

7. Mit jelent az, hogy ha a szabályozókörök között kölcsönhatás van? 

8. Mi a relatív erősítési tényezők definíciója? Mi a szerepük ezeknek a tényezőknek? 
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25.  VEGYI- ÉS ROKONIPARI BERENDEZÉSEK 

SZABÁLYOZÁSAI 

25.1.  Bepárlók szabályozása 

Egy egytestes, folyamatos működésű (stacionárius üzemű) bepárló sematikus vázlatát mutatja be a 

25.1. ábra. Az ábrán feltüntettük a bepárló be- és kimenő áramait, az áramok meghatározó 

paramétereit, a bepárló nyomását és a páratér hőmérsékletét, mint a működés jellemző paramétereit. 

 

25.1. ábra. Egytestes bepárló sematikus vázlata 

Az ábrán szereplő jelölések:   

1. S0   a híg oldat mennyisége,   

2. b0   a híg oldat koncentrációja,   

3. h0   a híg oldat entalpiája,   

4. S1   a sűrű oldat mennyisége,   

5. b1   a sűrű oldat koncentrációja,   

6. h1   a sűrű oldat entalpiája,   

7. V  a pára mennyisége,   

8. hV   a pára entalpiája,   

9. w
ggg
  a bepárlóba bevezetett fűtőgőz mennyisége,   

10. hg a bepárlóba bevezetett fűtőgőz entalpiája,   

11. p  a bepárló nyomása,   

12. T  a bepárló páraterének hőmérséklete.   

 

 Az egytestes bepárló szabályozási struktúrájának meghatározásánál először definiálni kell a 

szabályozási célt. Általában a cél a sűrűoldat koncentrációjának (b1) biztosítása. A sűrűoldat 

koncentrációjának biztosítása mellett, fontos műveleti paraméter a nyomás és a bepárlóban, illetve a 

forralócsövekben lévő folyadékszint biztosítása.  

 Az így felvázolt irányítástechnikai igények, illetve megvalósításuk automatikusam megadja az 

anyagmérleg és az összetétel-szabályozási igényeket, azaz a szabályozott jellemzők a következők 

lesznek 

1. anyagmérleg-szabályozás: nyomásszabályozás, szintszabályozás, 

2. összetétel-szabályozás: sűrűoldat koncentrációjának szabályozása. 

A szabályozási struktúra meghatározásának következő lépése az irányítástechnikai szabadsági 

fokok meghatározása. Ez azért fontos, hogy hány szabályozott paraméterünk lehet, vagyis 

megvalósítható lesz-e a bepárló fentebb kívánt szabályozása.  
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A szabadsági fokok meghatározását a 24.2. pontban már említett két módszer valamelyikével 

végezhetjük el. Ezek rendre: 

1. a változók és egyenletek számának különbsége, 

2.  körüljárásos vagy mérnöki módszer. 

 

A 24.2. pontban bemutatott példának és a gyakorlatnak a tanulsága alapján azt a módszert 

célszerű választani, amelyik egyszerűbben szolgáltat megbízható eredményt a szabályozási struktúra 

ezen lépésében. Figyelembe véve, hogy a bepárló, illetve a bepárlás már egy meglehetősen bonyolult 

rendszer ahhoz, hogy a változók és egyenletek számának különbsége alapján egyszerűen és gyorsan 

érjünk eredményt, ezért célszerű a másik módszert választani, amely lényegesen egyszerűbb és inkább 

áll összhangban a mérnöki szemlélettel. 

  

Ezek alapján, ha a bepárlót úgymond „körüljárjuk” és meghatározzuk, hány helyen tudunk 

beavatkozni a folyamatba, akkor arra a 25.1. ábra alkalmas. A körüljárás alapján látható, hogy négy 

helyen tudunk beavatkozni a folyamatba: 

1. páraelvezetés, V, 

2. hígoldat betáplálása, S0, 

3. sűrűoldat elvétele, S1, 

4. fűtőgőz mennyisége, wg. 

 

Az egytestes, folyamatos működésű bepárló esetében tehát négy beavatkozási lehetőségünk van. 

Ez azt jelenti, hogy négy szabályozókört telepíthetünk a bepárlóra. Szem előtt kell azonban tartani, 

hogy a bepárlóba betáplálandó híg oldat mennyisége többnyire adott, egy másik berendezés, illetve 

folyamat által megszabott érték. Azt is meg kell gondolni, hogy a bepárló anyagmérlege 

VSS  10 , (25.1) 

tehát a fenti három változót egyszerre nem módosíthatjuk, mert az ellene mond az anyagmérlegnek. A 

háromból az egyiket viszont szintszabályozásra használhatjuk, mert az nem visz el szabadsági fokot, 

és ezért megengedhető.  

 Figyelembe véve, hogy a hígoldat általában más berendezés által megszabott paraméter, de a 

bepárló működése szempontjából állandónak tekintjük, ezért a bepárló szabályozási struktúrájának 

tervezésekor nem vesszük figyelembe.  

Így mindezek alapján, három helyen tudunk beavatkozni a bepárló működésébe, melyek az 

alábbiak: 

1. páraelvezetés, V, 

2. sűrűoldat elvétele, S1, 

3. fűtőgőz mennyisége, wg. 

Ez azt jelenti, hogy három szabályozókör működtetésére van lehetőség. Miután a korábbiakban három 

szabályozott jellemzőt állapítottunk meg, melyek a nyomás, szint és a sűrűoldat összetétele, ezért a 

bepárlók szabályozása egy 3 x 3-as esetnek felel meg.  

25.1.1.  Távadók és működésük a bepárló szabályozásában 

A szabályozott jellemzőket értékét mérjük távadókkal. A bepárlás során három különböző műveleti 

paramétert kell mérni és figyelni. Ezeket már megállapítottuk: 

 nyomás, 

 folyadékszint, 

 összetétel/koncentráció. 

 Ezek mellett, elképzelhető még a fűtőgőz és a kondenzátor hűtővízáramának áramának mérése is. 

Erre akkor kerülhet sor, ha a fűtőgőz áramát, mint módosított jellemzőt, kaszkádszabályozás 

segédszabályozó köreként helyezzük el a szabályozási struktúrában. Hasonló gondolatmenet alapján 
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lehet a sűrűoldat árama is egy kaszkádszabályozás segédszabályozó köre, ha az összetétel-

szabályozást a sűrűoldat elvételével oldjuk meg. A hűtővíz és persze a fűtőgőz áramát is célszerű 

mindig mérni, hogy a folyamat viselkedéséről, esetleges energiamérlegéről minél több információnk 

legyen, de a hűtővíz áramát akkor mindenképpen mérnünk kell, ha a hűtővízárammal szabályozzuk a 

bepárló nyomását.  

 Az itt felsorolt ötféle műveleti paraméter mérése közül eddig egyedül az összetétel/koncentráció 

mérésével nem foglalkoztunk. Így ezzel kapcsolatban említünk meg néhány szempontot.  

 

Az összetétel-szabályozás esetén, a bepárlás során, a szabályozó feladata a leggyakoribb esetben 

az, hogy a sűrű oldat koncentrációját egy kijelölt érteken, illetve egy kijelölt intervallumban tartsa. 

Ehhez mérni kell az oldat koncentrációját és abból képezni a szabályozó kör alapjelét. A 

koncentrációmérést általában nem közvetlenül végzik, hanem egy koncentrációtól függő paramétert 

választanak, ami jól mérhető. Ez a paraméter lehet az oldat forrási hőmérséklete, mely a koncentrációs 

forrpontemelkedés miatt függ a koncentrációtól. Ez esetben a hőmérsékletet nagyon pontosan kell 

mérni, mert az egységnyi koncentrációváltozás okozta hőmérsékletváltozás (a bT   érték) 

meglehetősen kicsiny érték. Különösen kedvezőtlen a helyzet nagy molekulájú, nem disszociáló 

anyagok oldatainak bepárlásakor (például cukoroldat), amelyeknek koncentrációs forrpontemelkedése 

különösen kicsiny. Jól disszociáló, erős elektrolitok oldatainak forrpontemelkedése jóval nagyobb 

(például NaOH), ezeknél a módszer jobban alkalmazható. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a 

körülményt sem, hogy a forráshőmérséklet a nyomásnak is függvénye. Hőmérsékletméréssel 

koncentrációt mérni csak szigorúan konstans nyomás esetén lehetséges.  

Szellemes koncentrációmérésre ad lehetőséget az a körülmény, hogy a bepárló páraterének 

hőmérséklete a tiszta oldószer forrpontja. Az oldat hőmérséklete a forrpontemelkedés miatt ennél 

magasabb, és forralás közben az oldatból vele azonos hőmérsékletű, tehát túlhevített pára távozik el. A 

hőveszteség miatt azonban a pára az oldat elhagyása után, de még a bepárló páraterében elveszti 

túlhevítettségét a pára szenzibilis hője nagyon kicsi, a latens hőhöz képest elhanyagolható  és lehűl a 

telítettségi hőmérsékletre, azaz a tiszta oldószer forrpontjára. Az oldat és páratér között tehát 

hőmérséklet-különbség van, amely hőmérséklet-különbség a koncentráció függvénye. Ez a 

hőmérséklet-különbség sokkal kevésbé függ a nyomástól, mint a hőmérsékletek külön-külön. A 

hőmérséklet-különbség elektromos úton jól mérhető, például úgy, hogy azonos ellenállás-hőmérőket 

teszünk a mérendő hőmérsékletekhez és azokat egy Wheatstone-hídba kötjük.  

