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1. fejezet - A rendszerelmélet és a 
rendszertechnika kialakulása 

Bevezetés 

A huszadik század második fele korszakváltást hozott a tudomány és a mérnökség területén. Az úgynevezett 

mechanisztikus gépkorszak leváltójaként megkezdődött a rendszerkorszak. Ebbe a folyamatba illeszkedik a 

rendszerszemléletű műszaki területek kibontakozása, nevezetesen a kibernetikának, az irányítástechnikának és 

magának a rendszertechnikának a gyors térhódítása. 

A tanulási egység alapján megismerhető a rendszerelmélet, a rendszerszemlélet, a rendszertechnika kialakulása, 

és ezek fontosabb jellemzői. Képet kapunk a rendszertudományok egymásra épüléséről, valamint a fejlődést 

előmozdító kölcsönhatásokról. 

1. 1.1. A rendszerkorszak kibontakozása 

Mottó:  

A példák hasznosabbak, mint a szabályok (Newton) 

Semmi sem olyan gyakorlati, mint egy jó elmélet (Boltzmann) 

A rendszer az ember egyik legáltalánosabb fogalma. Talán nincs is olyan szakterület, amelyik ezt az általános 

fogalmat nem használja. Ez azért van így, mert a minket körülvevő világ megismerése, leírása, - tudatosan vagy 

nem tudatosan - alapvetően a rendszer fogalmához kapcsolódik. 

A rendszer szó használatának eredete visszanyúlik az ógörög gondolkodástörténetig. A fogalom jelentésének két 

lehetséges tartalma már ekkortól megfigyelhető. Egyfelől a korai rendszer fogalom arra utalt, hogy a rendszer 

egymással belülről illeszkedő elemekből áll, azaz belső rendet fejez ki. Ebben az értelemben az 

összekapcsoltság magukból a világ dolgaiból fakad. A másik megközelítés, illetve szemlélet szerint a rendszer 

valamiféle külső összeállítottság. Eszerint a kapcsolat nem magukban a dolgokban van, hanem ezeket a külső 

megfigyelő alkotja meg. 

A természettel közvetlen kapcsolatban álló ember, mint például a földjén gazdálkodó földműves, a saját 

közvetlen világát szükségszerűen összefüggéseiben látta és érzékelte. Ez a természetes rendszerszemlélet ugyan 

csak tapasztalati, és nem tudományos alapú volt, de kétségtelen, hogy megfelelően működött. 

Az embereknek, - elsősorban az eszközök, az épületek és a létesítmények fejlesztőinek, építőinek – az 

alkotómunkájuk során a módszerességre, a tudatosságra és az összefüggések, kölcsönhatások szem előtt 

tartására, ősidők óta szükség volt. [1] Ebből is következik, hogy az egyre bővülő tudományos és szakmai 

területek, különösebb definíció nélkül, de használták a rendszer fogalmat. 

A rendszerszemlélet igénye régóta jelen van az emberek életében. Elég itt a közismert szólás-mondásra: 

„Nem látja a fától az erdőt”. 

Természetesen jelentős tudományos és technikai, technológiai fejlődésnek kellett ahhoz bekövetkezni, hogy a 

rendszer problémák általános elmélete és gyakorlata kialakuljon. 

A 18. és a 19. században egyre jobban felgyorsult a tudományok fejlődése, és ennek nyomán, illetve ezzel 

kölcsönhatásban a technikai és technológiai fejlődés is. A változások eredményeinek hatására a 20. század 

elejére, közepére a tudományos kutatás, valamint a műszaki fejlesztés feladatai mind mennyiségi, mind 

minőségi szempontból lényegesen módosultak. Ugyan ez mondható el a makro – és mikrogazdaság területén 

jelentkező tervezési és irányítási folyamatokról is. A realitáshoz sajnos az is hozzátartozik, hogy a fegyverkezési 

és haditechnikai igények nagymértékben gerjesztették az olyan, egyre komplexebb problémák megjelenését, 

amelyek a régi módszerekkel, megközelítési módokkal nehezen vagy egyáltalán nem voltak megoldhatóak. 

A kutatók és fejlesztők számára a kialakult helyzetet elsősorban a módszertani problémák bonyolultságának 

fokozódása jellemezte. A korábbi időszakban az úgynevezett analitikus szemlélet és módszer volt az uralkodó. 

Leegyszerűsítve ennek lényege, hogy a vizsgálni vagy kezelni kívánt dolgot elemeire, alkotóira bontották. Az 
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elemekről szerzett ismeretek összerakásával kívántak a dolog egészére következtetéseket levonni, illetve arra 

valamilyen megoldást kialakítani. 

A már fiatalon ismertté vált Ludvig von Bertalanffy (1901 – 1972) biológus a múltszázad húszas éveiben fejtette 

ki azt a véleményét, hogy az élő szervezetet nem elemei konglomerátumának, hanem szervezett és egységes 

rendszernek kell tekinteni. Ez az organikus szemlélet is fontos szerepet játszott abban, hogy Bertalanffy több 

éves munkálkodása során eljusson az általános rendszerelmélet kifejtéséhez. [2; 3]. 

Ebben a folyamatban fontos mérföldkő volt a nyílt rendszer fogalmának és elméletének kimunkálása. A nyílt 

rendszer fogalmát először Defay használta, az irreverzibilis folyamatok termodinamikájának kidolgozása során. 

[4]. A nyílt rendszer fogalmat Bertalanffy a biológiába is bevezette, ez alatta kölcsönhatásban lévő elemek 

összességét értette. Felismerte, hogy az organizmusban lehetnek ugyan egyensúlyban lévő részrendszerek, de az 

organizmus egésze mégsem fogható fel egyensúlyban lévő zárt rendszernek. A nyílt rendszer környezetével 

anyag-, energia- és információcserét folytat. 

A nyílt rendszerek viselkedésének leírására Rertalanffy az irreverzibilis transzport folyamatok 

termodinamikájának analógiájára a következő differenciálegyenletes leírást alkalmazta: 

 

ahol: Qi - a rendszer i-edik elemének meghatározott jellemzője; t – időparaméter; Si – a kölcsönhatásokat leíró 

transzportfüggvény a rendszer i-edik elemére vonatkozóan; Pi - az i-edik elem rendszeren belüli helyét leíró 

függvény. 

A nyílt rendszerek általános egyenlete, - ésszerűen alkalmazva, - minden olyan területen felhasználható, ahol 

ilyen típusú rendszerek kutatása folyik. Példaként említhető a népesség változására vonatkozó vizsgálatok. Ez 

esetben adott helyen vagy térségben a lakosság változásának sebességét a be- és elvándorlás, valamint a születés 

és halálozás határozza meg. 

Tárgykörünk, a bonyolult műszaki és ember-gép rendszerek tervezéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó 

rendszertechnika szempontjából is jelentős Bertalanffynak, a dinamikus egyensúlyra vonatkozó felismerése. A 

mérnöki munkában fontos feladat lehet a rendszerek dinamikus egyensúlyának fenntartása, ami a 

rendszerfolyamatok sebességének és időbeni lefolyásának pontos összehangolása révén valósulhat meg. 

A nyílt rendszerek elméletének kiterjesztésével Bertalanffy a múlt század negyvenes éveinek végén jutott el az 

általános rendszerelmélet alapjainak lerakásáig. Munkássága nyomán a szakirodalomban használt 

legáltalánosabb rendszerfogalom a következő: 

A rendszer valamilyen szempontból egységet alkotó és egymással kölcsönhatásban álló elemek 

komplexuma. 

Az általános rendszerelmélet kialakulásában döntő szerepet játszott az a felismerés, hogy a komplexitás 

magasabb szintjein olyan sajátos rendszertulajdonságok jelennek meg, amelyeket az alacsonyabb komplexitási 

szintű összetevők tulajdonságaiból nem lehet levezetni, illetve előre jelezni. Tehát a rendszer részeit 

elszigeteltségükben vizsgáló, úgynevezett analitikus vagy mechanisztikus módszerek az összetett dolgok 

megismerésére, kezelésére már nem elégségesek. 

Bizonyos egyszerűsítéssel élve, az általános rendszerelmélet, interdiszciplináris alapon a következő főbb 

területekre irányul: 

• általános rendszermodellek kidolgozása; 

• a rendszerek struktúráját, viselkedését, működését leíró logikai, módszertani apparátus kimunkálása; 

• a különböző csoportba sorolható rendszerek általános elméletének, rendezőmodelljeinek kidolgozása. 

A nyílt rendszerek elméletéhez, majd pedig az általános rendszerelmélet gondolatához a kutatók egész hada 

csatlakozott. Az építő kritikák nyomán valóságos rendszermozgalom alakult ki. Többek között ennek hatására 

gyors ütemben alakultak ki különböző speciális rendszertudományok, illetve rendszertudományi irányzatok. A 

huszadik századi rendszermozgalomban jött létre és bontakozott ki többek között 
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• a kibernetika; 

• az információelmélet; 

• az operációkutatás; 

• a matematikai (általános) rendszerelmélet; 

• a rendszertechnika (Rendszermérnökség, Systems Engineering). 

A kibernetika, - elsősorban Wiener és Ashby munkássága nyomán, - az irányítást, szabályozást, vezérlést 

magukba foglaló rendszerek általános elméleti, illetve meta-tudományaként jelent meg. 

Az információelmélet az adatok, jelek, információk kódolásának, dekódolásnak, biztonságos közlésének, a 

kommunikációs hálózatok méretezésének bonyolult problémái keltették életre. Az elméleti alapok 

lefektetésében kiemelkedő szerepe volt Shannon amerikai fizikusnak. 

Az operációkutatás, mint fogalom a II. világháború idején alakult ki. Jellemzője, hogy döntés előkészítés 

céljából matematikai modellek segítségével vizsgálja, elemezi a szervezett és irányított bonyolult rendszereket. 

A matematikai rendszerelmélet magas absztrakciós és formalizált szinten, a bemeneti, kimeneti és állapot 

halmazokkal, illetve függvényhalmazokkal, és a kölcsönkapcsolatokat leíró függvényhalmazokkal definiálja és 

kezeli a rendszereket. 

2. 1.2. A rendszertechnika kialakulása 

A rendszertechnika előzetes meghatározása: alkalmazott rendszerelmélet, a rendszer szemlélet módszeres 

alkalmazása és érvényesítése 

• a probléma kutatásában, feltárásában, 

• a rendszer és környezete definiálásában, 

• a rendszer tervezésében, 

• a rendszer megvalósításban, 

• a rendszer üzemeltetésében. 

A rendszerszemlélet számos fontos tudományos és szakmai területet megérintett, amelynek hatására sorra 

bontakoztak ki a speciális rendszerelméletek, rendszertudományok. Példaként említhető a gazdaságkibernetika, 

az orvos kibernetika, stb. A rendszertudományok és a rendszertechnikák tagozódásának általános sémáját az 1.1 

ábra szemlélteti. 

 

1.1. ábra. A rendszertudományok tagozódásának általános sémája 
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A rendszertudományok és a rendszertechnika, illetve a rendszerszemlélet egyre nagyobb térnyerése, jelentős 

eredményeket hozott, és hoz ma is a tudományos és technikai területek fejlődésében. Ackoff már a hatvanas 

évek második felében úgy vélte, hogy az emberiség életében egy új korszak indult el és bontakozik ki mind 

erőteljesebben. Ezt a korszakot rendszerkorszaknak nevezte, aminek főbb jellemzőit, a megelőző gépkorszakkal 

szemben az 1. táblázat foglalja össze. [5]. 

Számos jel arra mutat, hogy a rendszerkorszak fejlődése nem állt meg. Az általános rendszerelmélet újabb és 

újabb elvekkel, modell koncepciókkal és módszertani keretekkel gyarapszik. Új speciális rendszerorientált 

elméleti és technológiai területek látnak napvilágot. Példaként az ágenselmélet, az ágenstechnológia, komplex 

rendszerek (rendszerek rendszere (System of Systems) elmélete említhetők. 

A fejlődés és az új eredmények generálásában a különböző tudományos és mérnöki területek kölcsönhatása 

kiemelkedő szerepet játszik. A rendszertechnika, mint multidiszciplináris mérnökség egyfajta módon ezeknek a 

kapcsolódásoknak, kölcsönhatásoknak a centrumában helyezkedik el. Ezt szemlélteti az 1.2. ábra. 

1. táblázat. A gépkorszak és a rendszerkorszak jellemzőinek összevetése (Ackoff, 1968.) 

 

 

1.2. ábra. A rendszertechnika kapcsolódása a tudományi és mérnöki területekhez 

A rendszertechnika, de hasonlóan a többi mérnöki terület is felhasználja a tudományok eredményeit, módszereit. 

Ugyanakkor a tudományok, az eredményesebb működés érdekében felhasználják a mérnöki területek által 

létrehozott technikákat, technológiákat. Mindez kívülről szemlélve bizonyos összemosódás látszatát kelti. 

Többek között a rendszertechnika jellemzőinek, küldetésének, funkciójának meghatározása érdekében is 

szükséges, hogy világos és egyértelmű módon különbséget tegyünk a tudomány és a mérnökség között. 
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A tudomány művelői a valós világot közvetlenül vagy kísérletek során megfigyelik Ennek nyomán a 

tapasztalatokat rendszerezetten, ha lehetséges formalizált módon, de mindenképpen ellenőrizhető és 

reprodukálható formában rögzítik. Az észleltek alapján levonják a megfelelő következtetéseket. Harold Kroto 

Nóbeldíjas kutató még ehhez kiegészítésként hozzáteszi az állandó kételkedés szükségességét is. A tudomány 

tehát a valós világ jelenségeinek magyarázatán, meghatározott kritériumoknak megfelelő leírásán kívül új dolgot 

vagy változást nem hoz létre. 

A mérnökségnek az előzőekkel szemben pont az a feladata, hogy a valamilyen szinten megjelenő társadalmi 

vagy gazdasági igényeket, szükségleteket figyelembe véve olyan új dolgot hozzon létre, amelyek ezeket 

kielégítik. A mérnökségnek tehát egyik meghatározó jellemzője az alkotás, és ez által a valós világ bizonyos 

formálása. Maga az alkotás rendkívül sokféle formában jelenhet meg. Lehet az valamilyen új gép vagy 

technológia, egy használati tárgy. A településüzemeltetés területén például a mérnöki alkotás eredményeként a 

szilárdhulladék gyűjtés új rendszer jöhet létre. 

A rendszertechnika, mint sajátos multidiszciplináris mérnökség, annak hatására alakult ki és fejlődik, hogy a 

társadalmi gazdasági élet egyre bonyolultabb termékeket, technológiákat, és szolgáltatásokat igényelt. Ezeknek 

a produktumoknak a megtervezése, megvalósítása és a racionális keretek közötti üzemeltetése a rendszer elvek, 

a rendszerszemlélet tudatos és megfelelő keretekbe foglalt alkalmazását nem nélkülözheti. 

A teljesség igénye nélkül a rendszertechnika kialakulásának és fejlődésének fő mozgatói között a következők 

említhetők: 

• Az urbanizáció felgyorsulása. 

• A városi, az országos és a nemzetközi közlekedési rendszerek iránti fokozódó igények. Motorizáció, 

légiközlekedés, stb. 

• A telekommunikáció, a számítástechnika gyors fejlődése, globalizációja. 

• Az automatizálás térhódítása. 

• A különböző működési elvek integrációjának megjelenése és mind általánosabbá válása a gépgyártásban. A 

gépek, a géprendszerek mechanikus, hidraulikus, elektromos, kémiai és elektronikus működésű egységekből 

épülnek fel. 

• A bonyolult programok is szerves részét képezhetik a különböző területeken működő technikai 

rendszereknek. 

• A technológiák bonyolult ember-gép rendszerekként jelennek meg. 

• A fejlődést nagymértékben a korában különálló szakterületek összekapcsolódása, konvergenciája viszi előre. 

• A globalizáció a fejlesztésekre, a gyártásra a szolgáltatásokra jelentős hatást gyakorol. 

• A természet, a társadalom és a technológia kölcsönhatásai egyre erőteljesebbé válnak. A technológia 

fejlődése, változása a legdinamikusabb. 

• Egyre több nagykapacitású, nagy hatókörű műszaki rendszer kialakítása történik. Ezek jelentős 

megbízhatósági és kockázati problémát is jelentenek 

• Az elérhető energiaforrások és a nyersanyagok mennyiségének globális szintű szűkülése. 

• A környezet szennyezés egyre kritikusabbá válása. 

Összefoglalás 

A huszadik század második fele korszakváltást hozott a tudomány és a mérnökség területén. Az úgynevezett 

mechanisztikus gépkorszak leváltójaként megkezdődött a rendszerkorszak. Ebbe a folyamatba illeszkedik a 

rendszerszemléletű műszaki területek kibontakozása, nevezetesen a kibernetikának, az irányítástechnikának és 

magának a rendszertechnikának a gyors térhódítása. 

A rendszertechnika, mint multidiszciplináris terület szorosan kapcsolódik a rendszertudományokhoz, a 

természettudományokhoz és a speciális mérnöki területekhez. 
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A rendszertechnika előzetes meghatározása: alkalmazott rendszerelmélet, a rendszer szemlélet módszeres 

alkalmazása és érvényesítése 

• a probléma kutatásában, feltárásában, 

• a rendszer és környezete definiálásában, 

• a rendszer tervezésében, 

• a rendszer megvalósításban, 

• a rendszer üzemeltetésében. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Ki vetette fel először a nyílt rendszerek gondolatát? Melyek a nyílt rendszerek főbb jellemzői? Mire irányul 

az általános rendszerelmélet? 

2. Mi a tudomány, illetve a mérnökség rendeltetése közötti különbség? 

3. A rendszertechnika kialakulásának, fejlődésének főbb mozgatói. A rendszertechnika kapcsolódásai. 

4. Melyek a gépkorszak és a rendszerkorszak főbb jellemzői? 
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2. fejezet - A rendszertechnika 
meghatározása és jellemzői 

Bevezetés 

A tanulási egység részletes ismeretet nyújt a rendszertechnika összetett fogalmáról. Megismerjük, hogy a 

rendszertechnika, mint fontos mérnöki technológia, miként közelíti meg és oldja meg a komplex problémákat. 

A rendszertechnikai elméletének és módszereinek kutatása széleskürű nemzetközi együttműködés keretei között 

folyik. Ezt a szerteágazó tevékenységet a Nemzetközi Rendszertechnikai Testület (INCOSE; International 

Council on Systems Engineering) szervezet fogja össze. 

1. 2.1. A rendszertechnika meghatározás 

Az általános rendszerelméletre és a kibernetikára építve kialakultak a társadalmi-gazdasági élet, műszaki és 

technológiai tartalommal is rendelkező problémáinak rendszerszemléletű kezelésére, megoldására alkalmas 

technikák, technológiák, amit összefoglalóan rendszertechnikának nevezünk. 

Az idők folyamán a rendszertechnika fogalmi meghatározására nagyszámú változat született. Az 1995-ben 

megalakult Nemzetközi Rendszertechnikai Testület (INCOSE; International Council on Systems Engineering) 

(2.1. ábra) a 2004-ben kiadott kézikönyvében [6] a következő megfogalmazás szerepel: 

A rendszertechnika az interdiszciplináris megközelítésnek és módszereknek az alkalmazását jelenti a sikeres 

rendszerek létrehozása érdekében. 

Az INCOSE fontos szerepet játszik az adott szakterületen munkálkodók összefogásában és rendszeres 

tájékoztatásában. 

