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Vezérlő rendszerek
• Open-loop és closed-loop vezérlés



Épület automatizálás = Épületek eljárásainak és folyamatainak automatizálása

� Szükséges a műszaki folyamat állapotának ismerete

� A technikai folyamatokba bele lehet avatkozni

Open-loop és closed-loop vezérlés
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Open-loop vezérlés:

"Folyamat, amelynek során egy vagy több változó mennyiség bemeneti változóként befolyásolja a többi változó mennyiséget
mint kimeneti változó a rendszer megfelelő törvényeinek megfelelően.

Open-loop
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Az IEC 60050-351 szerint

w

z

Controlling 
system

Controlled 
system

x
y

z



Closed-loop szabályozás:

"Folyamat, amelynek során egy változó mennyiséget, nevezetesen a vezérelt változót folyamatosan vagy egymás után
mérünk, összehasonlítva egy másik változó mennyiséggel, nevezetesen a referencia változóval, és oly módon befolyásolva, 
hogy igazodjon a referencia változóhoz”

Closed-loop
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Az IEC 60050-351 szerint
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▪ Szabályozó és szabályzott rendszer:

▪ Ha feltétlenül szükséges a külső hatások korrigálása, akkor a folyamat automatizálásához egy zárt hurkú vezérlőrendszer
ajánlott

▪ Folyamat, amelyben az x szabályozott változót folyamatosan rögzítik és összehasonlítják a w referencia változóval
▪ Az x szabályozott érték/változó folyamatos figyelése / mérése - zárt hurok!

Closed-loop
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Az IEC 60050-351 szerint
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Vezérlő rendszerek
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Nyílt hurkú és zárt hurkú vezérlés
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Nyílt hurok:

• Központi fűtési kazán csak időzítővel vezérelhető, így a hőleadás állandó, függetlenül az épület hőmérsékletétől

• Árnyékoló vezérlése külső fényérzékelőre

Zárt hurok:

• Központi fűtési kazán szabályozása termosztáttal - az épület hőmérsékletének és a termosztáton beállított hőmérséklet
összehasonlításával. Ez egy szabályozó kimenetet generál az épület kívánt hőmérsékleten tartására a kazán be- és
kikapcsolásával

• Állandó fényszabályozás belső fényérzékelővel

Nyílt hurkú és zárt hurkú vezérlés
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Példák



Nyílt hurkú és zárt hurkú szabályozás
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Példa zárt hurkú szabályozásra

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Industrial_control_loop.jpg#/media/File:Industrial_control_loo
p.jpg



• A vezérlő vezérlő tulajdonságait a P, I és
D beállítások határozzák meg

− P Arányos tag
− I Integráló tag
− D Deriváltó tag

• Általában csak PI vezérlőket használunk

• Matematikailag összetett! Az igazítás
leginkább trendfelvétel útján történik

• Szimulációs eszközök: pl. Matlab vagy
LTspice

Nyílt hurkú és zárt hurkú vezérlés
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PID vezérlő



Automatizálási piramis - alapszint

• Érzékelők és működtetők
• Analóg és digitális jelek



Automatizálási piramis az épületautomatikában
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Alapszint



Automatizálási piramis – alapszint
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Érzékelők: 

• Többnyire fizikai (mérési) változók mérése

• A fizikai mennyiségek átalakítása elektromos jelekké

Megkülönböztetés 

• Bináris érzékelők és

• Analóg érzékelők között

Az érzékelők az automatizálási folyamat során bemeneti jeleket generálnak 

Automatizálási piramis – alapszint
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Érzékelők és működtetők



Működtetők:

• Az elektromos jelek átalakítása fizikai mennyiségekké vagy mechanikus mozgásokká

Megkülönböztetés 

• Bináris működtetők és

• Analóg működtetők között

Az automatizálási folyamat által generált kimeneti jeleket a rendszer működtetői alakítják át.

Automatizálási piramis – alapszint
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Érzékelők és működtetők



A bináris jelek pontosan két logikai állapotú digitális jelek

Értelmezés:

• Ki, hamis, zárt,…

• Be, igaz, nyílt,...