A koncentrációmérésnek más módjait is fel lehet használni a szabályozásban. Lehet mérni 

villamos vezetőképességet, sűrűséget, viszkozitást, törésmutatót. E paraméterek mérésekor 

figyelemmel kell lenni arra, hogy ezek az értékek a hőmérsékletnek is függvényei. 

25.1.2.  Lehetséges szabályozási struktúrák 

A bepárlók nyomásának szabályozása nem csak a 25.1.1. pontban leírtak értelmében fontos, hanem 

akkor is rendkívül fontos, ha többtestes bepárlók esetéről van szó. Ilyenkor az egyes bepárló testekben 

a páratér nyomását pontosan kell tartani, különben az integrált megoldás működése veszélybe kerül. A 

bepárlók szabályozásáról már megállapítottuk, hogy egy 3 x 3-as esetnek felel meg. A szabályozási 

struktúra meghatározásánál, célszerű azt a heurisztikus elvet követni, miszerint jó dinamikai 

viselkedés elérése érdekében kívánatos, ha a beavatkozás, azaz a módosított jellemző és a szabályozott 

jellemző egymáshoz közel van. Ezért a nyomásszabályozásra a páraáram módosításával kapcsolatos 

lehetőségeket célszerű választani.  

 Ezzel összhangban vannak a 21. pontban már áttekintett és ismertetett nyomásszabályozási 

lehetőségek. Ezek az ott leírtak értelmében oldhatók meg. A 25.2. ábrán bemutatunk egy olyan 

megoldást, mely esetében direkt a kondenzátorba menő gőzáramot módosítjuk. A szabályozott 

folyamat a bepárló, a szabályozott jellemző a bepárló páraterének nyomása, a módosított jellemző a 

páraáram, zavarás például a fűtőgőz áram ingadozása, betáplálás változása.  
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25.2. ábra. A páratér nyomásának egy lehetséges szabályozása 

Ha a páratér nyomása az előírtnál kisebb érték, a szabályozókör működése következtében a 

páravezetékben levő szelep zárul, áteresztőképessége csökken. A megnövekedett fojtáson csak 

nagyobb nyomás képes átnyomni a gőzáramot, tehát a páratér nyomása növekedni fog. 

 

Atmoszférikus nyomású bepárló esetében egy légző elvégzi a nyomásszabályozást. 

Természetesen a légzőt a bepárló leghidegebb pontjára kell elhelyezni. Vákuumban működő bepárló 

esetében a vákuum rontása is egy lehetséges megoldás. Erről a desztilláló oszlopok szabályozásánál 

írunk, de itt is hivatkozunk rá.  

 

A sűrűoldat koncentrációjának szabályozását, mivel a páraáram a nyomásszabályozáshoz 

rendelhető, tulajdonképpen két módon oldhatjuk meg. Tekintve, hogy az anyagmérleg-szabályozás 

még egy változó, a folyadékszint szabályozását igényeli, ezért így egy 2 x 2-es alrendszerünk lesz az 

eredetileg 3 x 3-as rendszerben, mivel a nyomásszabályozást már a fentiek értelmében eldöntöttük. : 

 a fűtőgőz áramba történő beavatkozással, 

 a sűrűoldat elvételébe történő beavatkozással. 

A két megoldást a 25.3. és a 25.4. ábrák koncentrációszabályozásra mutatják be.  

 

25.3. ábra. Koncentráció szabályozás a fűtőközeg változtatásával 

Ha a sűrű oldat koncentrációja kisebb, mint az előírt érték, a szabályozókör a szelep nyitásával 

növeli a fűtőközeg áramát (a fűtőközeg szinte kivétel nélkül mindig gőz, a szelep nyitása a fűtőtérben 

növeli a gőz nyomását és (hőmérsékletét) és az átadott hő mennyiségét. Ennek következtében az 

oldatból több pára távozik, a koncentráció növekedni fog. Ha a sűrű oldat koncentrációja nagyobb az 

előírt értéknél, a szabályozószelep csökkenti a fűtőközeg áramát.  

Ha a fűtőközeg áramába technológiai okokból nem akarunk beavatkozni, a beavatkozás helyéül a 

sűrű oldat elvételét is választhatjuk. Az így kapott szabályozókör hatásvázlatát az 25.3. ábrán mutatjuk be. 
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25.4. ábra. Koncentrációszabályozás a sűrű oldat elvételével 

A szabályozókör a következőképpen működik: ha a bepárlóban levő oldat koncentrációja kisebb, 

mint az előírás, akkor a szelep a sűrű oldat elvételét csökkenti. Ehhez az érzékelőt úgy kell elhelyezni, 

hogy az érzékelő az elvételre kerülő sűrű oldat koncentrációját mérje. Ezzel növeli az oldat 

tartózkodási idejét a bepárlóban. Hosszabb idő alatt az oldat nagyobb hányada párolódik be, növekszik 

a koncentráció. Fordított esetben a már kellően besűrített oldat elvételéről intézkedik a szabályozókör. 

 

A szintszabályozás ugyanígy működik, de ha a gőzárammal a sűrűoldat koncentrációját 

szabályozzuk, akkor a szintet a sűrűoldat elvételével szabályozzuk, és fordítva.  

 

A bepárló szabályozási struktúráját a fentiek értelmében a 25.5. és 25.6. ábrákon foglalhatjuk össze.  

 

25.6. ábra. A bepárló egy másik lehetséges szabályozási struktúrája 

A két bemutatott szabályozókör csak akkor szolgáltat megfelelően jó eredményt, ha a híg oldat 

betáplálásban nincsenek túl nagy ingadozások. A bepárlónak mint hőcserélőnek a jó működéséhez az 

szükséges ugyanis, hogy a benne levő oldatmennyiség ne túl nagy intervallumban változzék. A híg 

oldat lökésszerű megnövekedése vagy tartós csökkenése a bepárlóban levő oldatmennyiség 

kedvezőtlen változásait idézi elő. 
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A betáplálás állandó értéken, vagy gyakorlatilag állandó értéken tartását az itt bemutatott 

szabályozási struktúra tervezésekor kiindulási feltételként kikötöttük, de erre gondolni kell, ott ahol a 

hígoldat keletkezik, és betáplálását megoldjuk.  

25.2.  Desztilláló oszlop szabályozása 

Az egybetáplálásos, kéttermékes, zeotrop elegyet desztilláló, illetve rektifikáló (szinonim elnevezések) 

kolonna szabályozását és az azzal kapcsolatos kérdéseket tekintjük át. Az oszlopon a jó működtetés 

biztosításához  

 anyagmérleg-szabályozást és 

 összetétel-szabályozást  

kell megvalósítani. Ez egyben a szabályozási cél is.  

Ezzel a szabályozási problémával már foglalkoztunk, például a 3.1. példában is. A 3.2. ábra 

mutatja a rektifikáló oszlopot, ami itt a követhetőség érdekében újra bemutatunk.  

 

25.7. ábra. Egy betáplálású kéttermékes rektifikáló oszlop 

A bepárlónál már alkalmazott körüljárásos vagy mérnöki módszert alkalmazzuk és 

alkalmazásával eldöntjük, hogy hány egymástól függetlenül működtethető beavatkozást tudunk 

desztilláló oszlopon elhelyezni.  

 Amint azt már a fenti példában megállapítottuk 5 helyen tudunk beavatkozni a vizsgált desztilláló 

oszlop működésébe. Ezek a beavatkozások esetünkben szabályozószelepek. A körüljárásos módszert 

követve megállapíthatjuk, hogy az 5 darab szabályozó szelepet a kolonnán hol tudjuk elhelyezni. Ezek 

a következő helyek lehetnek: 

 kondenzátor hűtővíz (Qkond), illetve a kondenzátorral kapcsolatos nyomásszabályozási 

lehetőségek, (jelöljük a továbbiakban ezt a lehetőséget Qkond –nak); 

 refluxáram (L); 

 desztillátum áram (D); 

 üstfűtés (Qüst); 

 fenéktermék áram (M).  

 

Az anyagmérleg-szabályozás megvalósításához szabályozni kell  

 az oszlop nyomását (P),  

 a szintet a szedőedényben (Hsz) és  

 a szintet a visszaforralóban (Hv). 
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Az összetétel-szabályozás megvalósításához szabályozni kell a  

 fejterméket/desztillátumot (xD),  

 fenékterméket/maradékot (xM).  

 

Ez így 5 szabályozott paramétert jelent, ami azt a szerencsés helyzetet eredményezi, hogy pont 

annyi szabályozott jellemzőnk van, mint ahány módosított jellemzőnk.  