 

2.1. ábra. Nemzetközi Rendszertechnikai Testület logója (http://www.incose.org/) 

2. 2.2. A rendszertechnikai folyamat globális 
áttekintése 

A rendszertechnika ma már külön diszciplínát képvisel, ugyanakkor a legkülönbözőbb komplex gyakorlati 

problémák megoldásához biztosít eljárási és módszertani keretet. Mivel összetett fogalommal állunk szemben, 

egy rövid, egymondatos meghatározás aligha lehet kielégítő. Ezért itt is, mint a bonyolult rendszerek leírásánál 

általában, a fogalmi körülhatároláshoz a lényeges jellemzőket vesszük számba. Először a 2.2. ábrán bemutatott 

vázlat segítségével villantjuk fel a rendszertechnika sokarcúságát, érzékeltetve a problémák megoldásban 

érvényesülő sok-szempontúság integrált kezelését. 

Az egész rendszertechnikai folyamat szempontjából döntő jelentőségű az ábra első blokkjában szereplő igény és 

követelmény feltárás és meghatározás. A második blokk a K+F eredményeket és módszereket, mint a sikeres 

megvalósítás érdekében mozgósítható erőforrásokat veszi számításba. 

A korszerű fogalmi értelmezés szerint a rendszertechnikai folyamat során a társadalmi – gazdasági környezet 

lehetőségeinek és korlátainak, valamint a környezet megóvás szempontjainak figyelembevétele kötelező 

érvénnyel jelen van. 

http://www.incose.org/
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2.2. ábra. A rendszertechnikai folyamat főbb jellemzői 

• A rendszertechnika alkalmazott rendszerelmélet, a rendszerszemlélet módszeres érvényesítése 

• a rendszerek tervezésében, 

• a projekt kivitelezésben, 

• a produktum (termék, szolgáltatás) előállítás rendszerében, 

• a rendszerek üzemeltetésében. 

• A probléma feltárás és megoldás teljes komplex folyamatában érvényre juthat a rendszer filozófia minden 

lényeges eleme. Például a holisztikus, az organikus és a szintetizáló problémakezelés. 

• A rendszertechnikai folyamat minden szakaszának fókuszában a felhasználói igények kielégítése áll. 

• A mérnöki tevékenység hatékony technológiája. 

• A rendszertechnika új módszertani irány, illetve módszertani keretrendszer a célok megvalósításában. 

• A komplexitás kezelésének hatékony eszköze. 

• Összekötő kapocs a társadalmi - gazdasági igények és a kutatás-fejlesztés területei között. 

• A rendszertechnika a megoldandó probléma, illetve a tervezett és megvalósított rendszer teljes életszakaszát 

komplex módon felöleli és kezeli. 

• A mérnöki felelősség érvényesítésének kerete, amelyben a műszaki szempontokon kívül az ökológia, a 

gazdasági, a humán, illetve a társadalmi és életminőségi szempontok is meghatározóak. 

• A rendszertechnika integrálja mindazokat a mérnöki, technológiai, irányítási folyamatokat és 

tevékenységeket, amelyek a komplex rendszerek megvalósításához és üzemeltetéséhez szükségesek. 

• A rendszertechnika a gyorsan változó és bizonytalan ökológiai, társadalmi, gazdasági és technológiai 

környezet közepette is a teljesítmény, a gazdasági és technológiai célok megvalósításának hatékony eszköze. 

• Az adott erőforrás- és idő-keret feltételek mellett elfogadhatóan jó hatékonyságú rendszer kialakítást, illetve 

probléma megoldást biztosít. 

• A rendszertechnika alkalmazása csökkenti a kockázatokat és a bizonytalanságot. 

• A költségek csökkentését a rendszer, illetve a megoldandó probléma teljes életciklusára vonatkozóan 

biztosítja. 
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• A rendszertechnika igényli a team munkát, amihez kedvező feltételeket biztosít. 

• A rendszertechnika, mint sajátos multidiszciplináris mérnökség valamilyen igényelt bonyolult produktum 

létrehozását szolgálja. Ugyanakkor a rendszertechnikai folyamat, (adott projekt), magában foglalhat olyan 

kutatási szegmenset is, amelynek célja valamilyen kapcsolódó jelenség vagy objektum viselkedési 

törvényszerűségének feltárása, és tudományos igényű, általánosított leírása. Egy ilyen jelentősen segítheti a 

célok megvalósítását. 

A felsoroltakat semmiképpen ne tekintsük teljesnek és lezártnak. A rendszertechnikai tervezés folyamatának 

részletezése még további fontos jellemzőket felszínre hoz. Így még átfogóbb képet kapunk a rendszertechnika 

fogalmáról, sajátosságairól. 

Az emberiség életében egy olyan korszak következett be, amelyben az ökológiai, a társadalmi és a technológiai 

kölcsönhatások egyre erőteljesebben határozzák meg a fejlesztések, a probléma megoldások ésszerű, a 

fenntarthatóságot is biztosító változatainak kialakítását. A rendszertechnika ebben a bonyolult folyamatban kap 

növekvő szerepet. 

Összefoglalás 

A rendszertechnika fogalmilag rendkívül összetett. Ez nagymértékben azzal függ össze, hogy hatóköre 

rendkívül széles. 

A komplex problémák megoldási folyamatában kiemelkedően fontos fázis a probléma- kutatás, amelynek során 

pontosan fel kell tárni a megoldandó feladatot, valamint a tényleges igényeket és követelményeket. A megoldás 

érdekében ezt követően mozgósíthatók azok a tudományos, technikai, technológiai és módszertani erőforrások, 

amelyek a legjobb eredményhez vezethetnek. 

A komplex problémakezelés fontos jellemzője a helyi adottságok, valamint az ökológiai, környezetvédelmi 

szempontok megfelelő súlyú figyelembevétele. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Mit jelent az INCOSE betű rövidítés? 

2. Hogyan határozta meg az INCOSE a rendszertechnika fogalmát? 

3. Vázolja a rendszertechnikai folyamatban érvényesülő fontosabb nézőpontokat! 

4. Sorolja fel a rendszertechnika tágabb meghatározását adó jellemzőket! 
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3. fejezet - A rendszertechnika 
hatóköre, alkalmazási spektruma. A 
komplex rendszerek jellemzői 

Bevezetés 

A tanulási egység rendszerező áttekintést nyújt a rendszertechnika hatóköréről. Bár a rendszertechnika probléma 

megközelítési módjai, valamint a kiforrott technikái és módszerei a természeti világ vizsgálatainál, feltárásánál 

is hasznosak lehetnek, az alkalmazási területe elsődlegesen az ember alkotta világ. 

Korunkban a rendszertechnikával szembeni legnagyobb kihívás az egyre komplexebbé váló rendszerproblémák 

kezelése és megoldása. A tanulási egység példán keresztül mutatja meg a komplex rendszer lebontásának 

módját. 

A bemutatott rendezőelv és rendezőmodell általánosan alkalmazható módszertani keretet szolgáltat a komplex 

rendszerproblémák megoldásához. Segítségével a konkrét feladatok esetén is elkészíthetjük a projekt 

úgynevezett hatókör profilját. 

1. 3.1. Rendszerszintek 

I think the next century will be the century of complexity.  

 (Úgy gondolom a következő század a komplexitás százada lesz.) 

 Stephen Hawking. 2000. január. 

A rendszer fogalom a mindennapi életünkben gyakran szerepel. Lássunk néhány lehetséges példát, amelyek 

elhangozhatnak egy beszélgetésben, vagy megjelenhetnek a hírekben: 

• Valószínű, hogy az autó gyújtási rendszere hibásodott meg. 

• A városban új forgalomirányító lámpákat állítottak rendszerbe. 

• A technológiai rendszer tesztje jó eredményeket hozott. 

• Az EU Galileo műholdrendszere korszerűbb szolgáltatásokat fog nyújtani, mint a korábbi rendszerek. 

Már ez a néhány példa is érzékelteti, hogy a rendszerek tartalmukat, illetve bonyolultságukat tekintve nagyon 

sokfélék lehetnek. Mivel a rendszertechnika tárgyát a rendszerek elemzése, tervezése, fejlesztése, megvalósítása 

és racionális üzemeltetése képezi, érthető módon a hatókörét és az alkalmazásának spektrumát a rendszerek 

fajtájából kiindulva határozhatjuk meg. 

Bertalanffy munkássága nyomán kialakult általános rendszer meghatározás, (mely szerint a rendszer az 

egymással kölcsönhatásban álló elemek komplexuma), éppen az általánossága miatt nem segíti a 

rendszertechnika hatókörének kijelölését. A probléma megoldásához a rendszerek osztályozása, csoportosítása 

vihet közelebb. 

A rendszereket osztályozhatjuk tartalmi jellegük, valamint összetettségük és működési bonyolultságuk 

szerint. 

Tartalmi szempontból viszonylag egyszerűen és egyértelműen meghatározhatók a rendszertechnika tárgyát 

képező rendszerek. Eszerint a rendszertechnika tárgyát 

• az ember alkotta, 

• meghatározható funkcióval rendelkező, 

• működésre, viselkedésre képes rendszerek alkothatják. 
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A szűkítés szerint kitapintható, hogy a rendszertechnika hatókörébe elsősorban a jelentős technikai és 

technológiai tartalommal rendelkező rendszerek tartoznak. 

A behatárolás szerint egyértelmű, hogy például az agykutatás vagy gyógyítás nem tartozik a rendszertechnika 

működési körébe, de az itt felhasznált eszközök és technológiák tervezése, fejlesztése, megvalósítása már igen. 

Nem szorul különösebb magyarázatra, hogy mindkét területen a siker záloga az új típusú, rendszerszemléletű 

együttműködés. Ez a példa is alkalmas arra, hogy a rendszertechnika feladatáról, működési köréről általános 

képet alkothassunk. 

Sokkal nehezebb probléma elé állít bennünket az összetettség, illetve a működés és viselkedés szerinti 

rendszerosztályozás. A viszonyítási pontok hiányában az osztályba sorolás meglehetősen esetleges. Az 

összetettség, a komplexitás általánosan elfogadott fogalmi definíciója, mérőszáma és mérési módszere ez eddig 

nem született meg. A probléma megoldása a rendszerkutatókat az általános rendszerelmélet megszületése óta 

foglalkoztatja. A rendszerek bonyolultság szerinti tagolásnak egyik sokat idézett megoldása Boulding nevéhez 

fűződik [7]. A szerző által meghatározott kilenc szintet és azok legfontosabb jellemzőit a 2. táblázat foglalja 

össze. 

2. táblázat. Boulding szerinti rendszerszintek 

 

Bouilding a bonyolultsági rendszermodelljének megalkotásánál sajátos módszert követ; analógiákat alkalmaz. 

Az adott bonyolultsági szinthez tartozó modellezendő problémát egy olyan másik rendszerhez hasonlítja, amely 

nála általában egyszerűbb. A bonyolultsági szintek jók arra, hogy az általunk teljes egészében nem értett világot, 

annak jelenségeit és problémáit érzékelt összefüggéseik komplikáltsága szerint csoportosítsuk. 

A világunk, - beleértve az ember alkotta világot is - végtelen bonyolult, lényegi jellemzője a szakadatlan 

változás, átalakulás. Az emberiség természetes törekvése, hogy ezt a bonyolult világot minél mélyebben 

megismerje, amit elsősorban a tudományok segítenek. Ugyanakkor az emberiség a változó és általában növekvő 

igényeinek megfelelően formálja is a világot. Mindkét folyamatban fontos szerepe van a rendszerfogalomnak, 

ami a megismerés, és az alkotás dimenzióinak változásával maga is változik, formáiban gazdagodik. Például a 

géprendszer, az ember-gép rendszer, a technológiai rendszer, a hálózati rendszer, a rendszerek rendszere, a 

komplex rendszer fogalmak mind a technikai fejlődés folyamatában alakultak ki. 
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2. 3.2. Tapasztalat alapú bonyolultsági skála 

Tapasztalataink, meglévő tudásunk alapján egy-egy előttünk álló rendszer problémát elég jól el tudunk helyezni 

a komplexitás növekvő skáláján. Ezt példázza a 3.1. ábra. 

 

3.1. ábra. A rendszerek egyik tapasztalat alapú osztályozási lehetősége 

Jelenleg csak azt rögzíthetjük, hogy a bonyolultság és komplexitás szempontjából a rendszertechnika hatókörébe 

sorolható minden olyan ember alkotta rendszer, amelyik a teljes rendezettség és a káosz határai között 

helyezkedik el. A bonyolultság és a komplexitás nem teljesen azonos fogalmak. A komplex rendszerek 

megismerése, létrehozása, kezelése, leírása sajátos szemléletmódot, ugyancsak sajátos módszerek és technikák 

alkalmazását igényli. Ezek a későbbiekben tárgyalásra kerülnek. Itt csupán arra törekszünk, hogy a 

rendszertechnika körébe tartozó folyamatok sokrétűségére rávilágítsunk. 

3. 3.3. A településüzemeltetés komplex rendszere 

A komplex rendszerek egy lehetséges példájaként tekintsük a településüzemeltetést és annak fejlesztését. A 

rendszer egyfajta modellje a 3.2. ábrán látható. Részletes magyarázat nélkül is szembetűnik az jellegzetesség, 

hogy a rendszer működése és fejlődése sokféle szakmai terület, illetve szervezet bonyolult együttműködése 

révén valósul meg. Az autonóm szervezetek, az azok birtokában lévő, vagy a felügyelete alá tartozó gép- és 

technológiai rendszerek bonyolult hálózatos és hierarchikus struktúrájában érvényesülő kölcsönhatások helyi és 

integrált eredményei hozzák létre azt a komplex hatásrendszert, amely a település változó igényeinek 

kielégítését szolgálják. 

A települések népességi, közlekedési, termelő és fogyasztó gazdasági, valamint struktúra kialakítási viszonyait 

legalább sok évtizedes előbecsléssel kell számítani, illetve megtervezni. Ugyanakkor ezek a viszonyok, a 

hozzájuk kötődő technikai és egyéb feltételek, gyökeresen és előre nem láthatóan, nagy dinamikával 

változhatnak. A működéssel, a fejlesztéssel kapcsolatos döntések zöme általában műszaki tartalmú, de a 

rendszertechnikai folyamatban olyan tényezőket is figyelembe kell venni, mint például az érintettek 

(szervezetek, ágensek, stb.) közötti verseny vagy ellenérdekeltség. 



 A rendszertechnika hatóköre, 

alkalmazási spektruma. A komplex 

rendszerek jellemzői 

 

 13  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

3.2. ábra. A településüzemelés rendszermodellje. (Példa egy komplex rendszerre) 

A településüzemeltetés általános rendszermodelljében megjelölt főbb funkciókat autonóm, saját irányítással 

rendelkező szervezetek végzik. Ilyen körülmények között a szereplők, az alrendszerek együttműködés csak 

hatékony kommunikáció révén valósulhat meg. 

A komplex rendszertervezési vagy irányítási célú elemzése, illetve leírása többek között a feltárt hálózati 

struktúrák, valamint a hierarchikus tagozódás mentén lehetséges. Ebben a megközelítésben például a település 

egy adott önkormányzati épülete úgy tekinthető és vizsgálható, mint a közmű hálózatok egy közös csomópontja. 

A 3.3. ábra ezt szemlélteti. 

A példaként szolgáló komplex rendszer hierarchikus felépítése mentén egy újabb felbontási szint, illetve 

skálaváltással további részletek tárulhatnak elénk. A közműhálózatok csomópontjaként szereplő 

közintézménynél a mérők után a hálózatok az épületen belül tovább futnak. A belső hálózati struktúrák 

csomópontját képezhetik a különböző épületgépészeti berendezések. Erre mutat példát a 3.4. ábra. 

Láthatjuk, hogy még a rendszer lebontás harmadik szintjén is bonyolult rendszer adódhat. A modell példák 

alapján az sem szorul magyarázatra, hogy a különböző szinteken jelentkező problémák eltérő vizsgálati, 

fejlesztési vagy leírási módszerek alkalmazását teszik szükségessé. Aminek azonban közösnek kell lenni az a 

rendszerszemlélet. 

 

3.3. ábra. Egy épület, mint a települési szolgáltató rendszerek csomópontja 
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3.4. ábra. Épületen belüli eszközhálózati rendszer 

A településüzemeltetés rendszerének vázlatos jellemzése, és néhány modelljének bemutatása alapján képet 

kaphattunk a rendszerek rendszere, illetve a komplex rendszer fogalmáról. Ez alapján könnyebben áttekinthetjük 

és megérthetjük azt az általános rendezőmodellt, amely keretbe foglalja a rendszertechnika hatókörét 

meghatározó jellemzőket. A rendezőmodellnek azonban fontos gyakorlati szerepe is van. Segítségével 

mindenegyes konkrét rendszertechnikai projekt hatóköre, vagy más néven profilja meghatározható. 

4. 3.4. A komplex rendszerek profil modellje 

A rendezőmodell felépítését a 3.5. ábra mutatja. A modellben a jellemzők, illetve a problématerületek 

háromszintű tagolásban jelennek meg. Az ábrában az egyes szinteket a körgyűrűk képviselik. A középpontból 

kifelé haladva az adott szempontú jellemzők hatóköre növekszik. 

 

3.5. ábra. Rendezőmodell a komplex rendszerek főbb jellemzőinek áttekintésére 
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A rendezőmodellben a komplex rendszerek strukturálása négy alapvető szempont szerint történik, a következők 

szerint: 

• Stratégiai nézőpont 

• Funkcionális hatókör 

• Egyedüli funkció; 

• Sokfunkciós rendszer, ágens, szervezet; 

• Rendszerek rendszere, Komplex rendszerek hálózata, Több-ágensű rendszerek. 

• Küldetés, rendeltetés határa és jellege 

• Stabil rendeltetés; 

• Lassan fejlődő, változó küldetés; 

• A küldetés, rendeltetés nagyon változó vagy ad- hoc jellegű. 

• Rendszerviselkedés és rendszer képesség szerinti nézőpont 

• Igényelt rendszerteljesítmények 

• A meglevő képesség továbbfejlesztése; 

• Képesség növelés, változtatás; 

• Alapvetően új képességek kialakítása. 

• Rendszerjellemzők, rendszerviselkedés 

• Fix vagy random viselkedés; 

• Nehezen előre jelezhető rendszerviselkedés; 

• Organikusan fejlődő, változó rendszerviselkedés. 

• Rendszer megvalósítási nézőpont 

• Rendszerprogram szintek 

• Egyedi rendszer, egyedi program; 

• Egy azonos típusú program, több rendszer; 

• Sokféle rendszer, sokféle program. 

• Alkalmazási szintek 

• Egyedüli felhasználó; 

• Több, azonos igényű felhasználó; 

• Több eltérő igényű felhasználó. 

• Érdekeltek, szereplők nézőpontja 

• Érdekelti, résztvevői kapcsolatok, kapcsolódások 

• Stabil, változatlan kapcsolatok; 

• Új kapcsolatok, kapcsolódások; 
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• Ellenállás a kapcsolatok, kapcsolódásokkal szemben. 

• Érdekelti, résztvevői elfogadottság 

• Elfogadás, együttműködés; 

• Egyetértés elviekben, részleges kívülállás; 

• Sokféle vélt igazság. Bizalmatlanság. 

A konkrét rendszertechnikai projekteknél hasznos lehet az ismertetett rendezőmodell segítségével meghatározni 

az adott esetre érvényes hatókör profilt. A projekt vezetése ezt úgy valósíthatja meg, hogy rendre veszi a 

kördiagram szegmenseit és megjelöli azt a mezőt, amely szélsőértékként beletartozik az adott rendszertechnikai 

folyamat hatókörébe. A jelölő pontokat összekötve kirajzolódik az a mező, vagy másként profil, amelyben a 

megítélés szerint a rendszertechnikai tevékenység folyik. 

A 3.6. ábra egy képzeletbeli projekt hatókör profilját mutatja. Az áttekinthetőség érdekében az egyes mezők 

feliratát elhagytuk. 

