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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 ko moly feladata van ebben a csapatmunkában. Ugyanis egy
folyamat szabályozási struktúrájának kialakítását azaz, hogy a kérdéses szabályozási cél eléré séhez mit és mivel kell
szabályozni, a szabályozandó fo lyamatot ismerő mérnöknek kell meg mondania a szabályozórendszert megépítő
szakembereknek. Ugyanakkor jártasnak kell lennie abban is, hogy milyen mérő műszereket, más néven távadókat és
milyen szabályozószelepeket alkalmazzanak a szabályozókörö kben, hogy azok a célnak megfelelően mű ködjenek.
Ehhez a csapatmunkához, a megfelelő ko mmun ikáció érdekében, valamennyi mérnöknek szü ksége 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 szabályozó k 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 szabályo zásánál. Ezek az is meretek ko moly művelet i és
irányítástechnikai tudáson alapulnak.
Az alapszabályozásokat az egyes berendezések és technológiák szabályozására alkalmazzu k, mint például
bepárló, rektifikáló oszlop, kémiai reaktorok és pH szabályozás ára.
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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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