Ezzel megállapíthatjuk, hogy a kérdéses rektifikáló oszlop, a szabályozási cél eléréséhez, egy 

5 x 5-ös rendszert alkot, azaz az anyagmérleg-szabályozás mellett mindkét termék összetételét 

szabályozni tudjuk.  

 

A 25.8. ábra a korábbi 3.3. ábra, mutatja az így előálló rendszert. 

 

25.8. ábra. Rektifikáló oszlop leegyszerűsített irányítástechnikai vázlata 

A desztilláló kolonna szabályozási struktúrájának megtervezéséhez a következő lépés a 

módosított és a szabályozott jellemzők párosítása oly módon, hogy a szabályozási struktúrában 

szereplő szabályozó körök között a kölcsönhatás nulla, illetve minimális legyen. Ennek megállapítása 

az 5 x 5-ös rendszerben nem egyszerű feladat. A problémát célszerű egyszerűsíteni, dekomponálni. 

Ha a problémát dekomponálni kívánjuk, akkor megállapíthatjuk, hogy az 5 x 5-ös rendszer egy 

3 x 3-as problémára, mely az anyagmérleg-szabályozást jelenti, és egy 2 x 2-es összetétel-szabályozási 

problémára tudjuk felbontani/egyszerűsíteni. Ahogy azt már említettük, az anyagmérleg-szabályozás 

és az összetétel-szabályozás magában hordozza a dekomponálási lehetőséget, mivel a kétféle 

szabályozás dinamikusan eltérő jellegű. Az anyagmérleg-szabályozás sokkal gyorsabb, mint az 

összetétel-szabályozás, és ez hordozza magában az automatikus dekomponálhatóságot. Tehát a 

dinamikus viselkedések közti lényeges eltérés kínálja/teszi lehetővé a dekomponálhatóságot. 

Megjegyezzük, hogy a dinamikus viselkedésben lévő, akár több nagyságrendi különbség, mely az 

időállandók értékében is megnyilvánul, ugyanakkor matematikai problémát is jelent a desztilláló 

oszlop viselkedésében. Az időállandókban lévő, akár több nagyságrendi különbség okozta probléma 

eredményezi, hogy a desztilláló oszlop dinamikus modellje egy úgynevezett „merev (stiff) rendszer”, 

melynek megoldása speciális numerikus módszereket kíván.  

 

Zavarásként feltételezhetjük például a betáplálás áramának és összetételének változását. Az egyéb 

változók lehetnek például olyan tányérhőmérsékletek, melyeket nem is mérünk. 

25.2.1.  Távadók és működésük a desztilláló oszlop szabályozásában 

A szabályozott jellemzőket értékét mérjük távadókkal. A desztilláció során, a bepárláshoz hasonlóan, 

három különböző műveleti paramétert kell mérni és figyelni. Ezeket már a 25.2. pontban, fentebb 

megállapítottuk: 

 nyomás, 

 folyadékszint, 

 összetétel/koncentráció. 

 Ezek mellett, elképzelhető még a fűtőgőz és a kondenzátor hűtővízáramának áramának mérése is. 

Erre akkor kerülhet sor, ha a fűtőgőz áramát, mint módosított jellemzőt, kaszkádszabályozás 

segédszabályozó köreként helyezzük el a szabályozási struktúrában. Hasonló gondolatmenet alapján 

lehet a desztillátum és a maradék árama is egy kaszkádszabályozás segédszabályozó köre, ha az 
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összetétel-szabályozást a sűrűoldat elvételével oldjuk meg. A hűtővíz áramát, és persze a fűtőgőz 

áramát is, célszerű mindig mérni, hogy a folyamat viselkedéséről, esetleges energiamérlegéről minél 

több információnk legyen. A hűtővíz áramát akkor is célszerű mérni, ha a hűtővízárammal 

szabályozzuk a desztilláló oszlop nyomását.  

A desztilláló berendezés összetétel-szabályozásának célja, hogy a desztilláció fej és fenékterméke 

az előírásos összetételű legyen. A szabályozáshoz általában mérni kell a szabályozott paramétert, tehát 

jelen esetben a koncentrációt. Olyan koncentrációmérési módszert kell választani, mely folyamatosan 

szolgáltatni tudja a szabályozókör ellenőrző jelét. Erre a célra leggyakrabban hőmérsékletmérést 

alkalmaznak. Lehetséges ezen kívül a koncentrációmérésnek más folyamatos módszereit is 

alkalmazni, például törésmutató-, sűrűségmérést stb., de ezeket ritkábban alkalmazzák, főleg csak 

olyan esetekben, amikor a hőmérsékletmérésen alapuló koncentrációmérés nehézségekbe ütközik: 

például a komponensek forrpontjai/forráshőmérsékletei nagyon közel esnek egymáshoz, ezért a 

koncentrációváltozás csak kismértékű hőmérsékletváltozással jár.  

Ha az elválasztandó komponensek forráshőmérsékletei nagyon közel esnek egymáshoz, mint 

például xilol izomerek elválasztása esetén, akkor a hőmérsékletméréssel nem követhető az összetétel 

változás. Ilyenkor úgynevezett „process gázkromatográfot” alkalmaznak, amely mintát vesz a 

vizsgálandó termékből, és így állapítja meg a kolonna működésére jellemző összetételt. Mivel a 

gázkromatográf működése szakaszos, ezért alkalmazásával holtidőt viszünk a szabályozásba. Ennek a 

holtidőnek a nagysága 5-20 perc körül van. Ez természetesen nem szerencsés (lásd a holtidős 

szakaszok/folyamtok szabályozásáról írottakat), de az adott esetben kénytelenek vagyunk ezt 

megtenni. Figyelembe véve, hogy az egymáshoz közeli forráshőmérsékletű anyagok elválasztása 

esetén a desztilláló oszlop összetétel-szabályozása, meglehetősen nagy időállandókkal rendelkezik, 

akár több óra is lehet, ezért a gázkromatográf okozta holtidő nem katasztrofális. Viszont 

mindenképpen kedvezőtlen változás a szabályozás minőségében. Ez az eset az úgynevezett 

„finomfrakcionáló” rektifikáló oszlopokra jellemző.  

 

Vizsgáljuk meg, milyen összefüggés van a kolonnában mérhető hőmérséklet és a koncentráció 

között. A desztilláló kolonnában minden folyadék, illetve gőz a forráshőmérsékleti/forrponti, illetve 

kondenzációs hőmérsékletén van, mert a folyadék és gőz érintkeznek egymással. A forrpont és 

kondenzációs hőmérséklet koncentrációfüggése ismert, kétkomponensű folyadékelegyek esetén 

például az 25.9. ábrán látható „forrpontgörbe”, az úgynevezett T-x-y diagram.  

 

25.9. ábra. Forrpontgörbe 

Az oszlop tányérjain más-más összetételű folyadék van, ha a tányérokon levő koncentrációkhoz 

tartozó forrpontokat ábrázoljuk a tányérszám függvényében, a 25.10. ábrához hasonló hőmérséklet-

eloszlást, „hőmérsékletprofilt” kapunk. A görbék paramétere az xD desztillátumösszetétel. A 25.10. 

ábra abban az esetben jellegzetesen ilyen, ha a kolonna két végén a termékekben a komponenseket 

viszonylag tisztán nyerjük ki. Ha a kolonna alsó vagy felső része nem elég hosszú ahhoz, hogy a 

termékben az egyik komponens viszonylag tisztán jelenjen meg, a görbék összesimuló vége hiányzik.  

Látható a görbékből, hogy a desztillátum összetételének megváltozása a kolonna legfelső 

tányérjain kisebb hőmérséklet-különbséget okozott, mint a végétől távolabb levő tányérokon. A 

termékben bekövetkező koncentrációváltozás jobban mérhető hőmérséklet-különbséget okoz a 

kolonna középső tányérjain, mint a kolonna végén. A kolonna végétől távol elhelyezett 

hőmérsékletmérésen alapuló érzékelő/hőmérő viszont azt jelenti, hogy az érzékelés a beavatkozás 
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helye távol van egymástól. Ez a kedvező dinamikus viselkedés érdekében kerülendő. A végrehajtott 

beavatkozás következményét ugyanis az érzékelő csak késve észleli, az időkésés annál nagyobb, minél 

távolabb van az érzékelő a kolonna végétől. Ez a késés, illetve holtidő dinamikus szempontból 

kedvezőtlen a szabályozókörre. Hosszúvá teszi a szabályozási időt, ami azért kedvezőtlen, mert ez idő 

alatt nem az előírásnak megfelelő a szabályozott paraméter értéke, azaz a termék az előírt összetételtől 

eltér. A viszonylag hosszú holtidő ugyanakkor stabilitási problémákat is felvethet. (Erről a process 

gázkromatográf kapcsán már írtunk, de ezt a megoldást akkor választjuk, ha semmiképpen nincs más 

megoldásunk. A hőmérő elhelyezésén viszont lehet kompromisszumos megoldást találni.)   