 

3.6. ábra. Példa egy rendszertechnikai projekt hatókör profiljára 

A rendszertechnika alapvető feladata az igényekhez igazodó, új és hatékony technikai rendszerek tervezése, 

fejlesztése, létrehozása. Ezek azonban csak az emberrel való együttműködésben, vagyis az ember-gép 

rendszerekben, és az ezeket magában foglaló technológiákban válnak hasznos, a kívánt funkciókat ellátó 

rendszeralkotóvá. A technológiák szervezeti keretekbe ágyazódnak. A szervezetek technológiái 

összekapcsolódhatnak, és ezáltal új, nagyobb lehetőségekkel, képességekkel rendelkező technikai rendszer jöhet 

létre. A rendszertechnika ebben a folyamatokban az egyik főszereplő. 

A rendszertechnikai projektek általában jelentős teljesítményű és hatókörű produktumokat eredményeznek. 

Ebből az is következik, hogy a rendszertechnikának a környezetre való visszahatása is jelentős lehet. Egy-egy 

projekt során sok hasznos általánosítható elvi és gyakorlati ismeret, tapasztalat is felhalmozódik. A 

rendszertechnika és a környezet közötti kölcsönhatás minden lényeges folyamat szakaszban jelen van, amint azt 

a 3.7. ábra mutatja. 
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3. 7. ábra. A rendszertechnika és a környezet közötti kölcsönhatás 

Összefoglalás 

A tanulási egység rendszerező áttekintést adott a rendszertechnika hatóköréről. A rendszertechnika alkalmazási 

területe, elsődlegesen az ember alkotta világ. 

Korunkban a rendszertechnikával szembeni legnagyobb kihívás az egyre komplexebbé váló rendszerproblémák 

kezelése és megoldása. A rendszertechnika hatókörébe tartozó rendszerek, bonyolultság szempontjából igen 

széles skálát alkotnak. A komplexitás mérésére számos próbálkozás ismeretes, ma még leginkább a tapasztalati 

besorolás a jellemző. 

A településüzemeltetés példaként bemutatása képet ad a komplex rendszerek sajátosságairól, a lebontásának 

lehetőségeiről. 

A bemutatott rendezőelv és rendezőmodell általánosan alkalmazható módszertani keretet szolgáltat a komplex 

rendszerproblémák megoldásához. Segítségével a konkrét feladatok esetén is elkészíthetjük a projekt 

úgynevezett hatókör profilját. 

Ellenőrző kérdések 

1. Boulding bonyolultság szerinti rendszermodelljében milyen szintek szerepelnek? Melyek ezeknek a 

szinteknek a főbb jellemzői? 

2. Tartalmi alapon milyen rendszerekre szűkül a rendszertechnika hatóköre? 

3. A komplex rendszerek jellemzői milyen szempontrendszer alapján strukturálható? 

4. Hogyan szerkeszthető meg egy rendszertechnikai projekt hatókör profilja? 
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4. fejezet - Megatrendek. Fontosabb 
jellemzőik és hatásuk 

Mottó: Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan! 

Bevezetés 

A rendszertechnika igen kiterjedt hatóköréből is következik, hogy a megoldási folyamatok is bonyolult és 

szerteágazó kölcsönkapcsolatok hatására alakulnak. Ezek között a hatások között, kikerülhetetlenül ott vannak 

azok a világméretű folyamatok, amelyeket megatrendeknek nevezünk. 

A tanulási egység rendszerezetten bemutatja azokat a megatrendeket, amelyek hatása, eredményei a műszaki és 

gazdasági élet minden területét érintik. Az áttekintést nehezíti, hogy a megatrendek egymással is bonyolult 

kölcsönhatásban vannak. 

A rendszerek tervezési, megvalósítási és üzemeltetési folyamataira gyakorolt hatás megfogalmazása mellett, az 

eredmények kihasználásának a lehetőségeit, .példák világítják meg, 

1. 4.1. A rendszertechnika szempontjából fontos 
megatrendek és kapcsolódásaik 

A trendek, tendenciák felismerése első lépés az intelligens alkalmazkodás és a tudatos cselekvés felé. Egy-egy 

felismeréshez általában csak igen jelentős ráfordítás árán juthatunk el. 

A megatrendek általában több évtizedes időtávon globálisan érvényesülő hatások és változási tendenciák. A 

felismerésük, a jellemzőik megértése, valamint a hozzájuk való intelligens alkalmazkodás nem nélkülözheti a 

rendszerszemléletet. A megatrendek a rendszertechnikai folyamatok, projektek tágabb környezetét jelentik, a 

hatásuk mégis meghatározó. 

Egyrészt döntően a megatrendek formálják azokat az erőforrásokat, amelyekre a rendszertechnika építhet. 

Másrészt egy rendszertechnikai folyamat produktumának bele kell simulnia a megatrendek által nagymértékben 

determinált környezetbe. 

A megatrendek áttekintése azzal az előnnyel is jár, hogy felszínre kerül néhány olyan alapelv, illetve tendencia 

jellegű törvényszerűség, amelyek a rendszertechnika eszköztárát bővítik. 

A világban természetesen jelentős számú megatrend érvényesül [8; 9]. Itt azonban csak azokkal foglalkozunk, 

amelyek a rendszertechnika szempontjából jelentősek. 

A rendszertechnikai folyamatok döntéseit befolyásoló fontosabb megatrendek a következők: 

• Globalizáció és párhuzamosan a regionalitás erősödése; 

• Konvergencia folyamatok a műszaki fejlődés jelentős mozgatói. Fontosabb érvényesülési területei, fajtái: 

• építőelem és eszköz szintű konvergenciák; 

• technológiai; robotizálási szint; 

• szolgáltatás és üzleti szintű konvergenciák. 

• Paradigmaváltás a gazdaságban és a műszaki fejlesztésben; 

• A biztonság igényének növekedése 

• energia és nyersanyag-ellátás biztonsága; 

• tartalom és szoftver védelem; 
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• privát szféra, stb. 

• Az információ- és kommunikációtechnológia átlagosnál gyorsabb növekedése és fejlődése, valamint 

erősödő befolyása a társadalmi – gazdasági élet minden területén. 

• Hálózat korszak 

• hálózati szerveződés; 

• eszközhálózatok; 

• ellátó láncok; 

• szolgáltató hálózatok. 

• Digitalizálás 

• digitális eszközök és rendszerek; 

• digitális mérés, adatgyűjtés; 

• digitális jelfeldolgozás. 

• Technológiai dimenzióváltás 

• nanotechnológia; 

• biotechnológia; 

• űrtechnika. 

A megatrendek tárgyalását az bonyolítja, hogy azok nem izoláltan jelennek meg, hanem sok szálon, bonyolult 

kölcsönhatásban vannak egymással. A kölcsönhatás példájaként a globalizáció és az információ- és 

kommunikációtechnológia említhető. Az utóbbi elősegítette a globalizáció kibontakozását, ami viszont 

gerjesztően visszahatott az információ- és kommunikációtechnológia fejlődésére. A megatrendek közötti 

szövevényes kapcsolódás látható a 4.1. ábrán. [10]. 
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4.1. ábra. A rendszertechnika szempontjából fontosabb megatrendek és kölcsönkapcsolataik [10]. 

Rendszertechnika területhez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó rendezőelvek, rendezőmodellek, illetve 

trendek ismerete a döntésekhez fontos adalékul szolgálhatnak, és azokat megalapozottabbá tehetik. 

2. 4.2. A globalizációs megatrend jellemzése és 
hatása 

Globalizáció általános jellemzői 

A globalizáció, – amely utat nyit a tőke, az információ, a mun¬kaerő, a technológiák, a termékek és a 

szolgáltatások szabad áramlásának a világban – az egyik legnagyobb hatású mega¬trend. Ellentmondásairól, 

kedvező és kedvezőtlen hatásairól írásos munkák sokasága jelent meg. Ezekkel kapcsolatos elemzés értékelés 

nem célunk, de néhány tény és jellemző kiemelését szükségesnek tartjuk. 

A globalizációs folyamatok legfontosabb vezénylői a multinacionális cégek, a nemzetközi szervezetek, a 

bankok és az államok. (4.2. ábra). Mindegyik szerepe lehet pozitív vagy negatív. Az utóbbira példaként az 

említhető, hogy a multinacionális cégek a gazdasági és technológiai súlyuk vagy fölényük révén könnyebben el 

tudják érni, hogy az általuk kifejlesztett megoldás váljon szabvánnyá. Ezzel más cégek nyilván 

versenyhátrányba kerülhetnek. 

 

4.2. ábra. A globalizációs folyamatok meghatározó vezénylői 

A globalizáció egyik alapvető gerjesztője a technikai és technológiai fejlődés volt, és még részben ma is az. 

Érhető tehát, hogy formálásában elsősorban az iparilag fejlett nyugati országok játszották a főszerepet. 

A technika és technológia fejlődése számos területen elérkezett arra a szintre, amely, lehetővé tette és teszi 

nagyon komplex rendszerek megalkotását. Példaként a korszerű gépkocsikat, a nagyteljesítményű 

repülőgépeket, a nagyteljesítményű számítógépeket, a hírközlési és a mobil telefon rendszereket említhetjük, de 

többek között ide sorolhatjuk a műholdas műsorszóró vagy navigációs rendszereket is. 

Könnyű belátni, hogy az ilyen komplex technikai és technológiai rendszerek létrehozása olyan nagy anyagi, 

szellemi és egyéb erőforrás ráfordítással valósíthatók csak meg, amelyeknek a megtérülése elfogadható 

időtartamon belül, még a legnagyobb nemzeti piacokon sem realizálható. Ebből adódó egyfajta kényszer, 

hogy ezek a produktumok a nemzetközi piacokon is megjelenjenek. Ennek hatására általánosan is megnyílt a 

lehetőség a termékek szabad áramlására. A piac is, a verseny is nemzetközivé vált. 

Az információ és kommunikációtechnológia mai fejlettségi szintje sem jöhetett volna létre a globalizáció nélkül. 

A hatás azonban kölcsönös. A nemzetközi piaci, a technológiafejlesztési és a kulturális együttműködések 

elengedhetetlen feltétele a világot átfogó kommunikációs hálózat megléte. 

Mint arra már utaltunk a globalizáció, valamint az információ- és kommunikáció-technológiai terület fejlődése 

és befolyás növekedése egymást gerjesztő megatrendek. 

A globalizáció azoknak az országoknak, illetve csoportoknak hozhatja a legnagyobb előnyt, amelyek 

birtokolják, illetve elérhetik az új technológiákat, vagy azokat gyorsan és hatékonyan adaptálni tudják. 
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Magyarország, már csak gazdasági súlyánál fogva sem lehet meghatározója a világ műszaki fejlődésének. De 

senki nem akadályoz meg bennünket abban, hogy a globális technikai-techno¬lógiai fejlődési folyamatokat 

gondosan tanulmányozzuk és értékeljük. Ennek alapján pedig ésszerű, gyors és hatékony adaptációkat 

végezzünk. Az a lehetőség szintén előttünk áll, hogy az adaptált technikát, illetve technológiát magas 

színvonalon üzemeltessük, és a kapcsolódó szolgáltatásokat is kiemelkedő színvonalúvá tegyük. E két utóbbi 

terület ugyanis a globalizációtól nagymértékben függetleníthető. 

A mások által elért technikai és technológiai eredmények átvételének, adaptálásának lehetősége kétségtelenül a 

globalizáció egyik kihasználható pozitívuma. 

Az Észak-Amerikai régió, elsősorban azonban az USA, a kiemelkedő innovációs képességét részben annak is 

köszönheti, hogy az új és jelentős technológiák fejlődése és terjedés érdekében a szabályozás (reguláció) más 

területekhez viszonyítva sokkal gyorsabban és hatékonyabban működik. 

A National Intelligense Council (NIC) 2020-ig szóló előrejelzésében (Report of the National Intelligence 

Council’s 2020 Project) a globalizációnak, mint világtrendnek a folytatódását, szé¬les körre kiterjedő hatását és 

befolyásolását prognosztizálja. A tanulmány azonban nagyon figyelemreméltó megállapítást tesz. A prognózis 

szerint az elkövetkező években a globalizáció fejlődésének jellege és arculata fokozatosan, de jelentősen 

megváltozik. Az úgynevezett nyugati arculatú globalizáció ázsiai arculatúvá válik. 

Gazdaságilag ezt elég nyilvánvalóvá teszi a NIC tanulmánya, amely szerint a négy legfontosabb szerepet játszó 

ázsiai ország, Japán, Dél-Korea, Kína és India együttesen igen jelentős valutatartalékkal rendelkezik, ami 

ezekben az országokban az innováció, illetve a gazdaság gyors fejlesztését segítheti. 

A vázoltak előrevetítik, hogy a gazdasági, technológiai téren a szuperrégiók közötti verseny jelentősen erősödni 

fog. 

A globalizáció hatása a vállalkozások szintjén 

A globalizáció hatásai, lehetőségei, illetve kényszerítő nyomása a vállalkozások szintjén is megjelenik. Ezért a 

továbbiakban néhány olyan általános szempontot emelünk ki és taglalunk, amelyeket csaknem valamennyi 

területen működő vállalkozásnak célszerű figyelembe venni. 

Elég általánosan ismert és elfogadott egy vállalkozásnak az a globális absztrakt modellje, amely szerint 

működéséhez erőforrásokat használ fel, amiket produktumokká, termékké vagy szolgáltatássá konvertál. 

Tekintsük először a vállalkozások működéséhez szükséges erőforrás biztosításának a kérdését. A globalizáció 

egyik lényegi jellemzője éppen a gazdasági erőforrások, a tőke, az információ, a munkaerő, az áruk szabad 

áramlása. A vállalkozási erőforrások biztosítása szempontjából ez komoly előnyként és lehetőségként 

értékelhető. 

Amint azt a 4.3. ábra is mutatja, a globalizáció révén az erőforrások biztosításának merítési bázisa potenciálisan 

az egész világpiac. Azonban az ebből adódó előnyök kihasználásának az a feltétele, hogy az erőforrás 

kiválasztásakor funkciónként és kategóriánként rendezett és aktualizált adatok, információk álljanak 

rendelkezésre. A szakértők által prezentált tudás, például a döntést befolyásoló trendek formájában, különösen 

hasznos lehet. 
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4.2. ábra. A globalizáció hatása a vállalkozásokra, a K+F tevékenységre 

A globalizálódott világban minden produktum végső soron, a világpiacon, vagy legalábbis a regionális piacon 

méretik meg. A versenyképes működés érdekében tehát aktuális ismeret szükséges a vállalkozás produktumának 

piacáról és a versenytársakról, azok termékeiről. 

A vázoltakból egyértelműen kitűnik, hogy a globalizáció egyik folyományaként a vállalkozások csaknem nap, 

mint nap komoly informatikai és kommunikációs kihívással néznek szembe. A mai körülmények között a 

racionális döntések előkészítése és meghozatala jelentős szellemi kapacitás meglétét igényli a vállalkozásoknál. 

Láttuk, hogy a globalizáció a technikai és technológiai fejlődés egyik, logikailag adódó következménye. A fő 

vezénylőinek bemutatásakor már utaltunk arra a negatív hatásra, ami például egyes multinacionális cégek 

helyzeti előnyéből adódhatnak. A további negatív hatásokról és a globalizáció elleni tiltakozásokról naponta 

hallhatunk. 

Sokkal kevesebb szó esik a globalizáció lehetséges ellenpontjáról, vagyis a regionális és a helyi kulturális és 

egyéb értékek felértékelődéséről. A globalizáció bizonyos folyamatainak hatékony ellenpontja lehet a regionális, 

valamint a helyi sajátos értékek őrzése és azok folyamatos gazdagítása. Ez végső soron egy elfogadható 

egyensúlyt teremthet (4.4. ábra). 
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4.4. ábra. A globalizációs folyamatok ellenpontja lehet a sajátos helyi értékek őrzése, ápolása és fejlesztése 

A településüzemeltetés, és fejlesztés az alternatív energiahasznosítás például tipikusan azok a területek, ahol az 

említett ellensúlyozó helyi lehetőségek jól kihasználhatók. 

3. 4.3. A konvergencia megatrend jellemzése és 
hatása 

A konvergencia értelmezése, általános jellemzői 

Jelen időszakban a konvergencia mind a gazdasági, mind pedig a műszaki területen nagyon gyakran előforduló 

fogalom. Ez nem tekinthető véletlennek. A konvergencia ugyanis az üzleti területnek és a műszaki fejlesztésnek 

egyaránt az egyik legerőteljesebb katalizátora. 

Eddig nagyon sokféle fogalmi meghatározás látott napvilágot. Ezek tartalmi és szemléleti szempontból 

jelentősen eltérnek egymástól. Ez érthető is, hiszen a konvergencia, valamilyen formában számos területet érint. 

Annak érdekében, hogy ezt a sokféle megközelítést és megfogalmazást, valamelyest közös alapra kerüljön, egy 

általános megközelítéséből célszerű kiindulni. 

Az embernek a tervező, fejlesztő és alkotó tevékenységét, legalább is ez eddig, nem tudták formalizált módon és 

tudományosan leírni. Ennek oka többek között az, hogy a felsorolt tevékenységekben az intuíciónak is jelentős 

szerepe lehet, aminek a modellezése nem megoldott. Ezzel szemben magának a technológiafejlődésnek a 

folyamatai elég jól leírhatók és modellezhetők. 

Genrich Altshuller és munkatársai a legkülönbözőbb területek találmányainak és újításainak tízezreit elemezték. 

Ennek a kiterjedt munkának eredményeként többek között arra jutottak, hogy az új, innovatív megoldások 

hatalmas tömege csak mintegy negyven alapelv valamelyikének az alkalmazása révén jöttek létre. Esetenként az 

alapelvek kombinálása is előfordul. 

Az egyik ilyen alapelv a már meglévő dolgok, funkciók, technológiák összekapcsolásának, összefuttatásának, 

integrációjának az elve, vagyis más szóval a konvergencia. 

A konvergencia tehát nem új dolog. A számos lehetséges példa közül az aratócséplőgép kialakulása ragadható 

ki. Az aratás és a cséplés gépesítése hosszú időn át járta a maga fejlődési útját. A két területen a gépesített 

technológiák a kiforrottsági szintet közel egy időben érték el. Ez egyben a technológiák úgynevezett telítődési 

szakaszát is jelentette, ami alatt azt kell érteni, hogy kimerültek azok a konstrukciós fejlesztési lehetőségek, 

amelyekkel számottevő javulást lehetett volna elérni. A fejlődés új szakaszát a két technológiai terület 

eredményeinek összekapcsolása, integrációja indította el, és hozta létre a minőségileg új megoldást, a 

gabonakombájnt. 

A technológiafejlődési módok, illetve alapelvek közül kettőt emelünk ki, amelyek szorosan összefüggenek a 

konvergencia folyamatokkal. Minőségileg új megoldás jöhet létre 

• a korábban különálló dolgok összekapcsolása, integrációja révén, vagy 

• a dolgok részekre bontása, szeletelése, illetve haladás a méretcsökkenés felé. 

A technológiafejlődés két módozatát a 4.5. ábra szemlélteti, néhány példa említésével. 
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4.5. ábra. Két gyakori technológiafejlődési mód: konvergencia és szeletelés, méretcsökkentés 

A gyártóiparban a fémvágás egyike a gyakran előforduló műveleteknek. A 4.6. ábra jól szemlélteti a 

mértcsökkenés érvényesülését a fémvágás technológiai fejlődésében. A lézervágás számítógép vezérléssel 

történik, tehát a technológiák összekapcsolódása, konvergenciája itt is megjelenik. 