Alapszint – Érzékelők és működtetők
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• Bináris bemeneti jelek:
− Normally Open Contact (NOC)
− Normally Closed Contact (NCC)

• Általában 24 V DC terepi feszültség
− Signal voltage for "0" DC -3 V ... +5 V
− Signal voltage for "1" DC 15 V ... 30 V
− Samplerate e.g. 3ms

Példák:

• Gomb

• Kapcsoló

• Végállás kapcsoló

• Hibaüzenet-kapcsolat…

Alapszint – Érzékelők és működtetők

18

Bináris bemeneti jelek



• Jelek kapcsolása

• Kimeneti jelek többnyire 24 V DC

• Terhelés kapcsolórelén / elektromos kontaktoron keresztül

• Példák digitális kimeneti jelekre
− ON/OFF:

Motorok (nem frekvenciaváltók!)
Viágítás

− Működtető meghajtók
− Kapcsoló relék

− Normally Open Contact (NOC)
− Normally Closed Contact (NCC)

− elektromos kontaktorok

Alapszint – Érzékelők és működtetők
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Bináris kimeneti jelek



Végtelen számú érték

• Folyamatosan változtatható

� Az analóg értékeket a technikai rendszerek nem tudják feldolgozni

� Belső rendszer átalakítása digitális jelekké analóg / digitális átalakítóval, nagyon magas mintavételi sebességgel (általában
néhány ms)

� Azonban továbbra is analóg jelekről beszélünk

Alapszint – Érzékelők és működtetők
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• 0-10 Voltage

• 2-10 Voltage (monitored)

• 0-20 mA

• 4-20 mA (monitored)

• NTC elemek a hőmérséklet mérésére (PT1000, Ni1000)

• Ellenállásmérés

• Példák az analóg bemeneti jelekre:
− Nyomásérzékelő
− Páratartalom érzékelő
− Hőmérséklet szenzor
− Szélsebesség

Alapszint – Érzékelők és működtetők
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Analóg bemeneti jelek



• 0-10 Voltage

• 2-10 Voltage (monitored)

• 0-20 mA

• 4-20 mA (monitored)

• Példák analóg kimeneti jelekre
− A meghajtók működtetése
− Frekvenciaváltó
− Térfogatáram szabályozó
− Külső vezérlő alapértékei

Alapszint – Érzékelők és működtetők
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Automatizálási piramis - automatizálási szint
• PLC és DDC-BA



Automatizálási szint
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PLC és DDC-BA



Automatizálási szint
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Programmable Logic Controller (PLC): (Programozható logikai vezérlő)

• Technikai vezérlőrendszerekhez használt szabványosított hardver

• Az ipari automatizálásból ered

• Programozás az EN 61131-3 szabvány szerint

• A program a felülírható memóriában van tárolva

A standard hardver megkülönböztetése:

• Kifejezetten automatizálási technológiához kifejlesztett PLC-k

• Ipari PC-k (IPC)

Automatizálási szint
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Programozható logikai vezérlő (PLC)



A PLC három (legalább) összetevőből áll:

• Tápegység

• CPU

• Funkciók moduljai
− Inputs
− Outputs

Programmable logic controller (PLC) - Programozható logikai vezérlő
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Struktúra

[https://new.siemens.com/global/de/produkte/automatisierung/systeme/industrie/sps/simatic-s7-
300.html]

https://www.wago.com/de/automatisierungstechnik/io-systeme-
entdecken/750]



Ciklikus feldolgozás az "IPO" elv szerint

Import Process Output

Ciklus idő = Egy "IPO" ciklus időtartama

ciklusidő "normál" rendszerekben kb. 5-50 ms

A nagyobb teljesítményű modellek ciklusideje a 100 µs (-nél kevesebb) 

tartományba eshet

Programmable logic controller (PLC) - Programozható logikai vezérlő
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Direct-Digital-Control-Building Automation (DDC-BA):

▪ A hardver nagyrészt megfelel a PLC-nek

▪ Rögzített belső vezetékezés, függetlenül az ellenőrzési feladattól

Hardver:

• Modul rögzített számú be- és kimenettel, valamint interfészekkel a kommunikációhoz az alkalmazási területnek megfelelően

Szoftver:

• Programozás többnyire speciális programozási nyelvekkel

• Nincs elérhető szabvány EN szerint

Automatizálási szint
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Közvetlen-digitális szabályozó DDC



Automatizálási szint
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Direct-Digital-Control Building Automation

from iggy-x - own work (transferred from de:Image:DDC IQ3 
excite.jpg), 
GPL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5190604

From Screenshot: iggy-x - screenshot made by: iggy-x, CC 
BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23780900



Automatizálási piramis - vezetőségi szint



Vezetőségi szint
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Vezetőségi szint
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• Az üzem üzemmódjának figyelemmel kísérése és optimalizálása

• A történelmi és statisztikai adatok megjelenítése

• Központi vezérlőhelyiségként vagy elosztott rendszerként több kezelőállomással

• Az összes szabályozó rendszer összekapcsolása egy átjárható átfogó rendszer kialakítása érdekében

Gyártótól független interfészek használata az automatizálási szintig

Vezetőségi szint
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▪ Trendek
− Web-technológia (HTML5), részben automatizálási szintre váltva
− Tanúsítvány: BACnet Operator Workstation (B-OWS) és BACnet Advanced Workstation (B-AWS)
− Energiagazdálkodási funkciók (ISO50001)

Vezetőségi szint
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A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban megjelentek nem
szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.