 A valóságos megoldásokban az ellentétes szempontok között ésszerű kompromisszumot kell 

keresnünk. Erről még később a desztillátum összetételének szabályozásánál írunk.  

 A kolonnában mérhető hőmérséklet, tehát az elegy forrpontja nem csak az összetételnek, hanem a 

nyomásnak is függvénye. Ha hőmérővel akarunk koncentrációt mérni, gondoskodni kell arról, hogy a 

nyomás konstans legyen, vagy valamilyen módon a nyomás változásainak a hatását is figyelembe 

vegyük a szabályozás során. Ebből a szempontból a legegyszerűbb eset, ha a desztilláció 

atmoszférikus, és a kondenzátoron keresztül a kolonna érintkezik a szabad levegővel. Ez biztonságos 

és pontos nyomásszabályozási módszer, ámbár alkalmazásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a 

meteorológiai változások következtében ez a nyomás is ingadozhat csekély mértékben. Továbbá, hogy 

az érzékelő, azaz esetünkben a hőmérő, mellyel tulajdonképpen a koncentráció alakulását követjük, 

nem a kolonna fejében, hanem lejjebb, a kolonna valamelyik tányérján van, ahol a nyomás nagyobb, 

mint a kondenzátor nyomása, a tányérok nyomásesése miatt.  

Ha a desztilláció atmoszférikustól eltérő nyomáson történik, gondoskodni kell arról, hogy ez a 

nyomás konstans legyen. Ez a nyomásszabályozás automatikus szabályozókör segítségével is 

történhet. Megvalósítására példát a korábbiak során (lásd Nyomásszabályozás című fejezet) már 

ismertettünk. A nyomásingadozások okozta hőmérsékletváltozás különösen vákuumdesztilláció esetén 

lehet jelentős. Ennek alapja a tenziógörbe lefutásában van, mely exponenciális és minden anyagra 

nézve kvalitative a 25.11. ábrának megfelelő. 

A kis nyomások tartományában a görbe meredeksége kicsi, azaz nagy a dT/dP érték. Ugyanakkor 

a nagy nyomások tartományában a nyomásváltozáshoz sokkal kisebb hőmérsékletváltozás tartozik, 

azaz a kolonnában a hőmérséklet a nyomásingadozásokra sokkal kevésbé érzékeny.  

 

25.11. ábra. A tenziógörbe kvalitatív ábrázolása 

25.2.2.  Lehetséges szabályozási megoldások a desztilláló oszlopon, szabályozási struktúrák 

A desztilláló oszlop szabályozása során két csoportba soroljuk a szabályozóköröket, amint azt már 

írtuk: 

 anyagmérleg-szabályozás, 

 összetétel-szabályozás. 

 

Szintén megállapítottuk, hogy általános érvényűen igaz, hogy a desztilláció és más művelet, 

például bepárlás, esetében igaz az, hogy az anyagmérleg szabályozó körök sokkal, akár több 
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nagyságrenddel is gyorsabbak, mint az összetétel szabályozó körök. Ezért a két típusú szabályozás 

megvalósítása dekomponálható. 

 Az anyagmérleg-szabályozás megvalósítását, tehát a módosított és szabályozott jellemzők 

párosítását általában háttérbe szorítjuk az összetétel-szabályozás megvalósítása mellett. Először az 

összetétel-szabályozást valósítjuk meg, mégpedig úgy, hogy a szabályozókörök közt a kölcsönhatás 

minimális legyen. Ezt követi az anyagmérleg-szabályozás megtervezése.  

25.2.2.1.  Fejtermék/desztillátum összetételének szabályozása 

Egy lehetséges megoldás működési vázlata a 25.12. ábrán látható. 

 

25.12. ábra. Fejtermék-összetétel szabályozása a relfuxárammal 

 Az ábrán egy kolonna felső része látható a kondenzátorral és a refluxelosztó/szedő tartállyal. A 

szabályozó a második tányér hőmérsékletét méri, (a 25.12. ábrán a tányérról lefolyó folyadék 

hőmérsékletét méri) és ennek alapján módosítja a reflux mennyiségét egy szabályozószelep 

segítségével.  

A szabályozókör működésének leírásakor feltételeztük, hogy a kolonna kétkomponensű elegyet 

választ szét, ez azonban a működés lényegét nem érinti, több komponens esetén is hasonlóképpen 

működik a szabályozókör.  

Ha az érzékelő az előírtnál magasabb hőmérsékletet észlel, ez azt jelenti, hogy a harmadik 

tányéron, és a többi tányéron és a fejtermékben is, az illékonyabb komponens koncentrációja, azaz a 

desztillátum összetétele, xD, kisebb a megengedettnél. A szabályozó ebben a helyzetben a reflux 

mennyiségét növeli, melynek eredményeként az elválasztás javul, az xD növekedni fog. Fordított 

esetben, ha az észlelt hőmérséklet kisebb az előírt értéknél, a szabályozó a reflux mennyiségét 

csökkenteni fogja.  

A reflux mennyiségének megváltozása természetesen a refluxarány megváltozását is jelenti, mert 

a reflux növekedése a desztillátum csökkenését is jelenti; mindig érvényesnek kell lennie az oszlop 

páraáramára felírt anyagmérlegnek, azaz 

DLV  0  (25.1) 

egyenlőségnek, 

ahol  V a kolonna legfelső tányérját elhagyó páraáram mennyisége, 

  L0 a refluxáram mennyisége, 

  D a desztillátum mennyisége. 

 

A 25.12. ábrán bemutatott szabályozókörön szemléletesen követhetjük, milyen következ-

ményekkel jár az, hogy az érzékelő nem a kolonna fejében van, hanem lejjebb. Induljunk ki abból a 

helyzetből, hogy az előírtnál magasabb mért hőmérséklet alapján a szabályozó a reflux áramát növelni 

kezdi. A megnövelt refluxáram következtében xD is nőni kezd és tányérokon levő koncentrációk is, 

tehát például a második tányéron lévő folyadék, azaz x2 is. Eljutunk abba az állapotba, amikor a 

refluxáram éppen megfelelő. A koncentrációváltozás azonban ezt csak késve követi, tehát abban a 
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pillanatban, amikor a reflux már megfelelő, de az x3 még nem a megfelelő érték, a szabályozókör még 

„nem veszi észre”, hogy a refluxáram jó és további beavatkozást végezve, tovább növeli a 

refluxáramot, addig, amíg az x2 is eléri a megfelelő értéket. Ekkor azonban már a refluxáram 

túlszabályozott állapotban van, tehát további ellentétes értelmű korrekció szükséges. Minél távolabb 

van a hőmérő a kolonnafejtől, a túlszabályozás annál nagyobb, annál nagyobb a szabályozókör 

lengési, illetve instabilitási hajlama.  

A 25.12. ábrán bemutatott szabályozókör tehát a második tányér összetételét szabályozza, nem 

közvetlenül a fejtermék összetételét. Ez azt jelenti, hogy az xD egy intervallumban változhat, mint ezt a 

25.13. ábrán bemutatjuk. Az eltérő refluxarányokhoz eltérő iránytangensű munkavonalak tartoznak, 

ugyanazon x2 esetén az eltérő xD-hez vezet.  

 

25.13. ábra. A reflux változásának hatása a fejtermék összetételére,  

ha x2 értéke a szabályozott jellemző 

Ez a példa mutatja a korábbiakban említett kompromisszum lényegét, vagyis, hogy hova 

helyezzük el a koncentrációmérési feladatot ellátó hőmérőt. Elvileg a desztillátumba kellene 

elhelyezni, de annak összetétele alig változik, így a változást nehéz követni. Nagyobb a koncentráció 

és ez által a hőmérséklet változása, ha az oszlop közepe felé haladva, valamelyik alsóbb tányéron 

helyezzük el a hőmérőt, de akkor meg a fentebb leírt effektus lép fel. Ezért szükséges a 

kompromisszum a koncentrációmérési feladatot ellátó hőmérő elhelyezésében. Megjegyezzük, hogy 

stacionárius üzemállapotok számításával is meghatározható, hogy melyik tányéron fog legjellemzőbb 

és főleg jól mérhető módon a hőmérséklet változni. Nem feltétlenül szükséges a dinamikus szimuláció. 

Viszont a szabályozókör működésének tanulmányozásához már szükséges a dinamikus szimuláció. 

 

A fejtermék összetételének szabályozása megoldható a desztillátum áramába történő beavat-

kozással (25.14. ábra) és a refluxáramba történő beavatkozással is. Azt a struktúrát kell választani, 

amelyik összességében jobb szabályozást ad. Ennél a vizsgálatnál elsősorban a fenéktermék 

összetételének szabályozását, illetve az azzal való kölcsönhatás mértékét kell megvizsgálni.  

 

25.14. ábra. Fejtermék-összetétel szabályozása a desztillátum árammal 
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25.2.2.2.  Fenéktermék/maradék összetételének szabályozása 

A desztilláló kolonna fenéktermékének összetétel-szabályozására példát mutat be a 25.13. ábra. 