 

4.6. ábra. A fémvágás fejlődése 

A méretcsökkenés útján megvalósuló technológiafejlődés olyan módon kapcsolódik a konvergencia 

megatrendhez, hogy az alkatrészek, a technológiai egységek egyre kisebb mérete lehetővé teszi több, korábban 

csak különállóan létező funkció összekapcsolását. Jó példa erre a mobiltelefon, vagy a PDA. A mobiltelefon 

technológia fejlődését nagyértékben a rendelkezésre álló viszonylag szűk rádiófrekvenciás tartomány egyre 

hatékonyabb időosztást, frekvencia-osztást vagy kódosztást valósították meg. Érdemes arra is felfigyelni, hogy a 

fizikai méretcsökkenés általában az energia fogyasztás csökkenésével is együtt jár. 

Részben a méretcsökkenés útján megvalósuló technológiafejlődéssel függ össze a Moore- féle tapasztalati 

törvényszerűség is. Eszerint az integrált áramkörök kapacitása, teljesítménye mintegy tizennyolc hónaponként 

megduplázódik. A Moore-törvény következményei között a következők említhetők: 

• Az áramköri lapkák (chipek) szintjén: 

• Egy chipen több funkció valósítható meg. építőelem szintű konvergencia. Például: System on Chip (SoS). 

• A funkciók fajlagos energiafelhasználása és költsége csökken. 

• Nagyobb sebesség (óra frekvencia) valósítható meg. 
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• A készülékek, gépek terén megvalósuló hatások: 

• kisebb méretű és energiafogyasztású termékek, 

• nagyobb kapacitás, 

• kisebb fajlagos költség. 

• Rendszer szintű hatások: 

• Az eszközök, hálózati rendszerek összekapcsolhatóságának növekedése. (Interoperability) 

• A mérés, az elő-feldolgozás és a kommunikáció összekapcsolódása. Például: távfelügyeleti, 

távdiagnosztikai rendszerek, M2M technológia. 

• Az info-kommunikációs technológia mélyebb behatolása a fizikai, a környezeti világunk megfigyelésébe 

(monitoring) és felügyeletébe. 

• Vezeték nélküli mérőhálózatok alkalmazása. 

A felsorolás is számos vonatkozásban alátámasztja, hogy a méretcsökkenés a különböző szintű 

konvergenciáknak is utat nyithat. 

A konvergencia megatrend elsősorban a nagyhatású, széles körben használt technológiák összefonódása, 

integrációja révén bontakozik ki és fejti ki jelentős társadalmi és gazdasági hatását. Az első nagy, globális szintű 

konvergencia a telekommunikáció és a számítástechnika egyre szorosabb kapcsolódása nyomán alakult ki. Ma 

már információ- és kommunikációtechnológiáról (IKT), illetve ennek fejlődéséről és növekvő alkalmazásáról 

beszélünk. 

Elsősorban a digitalizálás terjedése két újabb, globális szintű konvergencia folyamat kibontakozását indította el. 

Az egyik ilyen jelentős konvergencia folyamat az információ- és kommunikációtechnológia között zajlik. 

Ugyancsak fontos változások és lehetőségek forrása a mérő-adatgyűjtő technológia és az IKT közötti 

konvergencia. Az említett globális méretű konvergencia folyamatokat összefoglalóan a 4.7. ábra szemlélteti. 

 

4.7. ábra. A globális méretű konvergencia folyamatokat összefoglaló vázlata 

A meghatározó konvergencia folyamatok struktúrájának feltárása, további hasznos információkkal szolgálhat a 

műszaki - gazdasági fejlesztésekhez. A vertikális tagolás szerint a konvergencia folyamatok megjelenhetnek 

• az építőelemek, az érzékelők; 

• a gépek, a készülékek; 

• a hálózatok; 
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• a szolgáltatások vagy a gazdasági szervezetek szintjein. 

A felsorolt szintek között szoros kölcsönhatások érvényesülnek. Ugyan ez mondható el a vertikális tagolásban 

szereplő funkcionális területekre is. (4.8. ábra). 

 

4.8. ábra. A fontosabb konvergencia területek strukturális elrendezése 

A globálissá vált mobil telekommunikáció nagyon jól példázza, hogy a több szinten megjelenő és egymást 

erősítő konvergenciák világmértű társadalmi-gazdasági változásokat eredményezhetnek. 

A harmadik és negyedik generációs (3G/4G) mobil kommunikációs technológiákban a szolgáltatások 

konvergenciája igen kiterjedt módon valósulhat meg, amint azt a 4.9. ábra is szemlélteti. A fontosabb 

konvergáló szolgáltatások között a következők említhetők [11]: 

• Mobil Internetes hozzáférés, adatkommunikáció; 

• Mobil kereskedelem; Helyfoglalás; 

• Egészségügyi szolgáltatás elérése; 

• Mobil banki ügyintézés; 

• Mobil fizetés (pl.: parkolás); 

• Virtuális magánhálózat (VPN) szolgáltatás biztosítása; 

• Hang- vagy video konferencia; 

• Alkalmazás és helyfüggő szolgáltatások; 

• Navigáció; 

• Számlázás, személyre szabott szolgáltatás. 

• Szórakoztatás (zene, video, játék). 
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4.9. ábra. A konvergencia folyamatok eredménye a mobil kommunikációban 

A különböző szinteken és a kölönbözá formában megvalósuló konvergenciák általában előremutató, hatékony 

megoldásokat eredményeznek, ezért a rendszertechnikai projektek kimunkálása során ezek felismerése és 

erőforráskénti felhasználása előnyökkel járhat. 

A rendszertechnikai folyamatban a konvergencia tudatos alkalmazásával új megoldásokhoz juthatunk. Azonban 

azt is tudnunk kell, hogy csak kiforrott, érett technológiák alkalmasak arra, hogy más, szintén kiforrott 

technológiával konvergáljon, és ezáltal új formáció jöjjön létre. 

4. 4.4. Paradigmaváltás a gazdaságban és a műszaki 
fejlesztésben 

A korszellem, vagy más szóval a paradigma a gondolkodásoknak, a vélekedéseknek, az értékeknek és a 

problémák kezelési módjainak azt összességét jelenti, amit egy adott társadalom, vagy szűkebben egy közösség 

általánosan elfogadott. Minden kornak megvan a maga korszelleme, azaz paradigmája. Minden korszellemet - 

részben vagy egészen - meghatározza a saját kora, és mindent kort alapvetően megjelöl és befolyásol az önmaga 

által is elfogadott paradigma. 

A múlt század utolsó két évtizedében a több hullámban megjelenő világméretű energia- és nyersanyag-válság 

már jelezte a gazdasági paradigmaváltás szükségességét. 

A korábbi, az ipari társadalom névvel illetett korszak uralkodó paradigmája a gazdaságban leegyszerűsítve a 

következőkben foglalható össze: 

• A gazdaságnak csaknem kizárólagos mozgatója a profit minél nagyobb és gyorsabb növelése volt. 

• Ennek a törekvésnek a megvalósítása főleg az extenzív jellegű termelésbővítéssel történt. 

• Erősen pazarló fogyasztásösztönzés folyt. Nyíltan hangoztatott jelszó volt, hogy fogyasszunk, hogy 

termelhessünk. 

• Az energia- és anyagtakarékosság és a környezet védelme nem volt lényegi szempont. A válságok sorozata 

után kibontakozó, és ma is formálódó új globális paradigma a gazdálkodásban és a műszaki fejlesztésben, a 

következőkkel jellemezhetők: 

• A profit és a versenyképesség növelése, mindezt azonban 
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• az innováció, 

• a tudásalapú gazdálkodás, a minőség előtérbe helyezése és javítás, valamint 

• az anyag és energiatakarékosság megvalósítása mellett. 

• Az életminőség megőrzése, illetve javítása. 

• A fenntartható gazdasági növekedés elősegítése. 

• Az ökológiai egyensúly és a környezeti állapot megőrzése. 

• A termékeknek és szolgáltatásoknak a valós felhasználói igényekhez igazodó megtervezése és létrehozása. 

• Az alapvető szolgáltatásokhoz, beleértve az elektronikus szolgáltatásokat és kiemelten a közösségi jellegű 

szolgáltatásokat egyenlő hozzáférés biztosítása. 

Ma már minden rendszertechnikai projektben ennek az új paradigmának a szellemében kell a konkrét 

követelményeket valamint a célrendszert megfogalmazni. 

A gazdasági szférában a szemlélet egyre jobban idomul a felsoroltakhoz, de fontos szerep jut a regulációnak, és 

az egyre erősödő civil, illetve fogyasztói szervezetek érdekérvényesítő tevékenységének is. Az elektronikus 

szolgáltatások döntő része fontos szerepet játszhat, illetve már játszik is az új paradigmákra épülő társadalmi és 

gazdasági élet megteremtésében. 

Az életminőség, ami az új paradigma fontos része, és amelynek meghatározása ma is viták tárgyát képezi, 

kétségtelenül a technikai, technológiai világgal is szoros kapcsolatban van. A munkahelyünkön, a lakásunkban 

vagy azon kívül, a minket körülvevő technológiák, termékek és szolgáltatások, - a jól megtervezett és 

megvalósított minőség révén, - közvetlenül vagy közvetve, az életminőségét pozitívan befolyásolhatja. (4.10. 

ábra). 

A termékek és a szolgáltatások egyre fokozódó versenyében a minőség nagyon fontos rangsoroló szemponttá 

lépett elő. A minőség a gyártók és szolgáltatók számára több szempontból is nagyon komoly kihívást jelent. 

Többek között azért is, mert a felhasználó általában már egy funkció problémás működése alapján is az egész 

rendszert rossznak ítéli. Úgynevezett robosztus, azaz hibatűrő rendszerekre van igény, amelyekben ma már a 

szoftverek fontos szerepet játszanak. 

A minőség kérdésének is sokféle megközelítése létezik. Témánk kapcsán a nem megfelelő minőség alatt az 

előírásos állapottól való eltérést értjük. A technikai és technológia fejlődés egyre bonyolultabb rendszerek 

kialakulásával is együtt jár. Többek között a már említett konvergencia is ezt eredményezheti. 

 

4.10. ábra. A mérnökség által létrehozott eszközök, termékek, termelő és szolgáltató technológiák is 

szolgálhatják az életminőséget 

A technikai rendszerek egyik fontos minőségi jellemzője a műszaki megbízhatóság. A funkciók, a különböző 

szerkezetek és egységek összekapcsolásával általában romlik a műszaki megbízhatóság. Vagyis adott időszakot 

tekintve a rendszer hibamentes működésének valószínűsége csökken. 
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A műszaki fejlesztésben az említett probléma orvosolására több új paradigma született. Ezek közül itt kettőt 

megemlítünk: 

• A tesztelés, a diagnosztizálás beépítése a szerkezeti egységekbe, illetve a rendszerbe, általában 

szoftvertámogatással. 

• A rendszerek távfelügyeletének és távdiagnosztikájának megvalósítása. (M2M paradigma). 

A régi és az új globális paradigma összevetéséből látható, hogy a változások igen jelentősek. Általában is 

megfogalmazhatjuk, hogy a paradigmaváltások hatása, eredménye mindig számottevő. A rendszertechnikában 

célszerű ezt tudatosan figyelembe venni. 

A komplexitás időben növekszik. Ez nagymértékben a megatrendeknek, azok, bonyolult kölcsönhatásának is a 

következménye. A puszta tapasztalat is azt mutatja, hogy a komplexitás növekedésével a fejlesztés erőforrás 

ráfordítási igénye általában nem lineárisan, hanem valamilyen hatvány szerint növekszik. Ez is indokolja, hogy 

a rendszertechnikai folyamatban időről időre célszerű feltenni azt a kérdést, van - e szükség, illetve lehetőség az 

ésszerű paradigmaváltásra a fejlesztési problémák megoldása során. 

A 4.11. ábra szemléletesen mutatja, hogy a paradigmaváltás teljesen új, és kedvezőbb pályát határoz meg a 

fejlesztési problémák megoldása számára. Annak a kritikus pontnak a meghatározása, amikor a váltás 

szükségessé válik nem könnyű feladat. A rendszerszemlélet azonban itt is sokat segíthet. 

 

4.11. ábra. A paradigmaváltás hatása 

Az elmondottakra jó példa a mikroprocesszor gyártásában megvalósult paradigmaváltás. A processzor 

teljesítmények növekedésével egyre bonyolultabbá és költségesebbé vált a gyártmányok minőségének 

végellenőrzése, diagnosztizálása. Ezt a folyamatot komplex célműszer rendszerrel lehetett csak elvégezni. 

Amint az a 12. ábrán látható ennek fajlagos költség görbéje rohamosan növekedett. A problémát végül is egy 

technológiai paradigmaváltás oldotta meg olyan módon, hogy a diagnosztikát beépítették az egyedi termékbe. 

Ennek a teljesen új szemléletben megszületett megoldás jelentőségét akkor foghatjuk fel igazán, ha 

belegondolunk, hogy világszerte az emberiség több százmilliárd olyan eszközt használ, amelyben processzor 

működik. 
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4.12. ábra. Példa a technológiai paradigmaváltásra és annak hatására a mikroprocesszor gyártásban 

A rendszertechnika számára az is tanulságos, hogy az ipari szektorok között érvényesülő kölcsönhatás 

eredményeként az említett alapelvet néhány évvel később a gépkocsi ipar is átvette. A gépjárművek 

mikrokontroller hálózati rendszerének (CAN) egyik feladata a használat közbeni műszaki diagnosztizálás. A 

példát általánosítva mondhatjuk, hogy a rendszertechnika fontos erőforrása lehet a különböző szakmai területek 

új eredményeinek, illetve módszereinek a megfelelő adaptálása is. 

5. 4.5. A biztonsági kockázat és a biztonsági igény 
növekedés megatrendje 

A biztonsági problémák általános jellemzése 

Korunk egyik legfontosabb társadalmi problémája a biztonság és kockázat kérdése. Ez nagymértékben érinti a 

műszaki szakembereket, akik különböző ttechnikai rendszereket terveznek, építenek és üzemeltetnek. 

A biztonság problémája a társadalmi és a gazdasági élet minden területét érinti. Már ebből fakadóan is nagyon 

bonyolult kérdéssel állunk szemben. Számos összetevőről beszélhetünk: nemzetbiztonság, személyi biztonság, 

tulajdon biztonság, adat biztonság, létesítmény biztonság, infokommunikációs biztonság, vízellátás, 

energiaellátás biztonság, közlekedés biztonság, környezet biztonság. Ezek egy igen jelentős része globális 

problémaként jelentkezik. 

Megatrendnek tekinthetjük, hogy többek között a globalizáció, a növekvő szoftver és hálózatfüggés, valamint a 

technikai és technológiai rendszereink komplexitása, egyre nagyobb hatóköre és értéke miatt folyamatosan 

növekszik a biztonsági kockázat, ezzel párhozamosan a biztonság iránti igény is. 

A biztonság a rendszerek mindhárom életszakaszában, a tervezésben, a megvalósításban és az üzemeltetésben 

kulcsfontosságú szempontként szerepel. Ma már kiterjedt, és egyre jelentősebb biztonsági-iparról beszélhetünk, 

amelyben az elektronikára és az információ- és kommunikációtechnológiára alapozott megoldások 

kiemelkedően fontos szerepet játszanak. 

A különböző területeken megszületett biztonságot szolgáló nemzetközi szabványok sokat segítenek az igényelt 

biztonság megteremtésében. Ezek azonban teljesen sohasem fedik le a felmerülő problémák egészét, már csak 

azért sem, mert a problémák felbukkanásához képest a szabványok megjelenése időben mindig késésben van. 

Mint a korábbi felsorolásból láttuk a biztonság problémája nagyon sok területen és nagyon sok szinten 

megjelenik. Mivel a megoldásban, de ugyanakkor az érintettségben is az információ- és 

kommunikációtechnológia az egyik jelentős terület, ezért ehhez kapcsolódóan emelünk ki néhány megállapítást: 

• Az IKT fejlődésének és az alkalmazás szélesedésének, valamint a digitális tartalmak exponenciális 

növekedésének a hatására az elkövetkezőben is az informatikai kockázatok növekvő trendjével kell számolni. 
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• A gyors technikai és technológiai fejlődés következtében, amelynek során egyre komplexebb rendszerek 

jönnek létre a tökéletes biztonság nem valósítható meg, de erre kell törekedni. Ennek megteremtése a 

technikai, az infrastrukturális a jogi és a kulturális fejtételek megteremtése szükséges. 

• A védelem, döntően szoftver alapú, de a hardveralapú, még inkább a kombinált megoldások is jelentős 

szerepet kapnak. Ezeken a területeken intenzív fejlesztések folynak. Jelenleg azonban még nem állnak 

rendelkezésre olyan módszertanok és eszközök, amelyekkel a terebélyesedő biztonsági veszélyek, a piacok 

által megkövetelt gyorsasági igény kielégítése mellett vezetne, telesen kielégítő eredményekhez. A szükséges 

biztonsági szintet garantáló szoftverfejlesztési módszertanok és eszközök kimunkálását és széleskörű 

alkalmazását meglehetősen távoli és tág időhatárok közé 5-15 évre prognosztizálják. 

• A kockázat-csökkentő megoldások kifejlesztésére nemzetközi szinten jelentős erőfeszítés történik. A 

forgalmazásban több korszerű termék jelent meg, de ezek kockázat mérsékelő hatása még nem hozott teljes 

áttörést. 

• Jelentős kockázat csökkentő eredmény egy jelentős paradigmaváltást igényel, amely szerint a biztonsági 

kockázati problémák utólagos kezeléséről át kell térni a megelőzést biztosító módszerek kialakítására és 

alkalmazására. 

• A jövőben a megbízhatóságot elsősorban a rendszerekbe beépülő megoldásokkal biztosítják, ami azonban 

negatív hatásként a teljesítmény csökkenését idézheti elő. 

• Az elfogadható szintű informatika-biztonság megteremtése csupán technikai és technológiai eszközökkel nem 

oldható meg. Sokszereplős területről van szó, ahol mindenkinek el kell végeznie a maga feladatát. A 

szereplők között a teljesség igénye nélkül a következők említhetők: az állam, a tartalom-, a hardver-, a 

szoftverfejlesztők, a forgalmazók, a szolgáltatók, valamint maguk a felhasználók. 

• Az IPv6 protokoll rendszer terjedése, és belátható időn belüli általánossá válása maga is hozzájárul a 

biztonság növekedéséhez. 

• Az azonosítási technológiák, közöttük a digitális aláírás és az egyéb intelligens azonosító megoldás racionális 

használata szintén jelentős biztonságfokozó hatást eredményeznek. 

A hálózati kommunikáció biztonsági kockázatai 

Még középtávon is a hálózati kommunikáció dinamikus fejlődésével és bővülésével számolhatunk. A vezeték 

nélküli hálózatok gyors térhódítása tartós megmarad. Folyamatosan megvalósul a különböző hálózatok integrált 

együttműködése. 

A hálózati kommunikáció mindenképpen biztonsági kockázatokat jelent. Ez a kockázat a vezetékes rendszerek 

esetében a kisebb, de itt sem hagyható figyelmen kívül. A kisebb biztonsági kockázat magából az átviteli közeg 

technikai és technológiai sajátosságából, az alkalmazható védelmi megoldásokból következik. A másik fontos 

tényező, hogy a viszonylag hosszú ideje folyó fejlesztések lehetővé tették a kiforrott védelmi rendszerek 

kialakulását. 

A vezeték nélküli adatkommunikációs rendszerek viszonylag rövid múlttal rendelkeznek. Sajátosságuknál fogva 

a biztonsági kockázatuk nagyobb. A gyártók és a forgalmazók sokszor ellenkező állítása ellenére a WLAN-okat 

kívülről elérhetőként kell figyelembe venni, és kezelni. A biztonsági kockázatok olyan szintre csökkentése, ami 

a vezetékes rendszerek kiforrott technikai, technológiai megoldásai nyújtanak csak a közelmúltban születtek 

meg. A 802.11.n vezeték nélküli hálózati szabvány már magas szintű biztonságot nyújt. 

Az érzékelőtechnika és a beágyazott rendszerek 

Az érzékelőtechnika és a beágyazott rendszerek jelentős szerepet töltenek be a biztonság növelésében. Mindkét 

terület fejlődési üteme gyorsuló, és lényegesen meghaladják az átlagos ipari növekedés mértékét. 

A beágyazott rendszerek főbb jellemzői: 

• a befogadó fizikai/kémiai/biológiai környezetükkel intenzív, valós idejű információs kapcsolatban állnak, 

• a befogadó környezet befolyásolása; valós idejű érzékelés, kiértékelés, döntés, beavatkozás, 
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• működésük autonóm, 

• szolgáltatás biztosak, 

• a felhasználó számára általában “láthatatlanok”. 

• processzoralapúak, 

• előzetesen meghatározott cél szoftver alapján működő egységek, amelyek szervesen beépülnek a befoglaló 

technikai rendszerbe, annak valósidejű működését, érzékelés és jelfeldolgozás alapján, vezéreli és/vagy 

szabályozza. 

• kiegészítő funkciók lehetnek: 

• ember-gép kapcsolat (interfész); 

• vezetékes vagy vezeték nélküli kommunikáció. 

A gépekbe, műszaki rendszerekbe beépülő érzékelés és mesterséges intelligencia általában kiegésyzítő 

funkcióként szolgálja a biztonságot. Markáns trend azonban, hogy a biztonsági funkciók bővülnek, 

tökéletesednek, és az alkalmazási területek folyamatosan bővülnek. 

Ez az informatikai közművek és az úgynevezett e-szolgáltatások gyorsuló fejlődési terndjével is összefügg. Az 

e-szolgáltatások zöménél, de általában minden biztonsághoz kapcsolódó területen, megjelenik a korrekt 

azonosítás igényének a kielégítése is. Az érzékeléstechnika és a beágyazott intelligencia az azonositásban fontos 

szerepet játszik. 

6. 4.6. Az IKT átlagosnál gyorsabb növekedése és 
fejlődése, valamint erősödő befolyása a társadalmi-
gazdasági élet minden területén 

A számítástechnika és a telekommunikáció a polgári élet területén a második világháború után indult 

fejlődésnek. A két területen a hatvanas évek végére már jelentős technikai eredmények születtek. Ezek nyomán 

már elindultak azokat a konvergencia folyamatok, amelyek a kilencvenes évekre létrehozták az információ- és 

kommunikációtechnológiát. Ez egyben egy világméretű gazdasági átrendeződést is eredményezett, amit 

vázlatosan a 4.13. ábra szemléltet. 

Az információ- és kommunikációtechnológia a legjelentősebb globális gazdasági szektorrá vált, amelyik a 

társadalmi és gazdasági élet minden területére rendkívül jelentős hatást gyakorolt, és ez a hatás a belátható 

időtávon biztosan fennmarad. 
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4.13. ábra. A technikai és technológiai fejlődés egyik legjelentősebb változása 

A rendszertechnika szempontjából az információ- és kommunikációtechnológia, annak fejlődése és eredményei, 

meghatározó fontosságúak. Ez érthető, hiszen a széleskörű vizsgálatok tanúsága szerint [12] a globális 

gazdasági fejlődés, illetve növekedés negyven százaléka az információ- és kommcnikációtechnológia közvetlen 

vagy közvetett hatásának eredményeként jön létre. A rendszertechnikára gyakorolt fontosabb hatások között a 

következők említhetők: 

• Az információ- és kommunikációtechnológia területén érvényesülő fejlődési trendek nagy mértékben 

mérvadóak a koncepció, illetve a stratégiai tervek kimunkálása során. 

• A mérnöki munkát támogató számítógépes rendszerek (CAD, CAM, stb.) a szimulációs technikák fontos 

módszer és eszköz bázist jelentenek a rendszertechnikai folyamatokban. 

• A hatékony hálózati kommunikáció által biztosított adat , információ és tudás elérés, illetve megosztás 

alapvető fontosságú a rendszertechnikai projektek megvalósítása során. (Internet, Intranet, Extranet). 

Ugyanakkor a rendszertechnika, mint sajátos rendszermérnökség, nélkülözhetetlen szerepet játszik az 

információ- és kommunikációtechnológiában, annak fejlesztésében. A kölcsönkapcsolat, illetve az 

egymásrautatltság abból is következik, hogy mindkét terület fontos szerepet játszik a részek integrálásában, 

renszerré szervezésében. 

Az információ- és kommunikációtechnológia, mint a legnagyobb és legösszetettebb globális gazdasági 

szegmens rendkívül sokféle mozgást, sajátosságot, trendet, felődési törvényszerűséget mutat. Ezek közül azokat 

foglaljuk pontokba, illetve jellemezzük röviden, amelyek a rendszertechnika szempontjából fontosnak 

mutatkoznak: 

1. Fejlődési üteme a jövőben is meghaladja az ipari átlagot. 

2. A médaiatechnológiához és az érzékelő technikához kapcsolódó globális konvergenci Az információ- és 

kommunikációtechnológia hosszútávon is húzóágazat marad. folyamatokban az IKT dominenciája végig 

fennmarad. 

3. Amint azt a 4,14. ábra mutatja a globális fejlődést négy markáns vonulat jellemzi, nevezetesen: 

a. a gépekbe, berendezésekbe beágyazott intelligencia és kommunikációs képesség; 

b. az ügyvitel automatizálás, és a mérnöki, menedzseri munka számítógépes támogatása, beleértve a hálózati 

kommunikációt; 

c. a technikai nagyrendszerek, IKT infrastrukturális rendszerek; 

d. a környezet jellemzőit mérő, feltáró a környezeti intelligencia, a mérőhálózatok, monitoring rendszerek. 

 

4.14. ábra. Az információ- és kommunikációtechnológia, az automatizálás meghatározó fejlődési vonulatai 
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A felsorolt területek kapcsolódása együttműködése eddig is jelentős fejlesztési megoldásokhoz vezetett. 

Példaként említhető a flottairányítás, de a három terület (a, b, c) együttműködése valósul meg az 

üzemanyagtöltő állomásokon. A különböző szintek összekapcsolásában jelentős fejlesztési lehetőségek 

vannak. 

4. A különböző termelő és szolgáltató ágazatokban jelenleg és hosszabb távon is a fejlesztés egyik meghatározó 

eleme az információ- és kommunikációtechnológia nyújtotta lehetőségek kihasználása. A 3. táblázat a 

processzorok és félvezetők iparágankénti felhasználása jól jellemzi a mikroelektronika, illetve az IKT 

penetrációját. [13]. A régió szerinti tagolásból jól látszik, hogy az európai autóipar igen jelentős felhasználó. 

5. Az információ- és kommunikációtechnológia egyre erőteljesebben behatol a fizikai világba, megjelenik a 

gépekben, a berendezésekben, az épületekben, a környezetünkben. Ennek a folyamatnak a dinamikáját jól 

mutatja az MIT Research vizsgálata, amely szerint a gépkocsik értékében a hardver és a szoftver százalékos 

aránya tíz év alatt jelentősen megnőtt (4.15. ábra). 

3. táblázat. A mikroprocesszor és félvezető felhasználás %-ban ágazatonként, régiós bontásban ( [13] adatai 

alapján) 

 

 

4.15. ábra. A gépkocsik értékében a hardver és a szoftver százalékos aránya és ezek változása 

6. Egy szakterület, egy vállalat vagy intézmény, egy egyén sikerességét, versenyképességét, és 

fejlődőképességét ma alapvetően az is meghatározza, hogy milyen gyorsan, milyen mértékben és 

hatékonysággal tudja adaptálni és használni az információ- és kommunikációtechnológia eszközeit, 

eredményeit, lehetőségeit. 

7. Továbbra is érvényesek a különböző szakemberek áltat feltárt és a nevükhöz kapcsolódó trendek, illetve 

tapasztalati törvényszerűségek. Ezek a következők: 

• Moore-törvény. A mikroprocesszorok (számítógépek), az integrált áramkörök kapacitása, teljesítménye 

mintegy tizennyolc hónaponként megduplázódik. 

• Gilder-törvény. A elérhető hálózati sávszélesség maximuma általában évente megháromszorozódik. 

• Metcalf-törvény. A hálózat kommunikációs értéke a csomópontok számának növekedésével négyzetesen 

emelkedik. A csomópontok növelésével viszont a fajlagos, azaz az egy felhasználóra számított költség 

nem változik. Az esetek többségében inkább csökkenés következik be. 

• Ruettger-törvény. A felhasznált tárolási kapacitás általában évente megduplázódik. Az USA-ban ez hét 

havonként megtörténik. 

• Shugart-törvény. A mágneses adattárolók egy bitjének ára tizennyolc havonként feleződik. 
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8. Kialakulóban van egy olyan komplex hálózati kommunikációs médiatér, amely lehetővé teszi, hogy bármely 

tartalom, bárhonnan, bármikor elérhető legyen. Az EU kutatási programjai között ez a célkitűzés kiemelt 

helyen szerepel. A komplex hálózati kommunikációs médiatér a technológiai rendszerek konvergenciája és 

akadálymentes együttműködése révén valósul meg. A 4.16. ábra a mindenütt jelenlevő, komplex hálózati 

kommunikációs médiatér elemeit és kapcsolódásukat szemlélteti. image_031. 4.16. ábra. A mindenütt 

jelenlevő, komplex hálózati kommunikációs médiatér elemeit és kapcsolódásuk 

 

4.16. ábra. A mindenütt jelenlevő, komplex hálózati kommunikációs médiatér elemeit és kapcsolódásuk 

Ebben a hálózati kommunikációs térben az ember, elsősorban a mobil eszközei segítségével egyfajta 

csomópontjává a komplex kommunikációs rendszernek, ahol felhasználói és/vagy üzemeltetői szerepet 

tölthet be. Erről ad képet a 4.17. ábra. 

 

4.17. ábra. Az ember a komplex kommunikációs hálózati térben 

A mindenütt jelenlévő hálózati kommunikációs tér megléte és a gépekbe beágyazott intelligens, 

kommunikációs képességgel rendelkező egységek együttesen utat nyitottak a gép-gép kommunikáció, az 

M2M (Machine to Machine) technológia fejlődésének. (4.18. ábra). Ez a terület egyre gyorsuló fejlődést 

mutat. Alkalmazásával lehetővé válik a távoli stabil vagy mobil gépek távfelügyelete, távirányítása és 

távdiagnosztikája. 
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4.18. ábra. Az M2M technológia működési vázlata 

9. A mindenütt elérhető hálózati kapcsolat létrejöttében és fejlődésében a vezeték nélküli hálózatok játsszák a 

főszerepet. A vezeték nélküli kommunikáció térhódítása és a Moore- törvénynek megfelelő fejlődési üteme 

még középtávon biztosan fennmarad. A fontosabb vezeték nélküli hálózati technológiáknak fejlődését a 4.19. 

ábra szemlélteti. 

 

4.19. ábra. A fontosabb vezeték nélküli hálózati technológiáknak fejlődése Forrás: [14]. 

10. A rádiófrekvenciás azonosítási technológia (RFID) alkalmazása gyors ütemben növekszik. A 

technológia fejlődése, a rendszerek megbízhatóságának javulása egyre több alkalmazási terület bekapcsolását 

eredményezi. A fejlesztések egyre jobban lehetővé teszik az RFID technológiák globális alkalmazását. Az 

IKT ezen új területe a logisztika és a kereskedelem korszerűsítésének egyik meghatározó mozgatója lett. 

Kialakulóban van egy új, globális információ- és kommunikációtechnológiai terület a”Tárgyak Internetje” 

(Internet of Things). A 4.20. ábra egy átfogó képet mutat ennek az új fejlődési és alkalmazási vonulatnak 

néhány jellemzőjéről. 
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4.20. ábra. Az RFID technológia globális alkalmazási lehetőségének vázlata 

11. A rugalmas ember gép kapcsolat kialakítása egyre jobban előtérbe kerül. A IKT eszközeinek használata 

általánossá vált, azaz az eszközöket ma már nem csak az informatikai szakemberek használják. A személyi 

számítástechnikai eszközök (PC, Laptop, PDA) száma már 2008 meghaladta az egy milliárdot. Ezért 

mindinkább teljes körű, úgynevezett multi-modális, a felhasználó egyéniségét és a rendelkezésre álló 

technikai eszközök sajátosságát együttesen figyelembe vevő ember-gép kapcsolati módszerek és megoldások 

kerülnek alkalmazásra. 

Fontos megjegyezni, hogy a rugalmas ember gép kapcsolat kialakításának szükségessége nem korlátozódik 

az infokommunikációs eszközökre. Az IKT-ban felhalmozódott tapasztalatokat a rendszertechnikában az 

ember-kép kapcsolat tervezése során jól fel lehet használni. 

7. 4.7. A hálózatosodás megatrendje 

Behálózva 

A behálózva kifejezés Barabási Albert-Lászlótól a nemzetközileg elismert rendszrekutatótól származik, és utal, 

hogy korunkat a kölönböző hálózati rendszerek sokasága egyre jobban meghatározza. 

A hálózat általános definíciója: 

A hálózat entitások közötti rendezett kapcsolódások, relációk. 

Már az ókori társadalmak létrehoztak különböző mesterséges hálózatokat. Ezek abban az időben is a fejlettség 

egyik meghatározói voltak. A társadalmi és gazdasági fejlődése során egyre sokfélébb és egyre kiterjedtebb 

hálózatok jöttek létre, amelyek egyben a fejlődés gerjesztőivé is váltak. A nagy technológiai rendszereknek 

tekinthető közműszolgáltatások, mint például az elektromos energiaellátás, a vasúti közlekedés, stb. fejlődése 

meghatározott hálózati struktúrát követve megy végbe. 

Elég általános sajátosságként jelenik meg, hogy a szolgáltató hálózatok történelmileg egymásra épülő rétegeket 

alkotnak. Így általában a korábban létrejött út vagy elektromos hálózatok mentén, azokra mintegy ráépülve 

jöttek létra a távközlési hálózatok. Ahol a korábban kiépülő hálózatok szövedéke sűrűbb volt az új rendszerek is 

ott kezdenek fejlődni. 

A rendszerelmélet és a rendszerkutatás hamar felismerte a hálózatok, a hálózati struktúrák jelentőségét. A 

hálózatok tudománya tradicionálisan a matematika, és azon belül a gráfelmélet. A gráf a matematikai leírása 

minden hálónak. hatékonyságát a grafikus megjelenítés is fokozza. A rendszertechnika a rendszerek 

elemzésében, tervezésében és a projektek megvalósításában fontos eszközként támaszkodik a gráfelméletre. 

A hálózatosodás a huszadik század utolsó évtizedétől egyre jobban felgyorsult. Ez a folyamat nem korlátozódott 

a fizikai hálózatokra. A szakirodalom klasszikus példaként említi a biotechnológiai ipart, amely már egészen a 

kezdetektől fogva rendelkezett a hálózatok legfőbb ismertetőjegyeivel. A 4.21. ábra a bostoni biotechnológiai 

közösség hálózati rendszerét mutatja [15]. Az ábrán felismerhető egy sajátos hálózati hierarchia. A hálózati 
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csomópontok fontossága, a hierarchiában betöltött szerepe a kapcsolatok számától függ. A rendszertechnikában 

ez a szempont nagyon fontos szerepet játszik, azzal kiegészítve, hogy a kapcsolatokhoz, vagyis a gráf éleihez 

irány is rendelhető. 

 

4.21. ábra. A „Boston Biotechnology Knowledge Community” hálózati rendszere [15] 

A hálózatosodással kölcsönhatásban a hálózatelmélet is gyorsan fejlődik. BarabásiAlbert-László nemzetközileg 

elismert hálózatkutató a Mindentudás Egyetemén elhangzott ” Behálózva – A hálózatok csodálatos világa a 

sejtektől a világhálóig” című előadásában a következőképpen fogalmazott: 

„A hálózatok a körülöttünk lévő, szorosan összefüggő világ egy új arcát mutatják meg. Azt jelzik, hogy a 

jövőben a kapcsolatok sokkal inkább meghatározóak lesznek, mint amennyire az emberek többsége ma erre 

felkészült. A hálózatok tudományán keresztül egy most születő forradalomnak vagyunk a tanúi, melynek során a 

különböző tudományágak tudósai felfedezik, hogy a komplexitásnak szigorú szerkezete van… 

Rácsodálkozhatunk olyan látszólag különböző rendszerek közötti meglepő hasonlóságokra, mint a gazdaság, a 

sejt, az internet, és felhasználhatjuk az egyiket a másik megértéséhez.” 

A hálózatelmélet feltárta, hogy a hálózatoknak két jellegzetes csoportja létezik, nevezetesen a véletlen hálózatok 

és az úgynevezett skála-független hálózatok. Az élővilágban és a társadalmi-gazdasági élet területén többségben 

a skála-független hálózatok fordulnak elő. Ezekben a hálózatokban, szemben a véletlen hálózatokkal, a hálózat 

szereplői, vagy csomópontjai nem egyenrangúak, hanem vannak közöttük kiemelten sok kapcsolattal rendelkező 

csúcsok is. Ilyen például a világháló (world wide web), - vagy az előzőekben szereplő, kutatók együttműködési 

hálózata. A 4.22. ábra egy skála-független hálózatra mutat példát. Az ábrán jól megfigyelhető a csomópontok 

kapcsolatainak eltérő száma, másként fokszáma. 

 

4.22. ábra. Példa egy skála-független hálózatra 
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Egy összefüggő hálózat egyik fontos topológiai jellemzője a fokszám-eloszlás, amely egy adott számú 

kapcsolattal, úgynevezett fokszámmal rendelkező csúcs valószínűség eloszlását adja meg. A skála-független 

hálózat esetében a fokszám (k) eloszlása hatványfüggvény-szerű lecsengést mutat: 

P(k)~ k –α 

A kutatások feltárták, hogy a hálózat struktúrája egyben meghatározza a hálózat szerkezeti stabilitását, 

dinamikus viselkedését, illetve a sérülékenységét. A skála-független hálózatok hibatűrő képessége, 

robosztussága nagy, szemben a véletlen hálózatokkal. Ugyanakkor a skála-független hálózatok a sok 

kapcsolattal rendelkező csomópontok elleni célzott támadásokkal szemben sérülékenyek. 

A hálózatkutatás eredményei alapján a gazdaságban, a mérnökségben egyre tudatosabb a hálózati struktúrák 

kiépítése. Erősödő tendencia, hogy a hagyományos hierarchikus struktúrával szemben a hálós szerveződés nyer 

egyre nagyobb teret (4.23. ábra). 

 

4.23. ábra. A hagyományos hierarchikus struktúrával szemben a hálós szerveződés nyer egyre nagyobb teret 

Mérőhálózatok 

A komplexitás növekedésével az érzékelés és a kommunikáció funkciója egyre jelentősebbé válik. 

Az embereknek és a berendezéseknek egymással és a környezetükkel való kapcsolatában fontos szerepet játszó 

érzékelő rendszerek intelligenciája és kommunikációs képessége folyamatosan növekszik. 

Az úgynevezett intelligens érzékelők és az ezek felhasználásával kialakítható állandó vagy alkalmi (ad hoc) 

mérőhálózatok egyre szélesebb alkalmazást nyernek. Az intelligens érzékelők a trendszerűen érvényesülő 

miniatürizálási, digitalizálási és konvergencia folyamatok egyik jelentős eredményét testesítik meg. Egy 

intelligens érzékelőben az érzékelés, a jelátalakítás, vagyis az analóg-digitális konverzió, az adat kezelés és a 

kétirányú kommunikáció, továbbá mindezek intelligens irányítása, egy rendszerbe integrálva jelenik meg. A 

funkcionális egységeket és azok strukturális kapcsolódását a 4.24. ábra szemlélteti. 