 

25.15. ábra. Fenéktermék összetételének szabályozása 

A szabályozókör az alulról számított harmadik tányér hőmérsékletét, illetve ez által a 

koncentrációját méri, és a mért hőmérséklet szerint módosítja a fűtőgőz mennyiségét. Ha a 

pillanatnyilag mért hőmérséklet alacsonyabb, mint az előírt érték, azaz az illékonyabb komponens 

koncentrációja magasabb az előírt értéknél, akkor a fűtőgőz szelepét nyitja az automatikus szabályozó. 

Ezzel azt érjük el, hogy az üstben levő folyadéknak nagyobb hányadát forraljuk vissza, ennek 

következtében az illékonyabb komponens koncentrációja csökkenni fog.  

Változatlan maradékelvétel mellett ez a beavatkozás azzal a következménnyel jár, hogy az üstben 

csökken a folyadékszint, ami a hőátadás romlását, a stacionaritás megszűnését okozhatja. Ennek 

elkerülésére egy másik szabályozókört alkalmaznak, mely az anyagmérleg-szabályozás része.  

A másik szabályozókör az üst szintjét méri, és ennek alapján módosítja a maradékelvételt. Ha a 

folyadékszint az üstben az előírt érték alá csökken, a szabályozó csökkenti az elvételt, és azzal a 

folyadékszint csökkenését meggátolja.  

Hasonló eredményt érünk el, ha a 25.16. ábrán bemutatott szabályozóköröket alkalmazzuk. A 

koncentrációmérés az itt bemutatott esetben is hőmérsékletméréssel történik. A mért hőmérséklet 

alapján a fenéktermék elvételét változtatjuk. Ha a mért hőmérséklet az előírt értéknél alacsonyabb, 

azaz az illékonyabb komponens koncentrációja magasabb a megengedettnél, a szabályozó csökkenti a 

maradék-elvételt. Ha a maradék-elvételt csökkentjük, ez a szint emelkedését eredményezi. A szint 

emelkedése működésbe hozza a másik szabályozókört, mely annak hatására növelni fogja az üst 

fűtését. 

 

25.16. ábra. Fenéktermék összetételének szabályozása 

A 25.15. és a 25.16. ábrán bemutatott szabályozókörök ugyanazt a két paramétert mérik, a hőmér-

sékletet a 3. tányéron és a szintet az üstben és ugyanazok a módosított jellemzők is: a maradék-elvétel 

és az üst fűtése. A két megoldás statikus szempontból egyenértékű. Működés közben a két szabá-

lyozókör kölcsönhatásban áll egymással, az egyik működése a másikra is befolyással van. Ez a fajta 

kölcsönhatás, tekintve, hogy az egyik egy összetétel szabályozó, a másik pedig egy anyagmérleg 

szabályozó, dinamikusan annyira más viselkedésű, hogy a kölcsönhatásuk gyakorlatilag elhanyagolható.  
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Fontosabb viszont a fej- és a fenéktermék összetételének szabályozását végző körök közti 

kölcsönhatás vizsgálata. Együtt kell vizsgálni ezt a két szabályozókört, és azt a szabályozási struktúrát 

kell vizsgálni, amelyik a kisebb kölcsönhatást mutatja. Tehát esetünkben a 25.15. és a 25.16. ábrákon 

látható két megoldás közül azt a variációt kell választani, amelyik jobb szabályozási struktúrát ad, de 

ebben a vizsgálatban az összetétel-szabályozásokat kell vizsgálni.  

25.2.2.3.  Összetétel-szabályozási struktúrák 

A 25.2.2.1. és a 25.2.2.2. pontokban leírtunk néhány összetétel-szabályozási struktúrát.  

 A lehetséges struktúrákat a szabályozás megvalósításánál szisztematikusan figyelembe kell venni. 

Így néhány lehetséges struktúra: 

xD-refluxáram – xB-üstfűtés 

xD-desztillátum áram – xB-üstfűtés 

xD-refluxáram – xB-fenéktermék áram 

xD-refluxarány – xB-üstfűtés 

xD-refluxarány – xB- fenéktermék áram 

xD-refluxáram – xB-visszaforralási arány (üstben közölt hő, illetve páraáram/fenéktermék elvétel) 

xD-desztillátum áram – xB- visszaforralási arány (üstben közölt hő, illetve páraáram/fenéktermék 

elvétel) 

xD-refluxarány – xB- visszaforralási arány (üstben közölt hő, illetve páraáram/fenéktermék elvétel) 

stb.  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy összetétel-szabályozás megvalósításánál nem lehet olyan struktúrát tervezni, 

ahol a desztillátum áram és a fenéktermék áram/maradék egyszerre szerepelnek úgy, mint az összetétel 

szabályozó körök módosított jellemzői, mert ez megsérti a desztilláló oszlop globális anyagmérlegét: 

maradékumdesztillátbetáplálás   (25.2) 

A kettő közül az egyiknek az anyagmérleg-szabályozás valamelyik szabályozóköre módosított 

jellemzőjének kell lennie. 

25.2.2.4.  Anyagmérleg szabályozása 

Ide tartoznak a  

 nyomásszabályozás, 

 szintszabályozás a szedőedényben vagy a kondenzátorban, 

 szintszabályozás az üstben. 

A nyomás szabályozásának lehetőségeit a Nyomásszabályozás című fejezetben már leírtuk. Itt csak 

egy olyan lehetőséget említünk meg, amelyet ott nem említettünk.  

Vákuum esetén a vákuum rontásával is megoldható a nyomásszabályozás (25.17. ábra). 

 

25.17. ábra. Nyomásszabályozás vákuumrontó szelep alkalmazásával 



25. Vegyi- és rokonipari berendezések szabályozásai  201 

© Mizsey Péter, BME www.tankonyvtar.hu 

A szintszabályozásokat azokkal a módosított jellemzőkkel kell megoldani, amelyek az összetétel-

szabályozás és a nyomásszabályozás után még szabadon maradtak.  

 

Az anyagmérleg-szabályozások közé besorolhatjuk a gőzsebesség szabályozását, mely a 

desztilláló oszlop kedvező hidrodinamikai viselkedését hivatott biztosítani. A desztilláló kolonnában a 

gőzsebesség általában nem mérhető közvetlenül. Ezért közvetett mérési módot kell választani; olyan 

paramétert kell mérni, mely a gőzsebességgel egyértelmű összefüggésben van és jól mérhető. Ilyen 

paraméter a kolonna nyomásesése, esetleg a kolonna egy részének nyomásesése. 

A kolonna nyomásesése a gőzsebességgel egyértelmű függvénykapcsolatban van. Ez a függvény 

általában kísérleti adatokból ismert, alakja erősen függ a kolonnában levő tányérszerkezettől, illetve 

tölteléktől, de minden esetben monoton függvény; nagyobb gőzsebességhez nagyobb nyomásesés 

tartozik. 

A gőzsebességet szabályozó kör hatásvázlata a 25.18. ábrán látható. A beavatkozó szerv a fűtőgőz 

mennyiségét állítja be. Ha a két észlelési hely között a nyomáskülönbség nagyobb a megengedettnél, 

akkor a gőzsebesség is nagyobb, mint a helyes érték. Ez esetben a fűtőgőz áramát csökkenteni kell. Ha 

a kolonna fejnyomása biztosan konstans, például atmoszférikus desztilláció esetén, akkor 

nyomáskülönbség helyett elegendő a nyomást mérni a készülék egy pontján és annak alapján végzi a 

szabályozást. 

 

A gőzsebesség szabályozása természetesen szintén szabadsági fokot, azaz módosított jellemzőt 

igényel. Tehát el kell dönteni, hogy ha szükséges, akkor minek a rovására alkalmazzuk.  

25.3.  pH szabályozás 

25.3.1.  A pH szabályozás problémái 

A pH szabályozás célja, hogy egy vizes oldat hidrogénion-koncentrációját egy kijelölt értéken tartsa, 

vagy azt biztosítani, hogy a hidrogénion-koncentráció mindig kisebb (vagy nagyobb) legyen egy előre 

kijelölt értéknél. Ezt titrálószer hozzáadásával lehet elérni. A reagens (sav vagy lúg) viszonylag 

tömény, tehát a hozzáadott reagens mennyisége az oldat mennyiségénél általában jóval kevesebb.  

A pH szabályozás több szempontból különleges szabályozási feladatot jelent. A pH érzékelése 

csak elektromos úton, üveg, vagy másféle elektróddal lehetséges. A mérő elektród elhelyezésére 

gondot kell fordítani. Mechanikai hatásoktól óvni kell, amennyire lehetséges, védeni kell az oldatban 

levő szennyezésektől, melyek kedvezőtlen esetben a mérő elektród érzékenységét és pontosságát 

jelentősen befolyásolhatják. 

Lehetséges, hogy az oldatban kisebb-nagyobb koncentráció (pH) gradiensek alakulnak ki a helyi 

geometriai viszonyok következtében. Megfelelő elhelyezés esetén az elektród az oldat főtömegének a 

pH-ját méri. 