 

4.24. Az intelligens érzékelő strukturális felépítése 

A vezeték nélküli hálózatokba rendezett intelligens érzékelők a környezet-intelligencia részévé válnak. 

Alkalmazást nyernek a gyártórendszerekben, az egészségügyben, a létesítmények üzemeltetésében, az 

otthonokban, stb. Az intelligens mérőhálózatok a kontextus-érzékeny számítástechnika részei.. Ezek a 

rendszerek több kutatási és szakmai területet egyesítenek: a nanotechnológiát, a mikro-elektromos – mikro-
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mechanikai (MEMS) rendszereket, a mikro-elektrooptikai rendszereket, az érzékelő és digitális jelfeldolgozó 

technikákat és az energiatakarékos rádiókommunikációt. 

Az érzékelő-hálózatok fokozzák, hatékonyabbá teszik az ember-gép együttműködést, például hozzájárulnak a 

termelési folyamatok automatizálásához, az intelligens gyártáshoz, valamint az élet számos területén 

támaszkodhatunk az általuk precízen összegyűjtött adatokra. 

Az érzékelésközpontú rendszerek térhódítása részét képezi egy általánosabb trendnek: az úgynevezett elosztott 

rendszerek terjedésének. Az elosztott intelligenciájú rendszerek fontos csoportját képezik az úgynevezett 

ágensek. Az ágenstechnológia fejlődése, térnyerése a rendszertechnika szempontjából igen lényeges trend. Az 

ágens alapú rendszertervezés, rendszerfejlesztés és rendszerüzemeltetés bizonyítottan elősegítheti a 

rendszertechnika sikerességét. 

A digitalizálás és a technológiákban érvényesülű dimenzióváltással külön nem foglalkozunk, mert a 

megatrendek közötti kölcsönkapcsolatokból következően ezekre a területekre, más globális folyamatok kapcsán 

fontos ismereteket közöltünk. 

Összefoglalás 

A tanulási egységből megismerhettük a megatrendek jelentőségét, a műszaki és a gazdasági életre gyakorolt 

hatásukat. A következő megatrendek jellemzőit, eredményeit és hatásait ismerhettük meg: 

• Globalizáció és párhuzamosan a regionalitás erősödése; 

• Konvergencia folyamatok a műszaki fejlődés jelentős mozgatói. Fontosabb érvényesülési területei, fajtái: 

• építőelem és eszköz szintű konvergenciák; 

• technológiai; robotizálási szint; 

• szolgáltatás és üzleti szintű konvergenciák. 

• Paradigmaváltás a gazdaságban és a műszaki fejlesztésben; 

• A biztonság igényének növekedése 

• energia és nyersanyag-ellátás biztonsága; 

• tartalom és szoftver védelem; 

• privát szféra stb. 

• Az információ- és kommunikációtechnológia átlagosnál gyorsabb növekedése és fejlődése, valamint erősödő 

befolyása a társadalmi – gazdasági élet minden területén. 

• Hálózat korszak 

• hálózati szerveződés; 

• eszközhálózatok; 

• ellátó láncok; 

• szolgáltató hálózatok. 

• Digitalizálás 

• digitális eszközök és rendszerek; 

• digitális mérés, adatgyűjtés; 

• digitális jelfeldolgozás. 

• Technológiai dimenzióváltás 
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• nanotechnológia; 

• biotechnológia; 

• űrtechnika. 

A rendszerek tervezési, megvalósítási és üzemeltetési folyamataira gyakorolt hatás megfogalmazása mellett, az 

eredmények kihasználásának a lehetőségeit, .példák világítják meg, 

Ellenőrző kérdések 

1. Mi a jelentősége a megatrendeknek? 

2. Milyen hatást gyakorolnak a rendszertechnikai tevékenységre? 

3. Sorolja fel a megismert megatrendeket! 

4. Ismertesse a megatrendek legfontosabb jellemzőit! 
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5. fejezet - Rendszerelméleti alapok 

Bevezetés 

A rendszertechnikának egyik általános jellemzője, a rendszerelmélet, a rendszerszemlélet gyakorlati 

alkalmazása a komplex problémák megoldásában. Ebből az is következik, hogy a legfontosabb rendszerelméleti 

alapelveket is ismernünk kell ahhoz, hogy a rendszertechnikást sikeresen alkalmazzuk. A tanulási egység, 

többek között ehhez ad megalapozó ismereteket. 

A rendszer és a modell fogalmai meghatározó fontosságúak. Ezek adják azt az ismeretet, amely alapján a 

rendszer- és modellképzés korrektül elvégezhető. A hasonlóság elvi és gyakorlati ismeretei fontos szerepet 

játszanak a bonyolult problémák megértésében és kezelésében. 

A mérnöki munkában a rendszer analízis és a rendszer szintézis, azaz rendszertervezés, meghatározó 

jelentőségű. Az itt megszerzett általános ismeretek megalapozottabb munkához adnak alapot. 

A rendszertechnikában a számítógépes modellezés kiemelkedő szere van. A számítógépes modellalkotás 

folyamatának megismerése, ennek az eszköznek a tudatos használatát segíti. 

1. 5.1. Rendszer fogalom. Rendszerképzés. 

A fogalomalkotás, a fogalmak kialakulása az emberiség fejődésében fontos szerepet játszott, és játszik ma is. A 

tudományban és a mérnökségben a letisztult, egyértelmű és egységesen értelmezett fogalmak jelentősége 

kiemelkedően fontos. A rendszer mindkét területen általánosan használt alapfogalmat képvisel. 

A rendszertechnika rendeltetése éppen a sikeres rendszerdefiniálás, rendszerelemzés, rendszertervezés, 

rendszermegvalósítás, továbbá a létrehozott bonyolult mesterséges világ racionális működtetése, üzemeltetése. 

Tehát e terület művelői számára különösen fontos, hogy világos és munkaképes rendszerfogalommal 

rendelkezzenek. 

A korábbiakból már megismert meghatározás, amely szerint a rendszer valamilyen szempontból egységet alkotó 

és egymással kölcsönhatásban álló elemek halmaza; a rendszertechnika szempontjából csak egy általános 

orientációként tekinthető. A szakirodalomban fellehető további rendszerdefiníció: 

• A rendszer a valóságra, vagy a valóság valamely körére vonatkozó ismereti anyagnak a részek bizonyos 

alapvető összefüggései, viszonyai alapján tagolt, rendezett egésze. (Magyar Nyelv Értelmező Szótára) 

• A rendszer egymással véletlenül, vagy törvényszerűen kapcsolatba került elemek sajátos együttese, amelyre 

elsősorban az jellemző, hogy az elemei közötti kapcsolat erősebb az elemek adott aspektusából vizsgált 

környezeti, külső kapcsolatoknál. (Jövőkutatási Fogalomtár) 

• A rendszer egymással kölcsönhatásban álló elemek komplexuma. (Bertalanffy L.: General Systems Theory, 

1979.) 

• A rendszer közös ismérv alapján összetartozó, egymással meghatározott kapcsolatban lévő elemek 

körülhatárolt csoportja. (Bogdán Gábor) 

• A rendszer egymással szemantikailag összefüggő, egymásra kölcsönösen ható elemek meghatározott 

struktúra alapján szerveződő, alrendszerekből, mint kisebb egységekből álló komplexuma. (Raffai Mária). 

Bár a felsoroltak további adalékokkal szolgálnak a fogalom meghatározásához, de a rendszerproblémák 

kezeléséhez, illetve megoldásához nem adnak teljes értékű támpontot. 

A rendszer fogalma, hasonlóan más fogalmakhoz, az emberi absztrakció terméke. A tulajdonságaik alapján a 

dolgok elkülöníthetőek, a lényegi és a közös jellemzők megragadása pedig lehetővé teszi az általánosítást, az 

osztályok, kategóriák kialakulását, illetve kialakítását. Ezek megnevezései adják a fogalmainkat. Például: szék, 

asztal, villanymotor, stb. 
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A valóság dolgai, jelenségei, összefoglalóan az entitások az emberi tudatban fogalmak formájában jelennek 

meg. Egy adott fogalom olyan gondolat, a valós entitások olyan tudati modellje, amely a lényeges 

ismertetőjegyek szerinti általánosítás alapján jön létre. 

Minden fogalomra igaz, hogy van tartalma és terjedelme. A fogalom tartalma az entitások azon jellemzőinek 

együttese, amelyek alapul szolgálnak az általánosításhoz, illetve az egy fogalomba soroláshoz. A fogalom 

terjedelme a fogalomban általánosított dolgok összessége. 

A fogalom tartalmának megadása mindig viszonylagos; a fogalom terjedelme viszont objektív kategória. A 

fogalom tartalma és terjedelme között fordított viszony áll fenn; kevesebb jellemző több objektumot határoz 

meg, ha növeljük a jellemzők számát, akkor kevesebb lesz azon objektumok száma, amelyek a megadott 

tulajdonságokkal rendelkeznek. A fogalom tartalmának növelésével, azaz a jellemzők számának a növelésével 

az általánosítás különböző fokaira juthatunk. Minél kevesebb tulajdonságot adunk meg, annál nagyobb az 

általánosítás foka és ez maga után vonja a szélesebb terjedelmet. 

A rendszer fogalmánál rendkívül nagy nehézségbe ütközne a tartalom és a terjedelem elfogadható szintű 

behatárolása. A rendszer fogalmat a valós világ megismerésének igénye, valamint a bonyolult társadalmi és 

gazdasági problémák megoldásának, illetve kezelésének szükségessége teremtette meg. A végtelen kiterjedésű 

és bonyolultságú valós világ, amelyben valamilyen szinten minden mindennel összefügg, önmagában nem 

tagolódik rendszerekre. Az ember az, aki a törekvésének, feladatának, céljainak alapján határol le egy részt a 

végtelen kiterjedésű és bonyolultságú valós világból, amit rendszernek tekint. 

Tehát az, hogy mit tekintünk rendszernek, vagyis az, hogy adott esetben mit sorolunk a rendszer fogalmába, az 

adott emberi törekvés függvénye. A rendszer és a rendszert leképező modellek létrehozási folyamatának 

megértése a rendszertechnika szempontjából nagyon fontos. Ennek a folyamatnak a fő elemeit az 5.1. ábra 

foglalja össze. 

 

5.1. ábra. A rendszer és rendszermodell képzés folyamata 

A rendszeralkotásnál tehát kiinduló pont a probléma, a feladat és a cselekvés célja. Ezek gondos és pontos 

meghatározása az elérni kívánt eredmények szempontjából döntő fontosságú. Az absztrakció révén, ezek alapján 

történhet meg a rendszer körülhatárolása, azaz a valós világnak az adott rendszerre és annak környezetére 

tagolása. 

Az ember absztrakciós képessége a valóságban nem létező, vagyis úgynevezett gondolati rendszert is képes 

kialakítani. Minden ember rendelkezik bizonyos absztrakciós képességgel, hiszen a fogalmaink, illetve a nyelvi 

kommunikáció is ezen alapszik. Tudatába kell lenni, hogy a mérnökség az átlagosnál sokkal magasabb 

absztrakciós képességet igényel, tehát ennek fejlesztésére tudatosan törekedni kell. 

Az adott szempontból egészet képező rendszer része annak a világnak, amelyből céljainknak megfelelően 

lehatároltuk, része egy nagyobb átfogó rendszernek, illetve a környezetének. Ennek a kettősségnek az 

érzékeltetésére Arthur Koestler, az 1967-ben megjelent Szellem a gépben című művében, a holon fogalmat 

használja [16]. A holon görög eredetű szóösszetétel; a „hol” jelentése egész, az „on” részt jelent. Tehát a szó egy 

olyan egészet jelöl, mely egyrészt részekre osztható, másrészt maga is egy nagyobb egész része. (5.2. ábra). 
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5.2. ábra. A holon fogalom jelentése 

A rendszer származtatása alapján is megállapíthatjuk, hogy minden rendszer holon, azaz egyidejűleg részek 

alkotta egész és rész, része az öt befoglaló rendszernek. A fogalom, illetve a hozzá kapcsolódó szemlélet a 

gyártóipar és a szolgáltatások területén egy új paradigma megjelenését eredményezte, amely hatékony és 

rugalmas rendszerek kialakítását teszi lehetővé. 

A rendszer körülhatárolása, meghatározása általában a rendszer 

• az objektumaival, és/vagy 

• a funkcióival, folyamataival lehetséges. 

A kétféle leírási módra az 5.3. ábra egyszerű példákat közöl. Az objektum alapú rendszer meghatározásnál 

taxatíve felsoroljuk, mi tartozik bele a rendszerbe. A felsorolás, az igénytől függően, különböző mélységű, 

illetve részletességű lehet. Mind az objektumok, mind a folyamatok, illetve a funkciók legegyszerűbben az 

azonosítóikkal és a megnevezésükkel adható meg. Az azonosítás (kódolás) rendszerének kidolgozása és 

folyamatos karbantartása a rendszerirányítás fontos feladat. Az információs rendszer, illetve a számítógépes 

támogatás, csak egy logikusan felépített kódrendszer esetén lesz hatékony és ellentmondásmentes. 

 

5.3. ábra. A rendszerhatár képzés módjai 

A funkció alapú rendszerhatár meghatározás az elemző és a tervező feladatoknál lényegesen tágabb teret nyit a 

jó megoldások kimunkálására. Mivel a rendszertechnika tárgyát döntő mértékben a célszerűen működő, 

funkcióval rendelkező ember alkotta rendszerek képezik, egyértelműen a funkció alapú rendszer meghatározást 

kell előnybe részesíteni. 

A rendszer alkotóit, a belső és a külső kapcsolódásokat, relációkat, a jellemzőikkel írhatjuk le. A rendszer 

tulajdonságokkal (attribútumokkal) rendelkező alkotókból (dolgokból, tárgyakból, összetevőkből, részekből, 

építőkövekből, tagokból) épül fel. Az alkotókat kapcsolódások, relációk (összefüggések, viszonylatok, 

csatolások, kapcsolatok, kötődések) fűzik egymáshoz. 

A rendszerfogalom szorosabb értelmezéseiben, a lényeg meghatározó ismertetőjegyként az alkotók 

összefüggésének módját (felépítését, tagolódását, a felépítési mintát, a szerkezetet, illetve struktúrát), vagy a 

rendszerek viselkedési formáit emelik ki. [17]. 

Az objektum alapú rendszer meghatározásra egy gyártó részleg (5.4. ábra), a funkció alapú rendszer 

meghatározásra pedig a fizikai folyamattervezés és irányítás szolgál példaként (5.5. ábra). 
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5.4. ábra. Példa az objektum alapú rendszer meghatározásra 

 

5.5. ábra. Példa a funkció alapú rendszer meghatározásra 

A rendszer funkciói, annak működési folyamataiban jutnak érvényre, amiknek mindig van valamilyen hatása, 

illetve eredménye. A folyamatok szereplői, alkotói, az egymásra ható rendszer objektumok. 

A két ismertetett rendszer behatárolási mód közös jellemzője, hogy annak megvalósulása során, valamilyen 

halmaz meghatározás történik. Néhány egyszerű példa a következő: 

• Erőforrások halmaza: E = (e1;e2;…ei); 

• Operációk (műveletek) halmaza: O = (o1;o2;…oj); 

• Produktumok halmaza: P = (p1;p2;…pn). 

A halmazok elemei relációban állnak egymással. Ez azt is jelenti, hogy a halmazelméletben kialakult leírás- és 

kezelésmód jól felhasználható. 

A rendszerek az elemeikkel, a struktúrájukkal és ezek, valamint az egész rendszer alapvető jellemzőivel 

statikusan leírható. A működő rendszerek folyamatait, azaz viselkedését is ismernünk kell, illetve le kell tudni 

írni. A teljes jellemzéshez a rendszer és a környezete kölcsönhatását is ismernünk kell. Az eddigieket a 

következők szerint formalizálhatjuk: 
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ahol: S - a rendszer; E - entitások halmaza (dolgok, objektumok, stb.); A - attribútumok; R - a relációk halmaza; 

F - folyamatok, a működés során érvényesülő funkciók halmaza; K(Rel) - rendszer és környezet kölcsönhatás. 

A rendszerhatár meghatározása a rendszertervezés, elemzés, bevezetés és üzemeltetés fázisában egyaránt 

nélkülözhetetlen. Ennek megvalósítása, az ismertetett elvek alapján, a fizikai határral rendelkező rendszereknél 

általában nem jár nagy nehézségekkel. Példaként említhetők a gépi berendezések vagy az épített ingatlanok. 

Ezzel szemben a komplex rendszerek esetében, ahol a fizikai határ nem egyértelmű, illetve meg sem állapítható, 

ott komoly erőfeszítést igényel a rendszer lehatárolás. Gondoljunk például a településüzemeltetés rendszerére. 

Ilyen esetben sokszor meg kell elégednünk az úgynevezett életlen rendszerhatárral, amit a munka során 

folyamatosan tökéletesíteni kell. 

2. 5.2. A rendszerek osztályozása 

A rendszerdefinícióból, illetve a rendszerhatár meghatározás módjából az következik, hogy szinte végtelen 

számú rendszer létezhet. Az osztályozási lehetőségek száma szintén igen nagy lehet. A továbbiakban csak egy 

rendszerosztályozási módot emelünk ki, ugyanis a gyakorlat szempontjából inkább a rendszereket leképező 

modellek csoportosítása szolgál előnyökkel. 

A rendszerek összetettsége, kezelhetősége és viselkedése szempontjából, nem éles határral, két csoportot 

képezhetünk. Az első csoportba a viszonylag egyszerűbb, már többnyire kiforrott, hagyományos apparátussal 

kezelhető rendszereket soroljuk. Például a gépek, a berendezések zöme ebbe a csoportba tartozik. 

A második csoportba a komplex rendszerek tartoznak. Ez utóbbiak tervezéséhez, elemzéséhez és irányításához 

jelenleg az ismereteink és módszereink még sokkal kiforratlanabbak. A két terület fontosabb megközelítési 

koncepcióját és sajátosságait, összevetés szerűen az 5.1. táblázat foglalja össze. 

5.1. táblázat. Két rendszerkezelési paradigma 

 

A komplex rendszerekre példaként említhetők az élő közösségek, a bonyolult ember-gép rendszerek, a mikro és 

makrogazdaság, egy települési, városüzemeltetési rendszer, stb. A komplex rendszerekben a fő szerepet, nem a 

viszonylag egyszerű kapcsolatok játsszák, hanem az alkotók többszörösen összetett, egymásra rakódó bonyolult 

viszonyai, kölcsönkapcsolatai. Az ilyen rendszerekben általában megjelenik az önszerveződés. 

Az önszerveződés a bonyolult, dinamikusan változó környezetben olyan viselkedésmódok kialakítását jelenti, 

amelyek biztosítják a rendszer fennmaradását és elfogadható sikerét. Az önszerveződő rendszerek heurisztikus 

módon keresik a megfelelő megoldásokat, illetve viselkedési formákat. A heurisztika (heuristica) görög eredetű 

szó, a feltalálás, a valamire való rájövés módja, művészete. Tudományos és mérnöki szempontból az 

ismeretszerzés a megoldás kutatás logikai eljárásainak és módszerbeli szabályainak rendszere. 