A 25.19. ábra a pH változását mutatja a hozzáadott reagens mennyiségének függvényében egy 

egyszerű sav-bázis titrálás (például HC1 + NaOH) folyamán.  

 

25.19. ábra. Titrálási görbe 
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 Az ekvivalenciapontban a görbe meredeksége igen nagy. Ez azt jelenti, hogy az ekvivalenciapont 

környezetében a reagensnek igen kis mennyisége jelentős pH változást okoz. Az ekvivalenciaponttól 

távol, a görbe meredeksége nagyon kicsiny. Ebben a pH tartományban a sok reagens hozzáadása is 

csak alig változtatja meg a pH-t. 

A titrálási görbe meredeksége nagy jelentőségű érték, mely jól jellemzi a szabályozott közeg 

tulajdonságait a pH szabályozás folyamatában, a neve puffertényező 

dx

dpH
 , (25.3) 

ahol 

 dpH  a pH növekménye, 

 dx   a reagens mennyiségének a növekménye. 

A 25.20. és a 25.21. ábrán a nátriumaluminát vizes oldatának pH-ját látjuk hozzáadott sósav 

térfogatának függvényében és a puffertényező értékeit a pH függvényében.  

Látható, hogy pH 2, 4, 10 vagy 12-nél a szabályozás viszonylag egyszerű, mert a reagens 

hozzáadása kis pH változást okoz, pH 3 vagy 11-nél a szabályozás nehezebb. A szabályozás pH 7 

körül pedig csak speciális beavatkozó szervvel oldható meg, mert az igen nagy puffertényező miatt a 

reagenst igen pontosan kell adagolni.  

 

25.20. ábra. Nátriumaluminát savasítása sósavval 

 

25.21. ábra. Puffertényező függése a pH-tól 

 A beavatkozó szerv adagolási pontossága és a puffertényező ismeretében kiszámíthatjuk a pH 

szabályozás pontosságát. minpH  jelenti azt az intervallumot, amelyben az oldat pH-ja a beavatkozó 

szerv pontatlansága miatt ingadozni fog.  



25. Vegyi- és rokonipari berendezések szabályozásai  203 

© Mizsey Péter, BME www.tankonyvtar.hu 

minmin xpH  
, (25.4) 

ahol minx  a beavatkozó szerv pontossága, mely függ a beavatkozó szerv konstrukciójától és 

munkakörülményeitől. 

Ugyanazon beavatkozó szervet alkalmazva a különböző pH értékeknél, a szabályozás pontossága 

erősen eltér a   erőteljes változásai miatt. Ha a   nagyon nagy, kielégítő pontosság az oldat pH-jában 

csak igen pontos beavatkozó szervvel érhető el.  

Nehézséget okozhatnak pH szabályozásban a szabályozandó közeg komponenseinek pH-t 

befolyásoló reakciói, a szilárd szennyezésen vagy csapadékon lejátszódó adszorpciós jelenségek stb. 

 

A pH szabályozás problémáit áttekintve, összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy a pH szabályozás 

egy igen erősen nemlineáris folyamat, abban az esetben, ha az ekvivalenciapont közelében kell a 

szabályozott jellemzőt, a pH-t tartani. Ennek a nemlinearitásnak a megoldására számos módszer 

született, melyeket itt részben ismertetünk. Megemlítjük az adaptív szabályozást, mely azonban nem 

része ennek a tananyagnak.  

25.3.2.  A pH szabályozás megoldásai 

A legegyszerűbb pH szabályozási rendszer a 25.22. ábrán látható. 

A beállítandó pH-jú közeg és a titrálószer reakciója egy keverős tartályban/reaktorban játszódik 

le. Ez a tartály tulajdonképpen egy reaktor, hiszen a pH szabályozása általában egy kémiai reakcióval 

jár. A továbbiakban mi a tartály megnevezést használjuk. A tartályból kimenő folyadékáram 

koncentrációját mérjük és ennek alapján a hozzáadott titrálószer térfogatáramát változtatjuk.  

 

25.22. ábra. pH-szabályozás egyszerű megoldása 

Fontos a tartály keverése. Nemcsak azért, mert a komponensek összekeverésével meggyorsítja a 

reakciót és a kémiai egyensúly beállását, hanem a koncentráció gradiens megszüntetésével a 

szabályozott szakasz holt idejét is megszünteti, illetve erősen lecsökkenti. Ezáltal nagyban javítja a 

szabályozás dinamikus tulajdonságait. 

Bár a szabályozókör mindenféle zavarás hatását kompenzálni képes, a szabályozás minőségi 

jellemzőit nagymértékben javíthatjuk azáltal, hogy a szabályozókörre ható zavarásokat a helyes 

üzemeltetési móddal eleve csökkenteni igyekszünk. Célszerű, ha a titráló oldat koncentrációja 

konstans. Ez igen egyszerűen elérhető azáltal, hogy egyszerre nagy mennyiségű ilyen oldatot 

készítünk, és azt folyamatosan használjuk. 

Ha a szabályozandó közeg térfogatárama erősen változékony, egy puffer-tartály alkalmazásával 

elérhetjük, hogy a reaktorba bemenő áram csak kismértékben ingadozzék. Ezzel is a szabályozókörre 

ható zavarást szüntettünk meg egy, a szabályozókörön kívüli elem alkalmazásával. 
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Ha a kimenő oldat pH-ja ingadozik, ezt az ingadozást jelentősen csillapítani lehet egy külső 

tartály alkalmazásával, melybe a reaktor kimenő áramát vezetjük (25.23. ábra). 

 

25.23. ábra. pH szabályozás második tartály alkalmazásával 

A külső tartályban a különböző pH-jú oldatok összekeverednek és a kétirányú ingadozások 

egymás hatását lerontják. 

Javítani lehet a pH szabályozás jellemzőit, ha a 25.24. ábrán bemutatott megoldást alkalmazzuk. 

 

25.24. ábra. A szabályozandó közeg méréséivel módosított pH-szabályozás 

A pH szabályozókör alapjelét módosítjuk a szabályozandó közeg áramának pillanatnyi értéke 

alapján. Így elérjük azt, hogy a szabályozandó közeg áramának változása közvetlenül a szabályozóra 

hat. Ha a zavarás, mely jelen esetben a szabályozandó közeg áramának megváltozása, bejut a 

rendszerbe, és csak a pH megváltoztatásán keresztül hat a szabályozókörre, úgy hosszabb szabályozási 

idejű átmeneti folyamatot hoz létre. (Az olyan megoldást, melyben a szabályozókör alapjelét egy 

másik mért paraméter szerint módosítjuk, máshol is alkalmazzák és ez egy példa a 

kaszkádszabályozásra.) 

A 25.25. ábrán bemutatott kapcsolási vázlat szerint a pH értéktartást vezérléssel végezzük el. 



25. Vegyi- és rokonipari berendezések szabályozásai  205 

© Mizsey Péter, BME www.tankonyvtar.hu 

 

25.25. ábra. pH értéktartás vezérléssel 

Mérjük a szabályozandó közeg áramát és ennek alapján határozzuk meg automatikusan a 

hozzáadott reagens mennyiségét. A folyamat eredményeként kapott pH-t mérjük ugyan, de a mért pH 

az automatikus irányító szerkezet működésére nincs hatással. Ez, a vezérlésre jellemző hátrány, itt is 

érvényesül. Vezérléssel csak a mért zavarás hatását lehet kiküszöbölni, melyhez egyben pontos 

matematikai modell is kell. Ezért ez a módszer csak akkor alkalmazható, ha a szabályozandó közeg 

pH-ja is állandó és a reagens oldaláról sem érik zavarások a rendszert, azaz a reagens is állandó 

összetételű és egy bizonyos szelepálláshoz mindig ugyanaz az átfolyási érték tartozik. A fenti 

feltételek fennállása esetén a fenti automatikus irányítás helyesen működik és a pH-t állandó értéken 

tartja. Előnye, hogy a szabályozókörök működésétől elválaszthatatlan átmeneti folyamatok itt 

hiányoznak. 

 A szabályozás eredményére ható jellemzők egyike a módosított jellemző, azaz a reagens 

koncentrációja. Ha ez a koncentráció csökken, általában javul a szabályozás pontossága, de növelni 

kell a reaktor térfogatát is. A túl nagy hígítással kapcsolatos nehézségek elkerülése érdekében, és hogy 

ugyanakkor ne kelljen koncentrált oldatokkal dolgozni, ami technológiai okokból nem kívánatos, más 

módszert alkalmaznak. 

 A módszer lényege az, hogy a szabályozandó közeg egy részét kerülő vezetéken vezetik a II. 

tartályba és ott azzal hígítják fel a szabályozó közeget (25.26. ábra). Az I. tartályba a II. tartályban 

készült elegyet és a szabályozandó közegnek a fő vezetéken érkező részét vezetik. 