A heurisztikát, mint probléma megoldási módszert tudatosan célszerű alkalmazni. Annak tudatában kell ezt 

tennünk, hogy például algoritmussal ellentétben nem szükségszerűen tartalmaz pontosan definiált, egymás után 

következő lépéseket, és nem minden esetben vezet el a kívánt megoldáshoz. A kudarc észlelése esetén új 

koncepcióval indulva kell az elfogadható eredményhez eljutni. 

Az önszerveződés magában foglalja az adaptivitást, vagyis a környezet megváltozásához történő rugalmas 

igazodást. Azonban az adaptív rendszerekre nem feltétlenül jellemző önszerveződés. Példaként az adaptív 

technikai szabályozórendszereket vagy a mobil robotokat említhetjük. 
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3. 5.3. Modell, modellezés 

A modellezés általános problémái 

A tudományos és mérnöki igényű rendszervizsgálat és rendszerkezelés nélkülözhetetlen feltétele a 

rendszermodellek megalkotása. A tudatos alkotó, problémamegoldó emberi tevékenység általánosan négy fő 

szakaszra bontható: 

• probléma felismerés; 

• probléma leírás; 

• megoldáskeresés; 

• megoldás kimunkálás és annak alkalmazása. 

A probléma felismerés rendkívül lényeges szakasz, mert ez indítja el a megoldásra irányuló folyamatokat. Ez a 

fázis szorosan kapcsolódik a rendszer lehatároláshoz. Az, hogy a problémát, illetve annak tárgyát rendszernek 

tekintjük azt is jelenti, hogy ezzel a rendszertechnikai, a rendszertudományi módszerek széleskörű 

alkalmazásának lehetősége nyílik meg. 

A probléma leírás, illetve megfogalmazás vagy újrafogalmazás, többek között a célok megjelölését is magában 

foglalja. A problémák és a célok nagymértékben meghatározzák a leírás módját, alapvetően a leképező 

modelleket. A modellek fő jellemzője, hogy segédeszközként szolgálnak a cselekvéseink előkészítésében. 

Előmozdítják a megoldás alternatíváinak feltárását, új ismeretekkel megalapozottabbá teszik a döntéseket. 

A rendszerek, a bonyolultságuk miatt, részletesen csak többféle szempont és megközelítés alapján kialakított 

modellek segítségével ismerhetők meg. Ezek szolgálják a hatékony elemzést, tervezést és rendszerirányítást. A 

problémát a modellben oldjuk meg és csak a megoldás eredményeit visszük át a valós rendszerre. 

Definíciószerűen a modell a valós eredeti világnak, az abból lehatárolt rendszernek adott szempontból lényeges 

jellemzőit megjelenítő, leképező objektum. 

A modellalkotásban több alapelv érvényesül: 

• hasonlósági elv, 

• szeparáció elve, 

• szelekciós elv, 

• gazdaságossági elv. 

A valós világ körülhatárolt része, azaz a vizsgált rendszer és az adott szempont szerinti modellje között, - 

általában absztrakt szinten, - mindig hasonlóság van. A hasonlóság szerkezeti, működési vagy formai 

szempontokból lehetséges. 

A modellalkotás alapfeladata az adott szempont szerint a modellezendő rendszert a valós világ többi részétől 

elkülöníteni, szeparálni. 

A rendszerek általában bonyolultak. Az alkotóiknak, azok kapcsolatainak nagyszámú tulajdonsága, jellemzője 

lehet. Az elkülönített rendszeren belül számos kölcsönhatás-típus értelmezhető. A vizsgálat célja szerint a 

kölcsönhatások és azok jellemzői között is szelektálni kell, megragadva a legfontosabbakat, a többit pedig 

figyelmen kívül hagyjuk. Szeparáció és szelekció elkerülhetetlen. Ebből kifolyólag a modell mindig 

egyszerűsített és egy bizonyos mértékig hibás képe a valóságnak. Egy adott modell a valódi rendszert csak 

meghatározott szempontból helyettesíti, valamilyen még elfogadható pontossági határon belül. 

A gazdaságosság elve azt fejezi ki, hogy a célt figyelembe véve a modellnek a lehető legegyszerűbbnek kell 

lennie. Tehát azt nevezhetjük jó modellnek, amelyik a lehető legegyszerűbb, de a céljainknak megfelelő 

pontossággal közelíti a valóságot. 
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A modell a világ leírásának, megértésének az eszköze. A modell a világra vonatkozó ismereteink kifejezője, és 

az emberi kommunikációnak is fontos eszköze. A modellezés fogalma kettős jelentésű; egyrészt a modellalkotás 

folyamatát jelölheti, másrészt az információ szerzés hatékony módja, a modell felhasználásával. (lásd: 

számítógépes szimulációs modellek.) A valós világ és a modellezett világ kapcsolatát, és ezek fontosabb 

jellemzőit az 5.6. ábra foglalja össze. 

 

5.6. ábra. A valós rendszer és a modell kapcsolata. 

Az ábrával is összhangban azt mondhatjuk, hogy a modell maga is egy olyan speciális rendszer lehet, amelynek 

az alapfunkciója információszolgáltatás. Természetesen a tapasztalataink alapján is rögzíthetjük, hogy nem 

minden információt szolgáltató rendszer modell. A modellezett világban mód nyílik a virtuális idő használatára 

is. Így a rendszervizsgálatok akár nagy időhorizonton elvégezhetőek, elfogadható hosszúságú valós idő alatt. 

A modellalkotás és a modellezés fontos megvalósítási és módszertani elemei 

• a modellkutatás, 

• a modelltervezés, 

• a modellelemzés. 

A modellek és a modellezés révén a következő előnyökhöz juthatunk: 

• A valós világról megbízhatóbb ismereteket szerezhetünk. (Bonyolult rendszerek modellezés nélkül nem 

kezelhetők). 

• Bizonyíthatjuk az elméleti eredményeket és a kiinduló hipotéziseket. 

• Szintetizáljuk a statikusan leírt célrendszert. (pl.: automatizálás, szabályzó rendszerek kialakítása). 

• A rendszer viselkedésére előrejelzéseket tehetünk. (pl.: szimuláció). 

• Optimálhatjuk a különböző jelenségek lefolyását. 

• Felhasználásukkal az érdekeltek között hatékony kommunikáció valósíthat meg. 

• Segítségükkel rendezett, átlátható dokumentációt készíthetünk. 

A modellek sokféle módon osztályozhatók. Egyik osztályozási lehetőség a következő: 

• Fizikai modellek. (pl.: kisminta, áramkör, makett). 

• Absztrakt modellek fontosabb fajtái: 

• koncepciómodell, 

• rendezőmodell, 
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• fekete doboz modell, 

• struktúra modell, 

• irányítási modell, 

• funkcionális modell, 

• objektum modell, (lásd: objektum orientált programozás), 

• adatmodell, 

• matematikai modell, 

• számítógépes szimulációs modell. 

A rendszertechnikában a modellalkotás mindig két rendezőelv együttes érvényesülése alapján történik. A két 

rendezőelv a nézőpont, illetve a funkció, valamint a modellezés szintje. A rendszertechnikai munkákban akkor 

teremtünk világos és egyértelmű viszonyokat, ha az alkalmazott modelleknél a nézőpont/funkció és a 

rendszermodell szintje egyaránt megjelölésre kerül. 

Hasonlóság és analógiák 

A hasonlóságot és az analógiát gyakran szinonimának tekintik. Ezek nélkül a fogalmak nélkül minden egyes 

rendszert külön-külön kellene vizsgálni. A hasonlóság ismeretében viszont az egyes vizsgálati eredmények 

felhasználhatóak újabb, kellően még nem ismert rendszerek jellemzőinek előzetes meghatározásához. A 

hasonlóságok, az analógiák keresése és használata az emberi gondolkodás és ismeretszerzés egyik, alapvető 

sajátossága. Ezzel kapcsolatban Dante szavait idézhetjük: „Velünk született tulajdonságunk, hogy a dolgok 

kutatását ismertebbekből kiindulva folytassuk a kevésbé ismertek irányába.” [18]. 

Egyebek között a rendszertechnikai problémák és feladatok megoldását is lényegesen megkönnyíti, ha 

valamilyen analógia alapján módunk van előzetes feltételezésekre, illetve következtetések levonására. Valamely 

korábban megismert rendszer működéséről, csak akkor használhatunk fel ismereteket, vagy vonhatunk le 

következtetéseket az éppen vizsgált rendszerre, ha az adott szempontok szerinti megfeleltetés korrekt. Csak 

akkor és abban szabad következtetnünk egyik rendszer viselkedéséből egy másik rendszerére, amikor és amiben 

a hasonlóság fennáll. [19, 20]. 

Egy modell mindig csak az általa modellezett rendszerrel együtt értelmezhető, miközben a két oldal közötti 

hasonlóság feltételei érvényesülnek. A hasonlóság feltételei, azaz a két oldal közötti kapcsolat, formalizáltan is 

rögzíthető. Mind a modellezendő rendszer (S), mind az adott szempontú modellje (M), jellemzőik halmazával 

írhatók le. Az S és M rendre jelölje a jellemzők halmazát. A hasonlóság feltétele, hogy a halmazok tartalmaznak 

olyan elemet vagy elemeket, amelyeknek van megfelelője a másik halmazban. Formalizálva: 

 

Az analógiák kutatása a természettudományokban, de még inkább a rendszertudományok területén, már rég óta 

fontos szerepet játszik. A fizika tudományának megalkotói számos példát mutattak erre. A korábban 

különbözőnek tekintett energetikai kölcsönhatások Lars Onsager nyomán egységes módszerrel tárgyalhatók. A 

kibernetika sikerének is egyik előidézője az analógiák széleskörű feltárása és alkalmazása. 

A különböző tartalmú, illetve működési elvű fizikai rendszerek között megmutatkozó hasonlóságok, analógiák 

tudományos, mérnöki és oktatási szempontból egyaránt fontosak és hasznosak. A mechanikai és az elektromos 

rendszerek között fellelhető analógiák erre nagyon jó példát szolgáltatnak. Az 5.7. ábra a fizikai jellemzők 

közötti megfelelőséget és a matematikai összefüggések közötti hasonlóságot összefüggő rendszerben 

szemlélteti. 

Mivel a mechatronika térhódításával egyre több vegyes működésű elvű gépet használunk, ezeknek az 

analógiáknak az ismerete és tudatos használata növelheti a tervezés és az üzemeltetés hatékonyságát. 
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5.7. ábra. Analógiák a mechanikai és elektromos rendszerek között 

Természetesen a fizikai világban az analógiák nem korlátozódnak csak a mechanikus és az elektromos 

rendszerek területére. A hasonlóságok, az analógiák sokkal szélesebb körben megtalálhatóak. A legfontosabb 

fizikai jellemzők valamint az általános rendszertechnikai jellemzők közötti analógiát az 5.2. táblázat foglalja 

össze. 

A fizikai analógiák hozzásegítenek bennünket a különböző szinteken és területeken felmerülő problémák 

egységes, rendszerszemléletű megközelítéséhez és kezeléséhez. 

5.2. táblázat A fizikai jellemzők analógiái 

 

Az ember mindig is sokat tanult az élő természettől. Az utóbbi évtizedekben, a mérnökségben egyre nagyobb 

teret kap az a törekvés, amely arra irányul, hogy bizonyos élő szervezetek évmilliók során kifejlődött, nagyon 

hatékony felépítésének vagy működésének mesterséges analóg formáját létrehozza. Az itt megszületett 

eredmények nagyon jelentős műszaki fejlődést hoztak és hoznak létre. 
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Az optika, a gépészet, a robotika számos új eredménye az élővilággal való analógia révén született meg. 

Példaként lehet említeni egy mobil robotraj működését, ami számos vonatkozásban egy hangyaboly 

viselkedéséhez hasonlít. Pontosabban a hangyaboly viselkedése adta a mintát a fejlesztéshez. 

A korábbiakhoz képest a gazdasági élet területén a változások felgyorsultak. Ennek egyik jele és következménye 

például a gyors típusváltás. Az igények gyors változás, egyes termékeknél és szolgáltatásoknál a testre szabás 

versenykövetelménye a gyártókat és szolgáltatásokat a rugalmas rendszerek kiépítésére kényszeríti. 

A gyártóiparban az utóbbi egy, másfél évtizedben számos új paradigma született meg. Ide sorolható a holon 

vagy ágens alapú gyártórendszer kialakítása. Néhány megoldás az élő szervezet néhány működési 

mechanizmusához hasonló kialakítást képvisel. Egy ilyen, az analógiára építő koncepcióra mutat példát az 5.8. 

ábra. 

 

5.8. ábra. A sejt és a gyártócella analógiája 

Összegezve, a rendszertudományok, a rendszertechnika, a hasonlóságokat, az analógiákat a különböző 

jelenségek magyarázatára, illetve a rendszerproblémák megoldására nagyon hatékonyan tudja felhasználni. A 

rendszerek közötti hasonlóság felismerése a következő előnyökkel jár: 

• Egy adott feladat megoldásánál fel tudjuk használni egy másik feladatmegoldásoknál szerzett tapasztalatokat. 

• Az analóg rendszernél megszerzett tapasztalatokat, eredményeket, kiterjeszthetjük olyan területre is, 

amelyeket közvetlenül nem vizsgáltunk, vagy nem vizsgálhatunk. 

• Az analógiák, a hasonlóságok alapján szabatosan meg tudjuk határozni az egyes rendszerek közös 

tulajdonságait, de egyben a különbözőségeket is. Ez utóbbiak ismerete révén a hamis következtetések 

levonása elkerülhető. 

A rendszer általános, globális modellje 

A rendszer általános, úgynevezett fekete doboz szintű modelljét az 5.9. ábra mutatja. Ez a modell egy rendszer 

egészkéni működését, a globális eredő tulajdonságokat jellemzi. A fekete doboz olyan objektum, amely a 

bemenetekre valamilyen kimenetekkel válaszol, de a benne történtekről, a benne lefolyó változásokról semmit 

nem tudunk. Azonban a bemeneti és a kimeneti jellemzők relációja alapján, a globális egészként való 

működésről ismeretet szerezhetünk. 



 Rendszerelméleti alapok  

 52  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

5.9. A rendszer általános, fekete doboz szintű modellje 

Zadeh és Polak [21] egész rendszerelméletüket a rendszereknek a bemenet-kimenet párok halmazaként, illetve 

relációjaként való értelmezésén alapszik. Ez az absztrakció formális kifejezése annak a ténynek, hogy a valós 

rendszerrel való bármely kapcsolat vagy hatás tulajdonságainak valamilyen megváltozását vonja maga után, 

amit más tulajdonságok megváltozása révén figyelhetünk meg. 

Azok a tulajdonságok, amelyeket változtattuk a bemenetek, a kapott változások a kimenetek. Tehát az ok okozat 

kapcsolatát figyelhetjük meg. 

A mindennapi életben ezt a módszert, - tudatosan vagy nem tudatosan - gyakran használjuk ismeretszerzésre. 

Például az ember, amikor szembekerül egy új géppel, vagy berendezéssel, hogy megismerje annak működését, a 

kezelő gombokat, karokat működtetni kezdi, azaz különböző rendszer bemeneteket hoz létre, és közben figyeli 

ennek hatását, vagyis a rendszer kimeneti válaszait. Sokszor elég helytelenül ezt, a használati utasítás elolvasása 

nélkül teszi. Egyébként a használati leírások is azt a logikát követik, hogy leírják az egyes beavatkozások 

megjelenő következményeit. 

Ezzel a módszerrel a valóságot az analógia szintjén tudjuk megismerni. Ez azt jelenti, hogy segítségével egy 

olyan modellt vagy modell leírást kapunk, amely a vizsgált rendszer külső viselkedését tükrözi vissza, azzal 

analóg, ahhoz hasonló. 

Leegyszerűsítve a fekete doboz alapú vizsgálati módszer alkalmazásának két módja van: 

• kísérlet alapú és, 

• megfigyelés alapú vizsgálat. 

Az előbbi az egyszerű rendszereknél, (például gépegységek, gépek), az utóbbi a komplex rendszerek esetében 

követhető megoldás. 

A bemeneti és kimeneti jellemzők összevetése alapján a gépek, berendezések alapvető üzemeltetési mutatóit 

határozhatjuk meg. Erre mutat példát az 5.10. ábra. Energetikai szempontból a szárító berendezések fontos 

jellemzője a fajlagos energia felhasználás, ami a különböző megoldások összehasonlításának is alapját képezi. 

Amint azt az ábrán láthatjuk a jellemző meghatározása a bemeneti és kimeneti jellemzők relációja alapján 

történik. 
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5.10. ábra. Példa a rendszer bemenetek és kimenetek relációja alapján történő üzemeltetési jellemző 

meghatározásra 

Elsősorban a nem túl bonyolult rendszerek relatív átviteli tényezőinek vizsgálat alapján hasznos ismeretekhez 

juthatunk. Abból kiindulva, hogy egy technológiai berendezés beavatkozó szerveinek adott beállítása mellett 

egy állandósult folyamat alakul ki, ami a beállításhoz tartozó kimeneti jellemzőket szolgáltatja. 

A relatív átviteli tényező egy dimenzió nélküli szám. Azt mutatja meg, hogy valamelyik bemeneti jellemző adott 

mértékű megváltoztatása, milyen arányú változást eredményez a kimeneti oldalon. A relatív átviteli tényezők a 

bemeneti és kimeneti jellemzők közötti kapcsolat erősségét jelzik. 

Amennyiben a rendszer egy ui bemeneti jellemzőjét a többi változatlanul hagyása mellett, Δui értékkel 

megváltoztatjuk, a változás utáni állandósult állapotban a kimeneti jellemzők új, megváltozott értéke áll elő. 

Például az yj kimeneti jellemző Δyi értékkel megváltozik. A relatív átviteli tényezőt ez esetben a következő 

formában írhatjuk le: 

 

A számításokhoz általánosítva az összefüggés a következő formában írható fel: 

 

Az első tényező az állandósult indulási állapotban (0) a vizsgált kimeneti tényezőnek a megváltozott bemeneti 

jellemző szerinti parciális deriváltja. A második tényező a vizsgált bemeneti és kimeneti jellemzők hányadosa, 

ugyancsak az állandósult indulási állapotban. Mivel az összefüggések általában nem lineárisak, a relatív átviteli 

tényezők nem állandóak, azaz a technikai rendszernek mindig csak egy meghatározott üzemmódjára 

vonatkoznak. A számítógépes szimuláció módszerének alkalmazása jól segítheti a technikai rendszerek átviteli 

jellemzőinek feltárását. 

A meglevő komplex rendszereknél a fekete doboz vizsgálati elv alkalmazása, azaz a bemenet kimenet relációk 

meghatározása, rendkívül nagy nehézségeket támaszt. Egy termelő vagy szolgáltató gazdasági rendszernél nem, 

vagy csak nagyon részlegesen engedhető meg a működés jellemzőinek olyan módon történő feltárása, hogy 

ennek érdekében változtatgatjuk a bemeneteket. 

A komplex rendszerek esetében a fekete doboz módszer alkalmazásánál az is nehézséget okoz, hogy általában 

nincs módunk valamennyi bemeneti, illetve kimeneti jellemző megfigyelésére. Ilyenkor a viselkedés 

sajátosságainak feltárása csak hosszabb idejű megfigyelés útján lenne lehetőséges, ami azzal járhat együtt, hogy 

időközben a rendszer az induláshoz képest már jelentősen megváltozik. 

Megoldásként itt is a számítógépes modellezés ajánlható. Ez két előnnyel jár. Egyrészt itt is alkalmazhatóvá 

válik a kísérletezés. A rendszer bemeneti jellemzőit annak esetleges káros következményei nélkül, akár extrém 



 Rendszerelméleti alapok  

 54  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

módon is megváltoztathatjuk. A másik előnyt már korábban említettük. A modellezés a virtuális idő használatát 

tesz lehetővé. Hosszú rendszerműködési időszakot tudunk rövid idő alatt lejátszani. 