 

25.26. ábra. pH szabályozás kerülővezeték alkalmazásával 

A II. tartály szintjét szabályozzák. E szabályozási mód esetén a rendszernek nagy holt ideje van, 

amely a tartályok térfogatának és a vezetékek hosszának a függvénye. A kétsoros pH szabályozási 
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rendszert akkor alkalmazzák, ha nagyon nehéz a szabályozási feladat, mert az oldat puffertényezője 

nagy, és a megengedett pH eltérés kicsi. 

A kétsoros pH szabályozás két egymástól független szabályozási kör egymás után alkalmazva 

(25.27. ábra). 

 

25.27. ábra. Kétsoros pH szabályozás 

A második rendszer hígabb szabályozó oldattal dolgozik, mint az első. A kettős rendszerrel 0,01 

pH szabályozási pontosság is elérhető. A kettős szabályozó rendszer még a titrálási görbe meredek 

szakaszán levő munkapontokra is jó eredményt ad, csupán különböző koncentrációjú szabályozó 

oldatokra van szükség.  

25.4.  Kémiai reaktorok szabályozása 

A kémiai reaktorok a klasszikus reaktortanban két fő alaptípussal szerepeltek:  

 csőreaktorok, 

 tankreaktorok. 

A két alaptípus különböző variációi szerepeltek, például változó belső keveredési körülmények, 

úgymint tökéletes kiszorítás, tökéletes keveredés, illetve visszakeveredés különböző mértékben. 

Ugyanakkor kombinálták is a két alap reaktor típust.  

 Jelenleg a reaktorokban is forradalmi változások zajlanak végbe. Az alaptípusok mellett, 

megjelentek a hibrid műveletekhez sorolható reaktorok, melyek egy egységbe kombinálják a reaktort 

és az elválasztást, például membránművelettel, és így jönnek létre a membránreaktorok. Egyre 

jellemzőbbek a különböző konstrukciójú bioreaktorok, melyeket sok esetben szintén membrán-

műveletekkel kombinálnak.  

 Ezen sokféle reaktor irányítása, illetve szabályozása nem tárgyalható olyan egységesen, mint az a 

korábbi műveletek, bepárlás, desztilláló oszlop, pH szabályozás, esetében lehetséges volt. Ezért ebben 

a fejezetben elveket mutatunk be, a teljesség igénye nélkül, példákon keresztül.  

25.4.1.  Folyamatos üzemű csőreaktor hőmérséklet-szabályozása 

A csőreaktorok folyamatos üzemű reaktorok. Amennyiben a reakciónak hőszinezete van, úgy jellemző 

rájuk a változó hőmérsékletprofil. Ez különösen heterogén katalitikus reakció/reaktor esetében tipikus, 

ugyanis a katalizátor aktivitásának változásával vándorol a csőreaktorban mérhető maximális vagy 

minimális hőmérséklet. Exoterm reakció esetében maximális hőmérsékletet, úgynevezett „hot spot” 



25. Vegyi- és rokonipari berendezések szabályozásai  207 

© Mizsey Péter, BME www.tankonyvtar.hu 

értéket találunk, endoterm reakció esetében pedig minimális hőmérsékletet, úgynevezett „cold spot” 

értéket találunk a reaktorban valahol.  

 Példánkban tegyük föl, hogy exoterm reakciót hajtunk a csőreaktorban végre, és a „hot spot” 

alapján szeretnénk a reaktor hűtését módosítani. A szabályozott folyamat a reaktor, a szabályozott 

jellemző a csőreaktorban lévő maximális hőmérséklet, a módosított jellemző a hűtőközeg árama.  

 Ilyen esetben több helyen mérjük a hőmérsékletet a reaktorban és egy speciális szelektorral 

kiválasztjuk a legnagyobb értéket. Ez a szelektor az úgynevezett „high selector”, melynek jele HS. 

Ugyanígy létezik alsó érték kiválasztó, „low selector” LS, és középső érték kiválasztó, „medium 

selector” MS.  

 Példánkban a szabályozás képi hatásvázlatát a 25.28. ábra mutatja be. 

 

25.28. ábra. Csőreaktor hőmérséklet-szabályozása, legnagyobb érték kiválasztóval (HS) 

A csőreaktorban több ponton mérjük a hőmérsékletet, melyek közül a „high selector” (HS), a 

legnagyobb érték kiválasztó, kiválasztja a „hot spot”-hoz tartozó hőmérsékletet, és az alapján történik 

a módosított jellemző, jelen esetben hűtővíz áram módosítása.  

25.4.2.  Szakaszos üzemű tankreaktor hőmérséklet-szabályozása, osztott végrehajtójel 

A szakaszos reaktorok alkalmazása különösen jellemző egyes iparágakra, például gyógyszeripar, más 

finomkémiai iparok, kisebb volumenű gyártások. Miután a szakaszos berendezéseknél sokszor több 

műveletet is végrehajtanak egy berendezésben, ezért meglehetősen tipikus, hogy egyszer fűteni, 

máskor pedig hűteni kell. Ez irányítástechnikailag azt jelenti, hogy olyan szabályozást kell tervezni, 

amely alkalmas arra, hogy a berendezést, szükség szerint, hol fűtse, hol pedig hűtse. 

 Ezt az úgynevezett osztott végrehajtójeles technikával hajtjuk végre. Ezt mutatja be a 25.29. ábra.  
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25.29. ábra. Szakaszos reaktor hőmérséklet-szabályozása osztott végrehajtójellel működő 

szabályozással 

Az ábrán látható reaktorban, legyen az akár bioreaktor vagy fermentor vagy bármilyen egyéb 

szerkezet, kaszkád hőmérséklet szabályozókörrel szabályozzuk a hőmérsékletet. A reaktor köpenyében 

temperáló fluidum, víz cirkulál. A temperáló közeg hőmérsékletét, a kívánalmaknak megfelelően vagy 

hűtővíz, vagy fűtőgőz hozzákeverésével oldjuk meg. Tehát az osztott végrehajtójellel működő 

szabályozókörnek két (!) módosított jellemzője van.  

 A hőmérsékletszabályozó kaszkád szabályozókör segédszabályozójának típusa P szabályozó. 

Emlékeztetünk a már tanultakra, hogy a kaszkádszabályozásnál a szekunder kör gyors működése 

fontos, és ezért gyakran csak P szabályozót alkalmaznak szekunder szabályozóként. Az értéktartást a 

primer körben lévő primer/mester szabályozó oldja meg, melynek típusa PI vagy PID.  

 Jelen esetben (25.29. ábra) olyan P szabályozó típust alkalmaznak, melynek kimenőjele 50%, ha 

az ellenőrző jel azonos az alapjellel, azaz a reaktorban a hőmérséklet a kívánt értéken van. Ebben az 

esetben azt szeretnénk, hogy ne legyen beavatkozás a módosított jellemzőkbe. Ezért a hűtővíz és a 

fűtőgőz szelepeknek olyan szabályozószelepeket kell alkalmaznunk, melyek 50%-os bemenőjelnél 

zárva vannak.  

 Ha a hőmérséklet, azaz a szabályozott jellemző nagyobb, mint az alapjel, akkor a szabályozóba 

belépő hiba jel: 

     txtxtE ea    (25.5) 

értéke negatív lesz. Ilyenkor a szabályozó kimenőjele kisebb lesz mint 50%. Ebben az esetben a 

reaktort jobban kell hűteni, azaz a hűtővíz szelepnek kell nyitnia, és a szabályozó kimenőjele szerint 

dolgoznia. E közben a fűtőgőz szelep zárva kell, hogy legyen.   

 Ha a hőmérséklet, azaz a szabályozott jellemző kisebb, mint az alapjel, akkor a szabályozóba 

belépő hiba jel, lásd 25.5 képletet, értéke pozitív lesz. Ilyenkor a szabályozó kimenőjele nagyobb lesz 

mint 50%. Ebben az esetben a reaktort jobban kell fűteni, azaz a fűtőgőz szelepnek kell nyitnia, és a 

szabályozó kimenőjele szerint dolgoznia. E közben a hűtővíz szelep zárva kell, hogy legyen.  

 Ezért a két szabályozószelep a következő jeltartományban működik: 
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 hűtővíz szabályozószelep: bemenőjele 0% – 50%, kimenőjele: teljes nyitás – teljes zárás, 0 és 

50% között a bemenőjel értékének megfelelően szabályoz, 50% felett zárva van, 

 fűtőgőz szabályozószelep: bemenőjele 50% – 100%, kimenőjele: teljes zárás – teljes nyitás. 50 

és 100% között a bemenőjel értékének megfelelően szabályoz, 50% alatt zárva van. 

 A két szabályozószelep közül a hűtővíz szelep üzemzavar esetén nyit (Fail Open, FO), a fűtőgőz 

szelep pedig zár (Fail Close, FC). Az is fontos paraméter a szabályozószelepek kiválasztásánál, hogy 

azonos karakterisztikájúaknak kell lenniük, hogy a szabályozás váltakozása esetén a szabályozókör 

hurokerősítése ne változzon. Megjegyezzük, hogy változó hurokerősítés változó szabályozó 

beállítást/hangolást igényelne, és ezt mindenképp el kell kerülni.  

 

Az osztott végrehajtójellel működő szabályozás a váltakozó alapjelű folyamatoknál is előnyösen 

alkalmazható. Például felfűtés, üzemeltetés, esetleg változó paraméterek mellett, lehűtés. 

25.4.3.  Folyamatos üzemű keverős reaktor hőmérséklet-szabályozása 

A keverős duplikátorról, illetve autoklávról már írtunk a 23.2.2.6. pontban. Megállapítottuk, hogy 

fontos műveleti egység a vegyi- és rokoniparban. Számos műveletet hajtanak benne végre. Szakaszos 

technológiákban előszeretettel alkalmazzák, de a folyamatos technológiákban is megtalálható. Számos 

iparágban eléggé tipikus a használata, például gyógyszeripar.  

 Jelen tananyagban a 23.2.2.6. pontban azt az esetet vizsgáltuk meg, amikor folyamatos, 

tökéletesen kevert tartályként üzemeltetjük a duplikátort, melyben a T0 belépési hőmérsékletű 

folyadékot hűtjük T hőmérsékletre. Tehát a tökéletesen kevert folyadéktartály ott hőcserélőként 

üzemelt.  

Most azt az esetet vizsgáljuk, amikor a duplikátor, illetve autokláv tökéletesen kevert 

tankreaktorként üzemel. Ezt az esetet a 10.3. példában már tárgyaltuk, de ott a hőmérséklet-

szabályozásról nem beszéltünk. A 25.30. ábra mutatja a berendezés és szabályozása egyszerűsített 

rajzát. A hőmérséklet-szabályozás feladata a tökéletesen kevert tankreaktor izoterm működésének 

biztosítása hőmérséklet-szabályozással. (Lásd még a 23. fejezetet.)   

 

25.30. ábra. Tökéletesen kevert tartály, duplikátor és hőmérséklet-szabályozásának vázlata 

Összegezzük az egyszerűsítő feltételezéseket: 

1. a folyadéktartály tökéletesen kevert, benne a hőmérséklet mindenütt állandó, értéke T, 

2. a köpeny tökéletesen kevertnek tekinthető, benne a hőmérséklet mindenütt állandó, értéke TH, 

3. a folyadéktartály állandó betáplálással (w) üzemel, a tartályban a folyadék mennyisége állandó 

[ezt a feltételt a hőátbocsátási felület (A) állandóságában is kihasználjuk], 

4. a hőcserélő szerkezeti anyagának hőkapacitását elhanyagoljuk. 

 

Írjuk fel a hőmérleget a kérdéses duplikátorra. Ezt három részre írhatjuk fel a 23.1 és 23.2 egyenletek 

alapján: 

1. a hőátbocsátás alapegyenlete alapján, 

2. a hűtőközeg által leadott hőmennyiség alapján, 

3. a duplikátorba betáplált reakcióelegy által leadott hő alapján. 
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Így a három tagból álló hőmérleg: 

     0Re0 TTcwHrVTTcwTTAkq akcióHHHHHH   , (25.6) 

ahol a 25.30. ábrához  tartozó jelölések. 

k  a hőátbocsátási tényező, 

 A  a hőátbocsátási felület, 

 H,  a betáplálás és a hűtőközeg sűrűsége, 

 Hcc,  a betáplálás és a hűtőközeg fajhője. 

 V  a reaktorban lévő reakcióelegy térfogata, állandó, 

 r  térfogati reakciósebesség, 

 HReakció reakcióhő. 

 

A továbbiakban feltételezzük, hogy a 25.6 egyenletben szereplő kifejezésben szereplő, a reaktorból 

elvonandó hőmennyiség qreaktor, értéke pozitív és állandó.  

  reaktorakció qTTcwHrV  0Re  . (25.7) 

Így a 25.6 egyenletet átírhatjuk, hogy  

    reaktorHHHHHH qTTcwTTAkq  0 . (25.8) 

 A folyamat átviteli/erősítési tényezőjét a 25.8 egyenletből számíthatjuk. Ehhez meg kell vizsgálni, 

hogy a szabályozott jellemző, hogyan reagál a módosított jellemzőre, azaz meg kell állapítani a 

HdwdT  deriváltat. Alkalmazzuk a láncszabályt: 

H

H

HH dw

dT

dT

dT

dw

dT
K  . (23.10) 

Így a 23. fejezetben bemutatott példából vett 23.9 egyenlettel leírt hőmérleget átalakítjuk: 

  reaktorqTcwAk   , (25.9) 

amiből adódik, hogy 

Hreaktor TAkqT  . (25.10) 

Így a dT/dTH derivált már megállapíthatóvá válik: 

Ak
dT

dT

H

  (25.11) 

ami szerint a derivált független a hűtőközeg (wH) áramától. 

 

A 23.9 egyenlettel leírt hőmérlegből szintén megállapítható, hogy: 

0H

HHH

reaktor
H T

cw

q
T 





, (25.12) 

amiből a 23.10 egyenletben szereplő második derivált is meghatározhatóvá válik: 
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H

HH

HHh

reaktor

H

H

w

TT

cw

q

dw

dT 0

2








. (25.13) 

Így az erősítési tényező meghatározhatóvá válik: 

 

H

HH

H w

TTAk

dw

dT
K 0

 . (25.14 

A levezetés eredményeképp azt kaptuk, hogy a duplikátorban lévő reakcióelegy hőmérsékletének 

szabályozása esetén az erősítési/átviteli tényező a hűtőközeg áramával fordítottan arányos, 

 HwfK 1  tehát irányítástechnikailag, a stacionárius jellemzőket tekintve, nemlineáris lesz a 

folyamat. Azért, hogy a szabályozókör lineáris legyen célszerű exponenciális üzemi karakterisztikájú 

szelepet alkalmazni. Az exponenciális karakterisztikájú szelep erősítési/átviteli tényezője a rajta átfolyt 

folyadék mennyiségével, esetünkben  Hw  arányos. Így a hurokerősítésben az ellentétes jellegű 

arányosságok kiejtik egymást, és a kör viselkedésére a lineáris viselkedés lesz jellemző.  

 Azonos eredményt kaptunk a 23.2.2.6. pontban tárgyalt eredménnyel.  

Ellenőrző kérdések 

1. Mit definiál egy rendszer szabadsági fokainak száma? 

2. Milyen két  elviekben eltérő  eljárást ismer a szabadsági fok kiszámítására? 

3. Hogyan számítja ki egy bepárló szabadsági fokainak számát? 

4. Hogyan számítja ki egy desztilláló berendezés szabadsági fokainak számát? 

5. Milyen automatikus dekomponálási lehetőség van desztilláló oszlop szabályozási struktúrájának 

tervezésénél és mi ennek a műveleti háttere? 

6. Milyen módokon érzékelik a koncentrációt bepárlók szabályozóköreiben? 

7. Hogyan biztosítják a sűrű oldat előírt koncentrációját a bepárlók szabályozásában? 

8. Hogyan szabályozzák a bepárlók nyomását? 

9. Milyen lehetséges szabályozási struktúrák lehetségesek a bepárlók szabályozásánál? 

10. Hogyan lehet mérni a koncentrációt desztilláló berendezések szabályozásakor? 

11. Desztillációnál milyen két nagy csoportba lehet besorolni a szabályozóköröket? Milyen 

szabályozások tartoznak ezekbe a csoportokba? 

12. Hol célszerű mérni a hőmérsékletet? Milyen kompromisszumot kell itt tenni és miért? 

13. Hogyan biztosítunk állandó fejtermék-összetételt? 

14. Hogyan biztosítunk állandó fenéktermék-összetételt? 

15. Milyen szabályozókörök kölcsönhatásával kell törődni és ezt milyen módon tehetjük meg?  

16. Hogyan szabályozunk nyomást? 

17. Hogyan szabályozzuk a kolonnában a gőzsebességet? 

18. Milyen összetétel-szabályozási konfigurációk lehetségesek desztilláló oszlop szabályozásánál? 

19. Milyen szempontok szerint különleges a pH szabályozás? 

20. Pontos pH szabályozáshoz speciális szabályozószelep kell. Miért? 

21. Milyen pH szabályozási megoldásokat ismer? 

22. Hogyan lehet helyes üzemeltetéssel javítani a szabályozás minőségét? 

23. Mi jellemző a kémiai reaktorok működésére, típusaira? 

24. Hogyan szabályozzuk a csőreaktorban a hőmérsékletet, ha a szabályozott jellemző a legmagasabb, 

vagy a legalacsonyabb hőmérséklet? 

25. Hogy működik az osztott végrehajtójeles szabályozás? 

26. Hogyan kell a szabályozószelepeket kiválasztani egy szakaszos reaktor hőmérséklet-

szabályozásához, melyet osztott végrehajtójeles megoldással végzünk úgy, hogy fűteni és hűteni is 

kell? 

27. Mi jellemzi a folyamatos üzemű keverős reaktor hőmérséklet-szabályozását? 

28. Lineáris viselkedésű-e a folyamatos üzemű keverős reaktor hőmérséklet-szabályozása? 

 