A rendszer struktúra modellje 

A struktúra a rendszert alkotó elemek elrendezettségét, és az elemek közötti kapcsolatokat, relációkat 

tükrözi (5.11. ábra). A rendszerek működése, tervezése, illetve elemzése szempontjából a struktúra az egyik 

meghatározó rendszerjellemző. A gyakorlatban nagyon sokszor a struktúra módosítása, illetve az új struktúrák 

létrehozása jelenti a probléma megoldás eszközét. Ismert elemek újszerű elrendezése maga is új minőséget 

eredményezhet. 

Az 5.11. ábra b részletében a struktúra egy irányított gráf formájában jelenik meg. A gráf csomópontjai a 

struktúra elemeit, a gráf élei pedig a közöttük fennálló kapcsolatokat, relációkat képezik le. A nyíl iránya a hatás 

irányát mutatja. Azt jelképezi, hogy az a rendszer- alkotó, amelyből a nyíl kiindul, hatást gyakorol, arra a 

struktúra elemre, amelyre mutat. Azaz a nyilak az úgynevezett generatív hatást jelzik. Az ábrán is előforduló 

oda- és vissza irányuló nyíl a kölcsönös meghatározottságot, illetve a visszacsatolásos viszonyt képezik le. 

 

5.11. ábra. A rendszer fekete doboz (a) és struktúra (b) modellje 

Egy adott rendszer a benne foglalt alkotók, például alrendszerek speciális kombinációja. Ezt illusztrálja az 5.11. 

ábra, amelyben a rendszer három összekapcsolt objektumból áll; R1, R2, R3. 

 

5.12. ábra. Példa egy háromkomponensű rendszer strukturális kapcsolataira 

Mint látható egy strukturális elem kimenete egy másik alkotó bemenetét képezheti. A bemenet-kimenet analízis 

a strukturális kapcsolódásokra is kiterjeszthető, amikor az R rendszer véges N-számú objektum valamilyen 

kombinációja. Az ábrán közöltekre a következő karakterisztikus függvények írhatók fel: 
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A rendszerelmélet, a rendszertechnika számos struktúra sémát ismer. A rendszer ismeretének mélysége szerint 

megkülönböztetünk: 

• osztályzási struktúrát (általános megjelenési formája a fa struktúra), 

• sorrendi viszony struktúrát, 

• a működésnek megfelelő dinamikus viszony struktúrát. 

A dinamikus viszonystruktúra szolgáltat alapot a rendszer működésének algoritmus szintű leképezéséhez, ami 

végül is elvezethet a számítógépes modell, illetve program megalkotásához. 

A termelő és szolgáltató rendszerekben felmerülő rendszertervezési, rendszerelemzési és rendszerüzemeltetési 

feladatoknál nélkülözhetetlenek a struktúra vizsgálatok, struktúra leképezések. A leggyakrabban előforduló 

alapstruktúrákat és azok fontosabb jellemzőit az 5.13. ábra foglalja össze. 

 

5.13. ábra. Az alapstruktúrák és fontosabb jellemzőik 

Rendszer állapot 

Egy rendszer jellemzői, különböző dinamikával, de állandóan változnak. Emlékezzünk, a rendszerszemlélet 

egyik meghatározó sajátossága éppen az, hogy a világ dolgaiban csak a változást tartja állandónak. 

Egy rendszer állapotát egy adott időpontban megfigyelt vagy mért jellemzői határozzák meg. Ezekből 

kiindulva, különböző, köztük matematikai módszerekkel, például differenciálegyenletekkel, valamilyen 

időtávon előre jelezhetjük a rendszer jövőbeni viselkedését. A rendszerállapot előrejelzésének lehetősége és 

jósága a komplexitás növekedésével rohamosan csökken. 

A komplex rendszerek, mint például az ember-gép, a gazdasági, a településüzemeltetési rendszerek viselkedése 

már viszonylag rövid idő alatt is rendkívül sokféle mértékben és irányban változhat. Ilyen esetben a rendszer 

működésének elfogadható alakulását elsősorban a következők mozdíthatják elő: 

• az érintettek együttműködése, megegyezése, 
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• a kommunikáció hatékonyságának növelése, 

• a megfelelő monitoring rendszer kiépítése és alkalmazás. 

A komplex rendszerek kedvező viselkedését, működését az információ- és kommunikációtechnológiai rendszer 

ésszerű kiépítése és használata jelentősen elősegítheti. 

A komplex rendszerek fontos alkotóinak lehetséges állapotainak, valamint állapot átmeneteinek feltárása, 

leképezése jelentősen segítheti az irányítók tervező és operatív munkáját. A rendszerállapotok és az állapot 

átmenetek leképezésére jó eszközt nyújtanak a gráf modellek. Erre mutat példát az 5.14. ábra. 

 

5.14. ábra. A rendszerállapot leképezése gráf modellel. 

Matematikai és számítógépes modellek 

A mérnöki gyakorlatban a legelterjedtebb rendszer leképezési mód a matematikai modell. A matematikai modell 

a matematika szimbólum rendszerével teremt kapcsolatot, relációt a vizsgált jelenségek, illetve rendszerek 

jellemzői között. Egy matematikai modell, a kellően definiált kezdő- és peremfeltételekkel együtt, lehetővé teszi 

a vizsgált jelenség viselkedésének algoritmizált leírását. Ez pedig elvezethet a számítógépes program 

megalkotásához, és annak számítógépen történő realizálásához. 

A modellezésen belül a számítógépes modellezésnek kitüntetett szerepe van. Ennek az a magyarázata, hogy itt 

az ember és a gép nagyon jól kiegészíti egymás képességét. Az ember nagyon bonyolult logikai modellek 

megalkotására képes, ugyanakkor az emberi agy ezek dinamikus működését nem tudja megvalósítani. A 

számítógépek viszont a modellek számos állapotát tudják nagy sebességgel előállítani, ennek révén juthatunk 

hasznos adatokhoz, információkhoz. 

A számítógépes modellezés megvalósítási folyamatának fontosabb fázisai: 

• A valós világ vizsgálni, modellezni kívánt problémájának meghatározása, körülhatárolása. 

• A vizsgálati szempont szerinti rendszermodell kimunkálása, az érintett szakmai területek szakembereinek 

együttműködésével. 

• A rendszer elemek kölcsönhatásának formalizálása. 

• A működést leképező algoritmus elkészítése. Erre építve a számítógépen futtatható program létrehozása. 

• A program számítógépes futtatása. 

• Az eredmények összevetése a valós világ adataival, a modell adekvát voltának igazolása érdekében. 

• Az igazoltan helyes eredményeket adó modell alkalmazása a különböző változókkal ismétlődő valós 

problémák megoldására. 

A számítógépes modellezés folyamatának globális blokkvázlatát az 5.15. ábra szemlélteti. Egy számítógépes 

modellt csak akkor alkalmazhatjuk a valós problémák megoldására, ha megbizonyosodunk az általa produkált 

eredmények valósághűségéről. A számítógépes modellezésnél ugyanis több szinten követhetünk el hibát, így a 
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modellalkotásnál, a formalizálásnál, az algoritmizálásnál és a programozásnál. A számítógépes modelleket 

ismétlődő feladatoknál alkalmazzuk. 

Az ábra arra is felhívja a figyelmet, hogy a fejlesztés bizonyos szakaszaiban az adott szakterület szakembereinek 

szorosan együtt kell működni az informatikai fejlesztőkkel. 

 

5.15. ábra. A számítógépes modellezés globális folyamatábrája 

Amennyiben egy folyamat menetét algoritmizálni tudjuk, abból elvileg megalkotható a számítógépes (vagy 

mikrokontrolleres) program. Az algoritmus a rendszer működésének, az elemek logikus kapcsolódásának 

egyértelmű leírása. A számítógép, és a rajta futó program együttesen, az adott folyamat működő modelljévé 

válik. A számítógépes modellezést szokás (számítógépes) szimulációnak is nevezni. 

Fontosabb rendszerelméleti alapelvek 

A szemlélet formálás és a szakemberi döntések szempontjából néhány rendszerelméleti alapelv kiemelése 

feltétlen szükséges. Ezek a következők: 

• a totalitás elve, 

• a hierarchia elve, 

• az időbeliség elve, 

• a rendszer vizsgálat és leírás több szempontúságának elve. 

A totalitás elve a rendszert, mint egészet az elemeihez viszonyítva elsődlegesnek tekinti. Ez a mérnöki 

munkában például azt jelenti, hogy nem az al-, és részrendszerek, hanem a teljes rendszer optimális működését 

kell megvalósítani. A totalitás elve azt is jelenti, hogy a rendszer minőségileg, több mint az alkotók összege. 

A hierarchia elvében egyrészt az alrendszerek, az elemek hierarchikus elrendezettsége fejeződik ki, ami az 

alkotók alá-, fölé- és mellé- rendeltségében nyilvánul meg. Másrészt ebben az is kifejeződik, hogy minden 

rendszer beágyazódik egy nagyobb átfogó rendszerbe. 

Tehát a rendszerekre az a kettősség jellemző, hogy egy adott szempontból rendszerként, egy más szintű 

nézőpontból alrendszerként tekinthetők. Ezt a rendszerek viszonylagosságának nevezzük. A leírtak összhangban 

van a korábban leírtakkal, miszerint minden rendszer holon. 

Ez utóbbi kapcsán kell megemlíteni a dolgok értékének megítélését is. Önmagában semmisem mondható jónak 

vagy rossznak, értékesnek vagy értéktelennek. Ezek a kategóriák csak a befoglaló nagyobb rendszer szintjén 

kaphatnak értelmet. 

A gazdálkodásban is az elemek, az alrendszerek, a szereplők a nagyobb átfogó rendszerbe a funkcióik révén 

épülnek be. A funkcióik itt kapnak értelmet és értéket. Eszerint például az ingatlangazdálkodásban egy-egy 
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ingatlannak, vagy az ingatlan által nyújtott valamilyen funkciónak a tulajdonosi, a vevői, a termelői, az 

ingatlanpiaci, stb. preferenciák rendszere szabhat értéket. 

Az időbeliség, az időbeli beágyazódás azt jelenti, hogy minden rendszer, illetve rendszer probléma a múltban 

gyökerezik. A jelenben megvalósult beavatkozások, megoldások kihatnak a jövőre. Az elvből az következik, 

hogy a tervezésnél, a fejlesztéseknél mindig a rendszerek teljes életszakaszát figyelembe kell venni. Az időbeli 

beágyazódás elve a rendszerek elemzési és fejlesztési folyamataiban megkerülhetetlen megközelítési mód, 

illetve rendezőelv. 

Az időbeliség elvéből az is következik, hogy a rendszertervezés fontos részét kell, hogy képezze a prognózis. A 

terv és az ennek alapján megvalósuló produktum a jövőnek szól. A tervezett rendszernek valamilyen 

meghatározott időtávon kell elfogadhatóan jó teljesítményt nyújtani. Ehhez legalább fő hatásaiban ismerni kell 

azt a környezetet, amelyben a tervezett rendszernek működni fog. 

Az 5.16. ábra a rendszer időbeli beágyazódását, egyben a hierarchikus tagozódását szemlélteti. 

 

5.16. ábra. Az idő és hierarchia szerinti beágyazódás rendezőelvének vázlata 

A rendszer leírás több szempontúságának elve. A bonyolultságuk miatt a rendszerek részletesen csak 

többféle megközelítésben, többféle modellel írhatók le, illetve ismerhetők meg. Tehát egy adott valós rendszert, 

egy megválasztott valamilyen modell csak egy, esetleg néhány szempont szerint képez le. Nagyon fontos annak 

világos és egyértelmű meghatározása, hogy az adott modell milyen szempontból, milyen rendezőelv alapján 

került meghatározásra, és milyen alapvető szempontok alapján tükrözi vissza az adott valós területet. 

A komplex rendszerekről teljes képet és ismeretet, csak nagyszámú, eltérő szempontból megalkotott modellek 

segítségével nyerhetünk. Minden tanulmány, így a jelenlegi is, a vizsgált komplex területet csak a fő 

célkitűzések, illetve szempontok szerint írhatja le és tárhatja fel, így értelem szerűen a teljesség nem várható el. 

Egy rendszer általában akkor tekinthető ismertnek, ha 

• az egészként működését, 

• a belső struktúráját, és működését, valamint 

• a funkciójának megfelelő nagyobb rendszerbe való beágyazódását 

is feltártuk, illetve leírtuk. 

A rendszertechnikai megközelítésben a technikai, technológiai és szolgáltató rendszerek tervezésében, 

installálásában és üzemeltetésében a rendszerek leendő felhasználóinak igényei generatív szerepet játszanak. 

Ezért az elemzések, értékelések során ezt az egyik fontos kiinduló pontnak tekintettük. 

A rendszerekkel, a rendszerproblémákkal kapcsolatban a döntéshozók, a mérnökök, a szakemberek feladatainak 

jellege általánosan a két csoportba sorolható: 

• rendszer analízis, 
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• rendszer szintézis, (rendszertervezés). 

Analízisnél a rendszer már létezik, és az elemzés a működési jellemzőinek feltárására, megismerésére, leírására 

irányul. Az analízis célja többféle lehet: 

• a rendszer kutatása, alaposabb megismerése, 

• a működési hatásfok, illetve hatékonyság javítása, 

• a rendszer fejlesztésének megalapozása, 

• a rendszermodellezés megalapozása, 

• az oktatás, a prezentáció, elősegítése. 

Szintézisnél csak a valamilyen szinten kimunkált célrendszer ismert. Ennek alapján kell, többségében már 

meglévő elemekből, egy olyan új rendszert létrehozni, amely kielégíti a célrendszerbe foglalt követelményeket. 

A valóságban a bonyolult rendszerproblémák megoldása során, a kétféle feladattípus váltakozva jelen van vagy 

jelen lehet. 

Összefoglalás 

A tanulási egységből megismerhettük a meghatározó fontosságú rendszerelméleti fogalmakat. A 

rendszerelméleti alapelvek a totalitás elvek: 

• a hierarchia elve, 

• az időbeliség elve, 

• a rendszer vizsgálat és leírás több szempontúságának elve 

általános keretet adnak a rendszerproblémák megoldásához. 

Az alapstruktúrák ismerete segíti a rendszeranalízis és a rendszer szintézis eredményes megvalósítását. A feltárt 

analógiák, elsősorban a műszaki rendszerek egységes formalizálását segítik. 

A rendszertechnikában a számítógépes modellezés kiemelkedő szere van. A számítógépes modellalkotás 

folyamatának megismerése, ennek az eszköznek a tudatos használatát segíti. 

Ellenőrző kérdések 

1. A rendszer fogalma. Ismertesse a rendszerképzés folyamatát! 

2. A rendszerstruktúra fogalma. Ismertesse és jellemezze az alpstruktúrákat! 

3. A holon fogalma és értelmezése. 

4. A hasonlóság elv jellemzése. 

5. A modell és a modellezés fogalma. Ismertesse a számítógépes modellezés folyamatát. 

6. Jellemezze a rendszeranalízist és a rendszerszintézist! 
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6. fejezet - Kibernetikai alapelvek. 
Irányítási alapmodellek 

Bevezetés 

A rendszertudományokon belül kiemelkedően fontos szerepe van a kibernetikának, ami a szabályozás, a 

vezérlés, az irányítás elméleti alaptudománya. A tanulási egység megismerteti a kibernetika legfontosabb 

alapelveit. Ezek segítik a mind nagyobb jelentőségű irányítástechnikai elvek és alapmodellek megértését. 

Részletes tárgyalásra kerülnek a vezérlés, a szabályozás, az adaptív szabályozás elvei és modelljei. 

1. 6.1. A rendszerirányítás alapmodelljei. 

Korábban már szó volt a kibernetikáról, amely az irányításnak, a kormányozásnak az általános tudománya. 

Eredményeit, alapelveit számos tudomány és szakmai terület hasznosítja. Ennek egyik magyarázata, hogy a 

kibernetika elsősorban nem azt vizsgálja, hogy mi egy adott dolog, hanem azt, hogy az miként viselkedik. Nem 

véletlen, hogy Norbert Wiener 1948-ban megjelent „Cybernetics” című könyvének alcíme: Az irányítás és a 

kommunikáció az állatokban és a gépekben. Ma már a kibernetika vizsgálati köre még általánosabban a 

biológiai és a mesterséges rendszerekre terjed ki. A kibernetika tudomány által feltárt egyik fontos alapelv, hogy 

a rendszerek hatékony működése, csak hatékony kommunikáció révén valósulhat meg. A kibernetika gyakorlati 

alkalmazásának területein ez az alapelv a rendszerek tervezésében és azok üzemeltetésében egyaránt fontos 

szerepet játszik. 

A kibernetikán alapuló, illetve annak eredményeit nagymértéken felhasználó gyakorlati területek között a 

következők említhetők: 

• számítástechnika, 

• irányítástechnika, 

• információ- és kommunikációtechnológia, 

• automatizálás, robotika, 

• gazdaságkibernetika, orvos-kibernetika, 

• rendszertechnika. 

A kibernetika és az irányítástechnika tudománya, az automatizálásnak, a robotikának is az alapját képezi. Az 

automatizálás ma már nem csak a gyártóiparban, hanem a mezőgazdaságban, az épülettechnikában, a 

létesítmény-üzemeltetésben és egyes szolgáltatásokban is egyre nagyobb szerepet kap. 

Egy vállalkozás csak akkor érheti el célját, ha a célhoz vezető folyamatokat megfelelő módon mederbe tereli, 

más szóval irányítja azokat. A gazdaságkibernetika fókuszában éppen ez a megközelítés áll. A vállalkozás 

információ- és kommunikációtechnológiai rendszerének a rendeltetése is az, hogy a rendszer célszerű 

működését, annak irányítását segítse. Érthető tehát, hogy az informatikai rendszerek kiépítésében és 

működtetésében a kibernetikai alapelvek döntő szerepet játszanak. 

Több szempontból indokolt tehát, hogy az irányítástechnika alapgondolatát, alapmodelljeit megismerjük. 

Ezek mind a gazdasági, mind pedig a műszaki jellegű problémáknál bizonyítottan segítik a munkaképes 

megoldások kimunkálását. 

Az irányítástechnikának két absztrakt alapmodellje van (6.1. ábra): 

• a vezérlés és 

• a szabályozás. 
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6.1. ábra. A rendszerirányítás két alapmodellje: vezérlés és szabályozás 

Mindkét modell két alrendszerre tagolódik, de strukturális kapcsolódásuk eltérő. Ez a strukturális eltérés igen 

jelentős viselkedésbeli eltérést eredményez. 

Az absztrakt modellekben a vezérelt és a szabályozott alrendszerek funkciója elsődlegesen a célszerű anyagi és 

energetikai transzfer folyamatok lebonyolítása. A vezérlő, illetve a szabályozó alrendszerek elsődlegesen az 

infokommunikációs folyamatokért felelősek. 

A vezérlés hatáslánca nyitott. A vezérlés folyamata mindig valamilyen előre meghatározott esemény vagy 

feltétel bekövetkezésének hatására zajlódik le. Például a közvilágítás lámpái általában meghatározott időpontban 

gyulladnak ki. A parkolási díj kifizetését igazoló kártya olvasóba helyezésének hatására, felnyílik a sorompó. A 

jégszekrény kinyitásának hatására kigyullad a belső világítás, stb. Egy vezérlési rendszer tehát azt csinálja, 

amire utasították, illetve beállították. 

A szabályozási rendszer működése dinamikus. A belső folyamatok bonyolult kölcsönhatásai, és a környezeti 

zavarok, a kimeneti értékek folyamatos változását idézik elő. A kimenetekről érkező visszacsatolt változó 

adatok, jelek alapján olyan korrekciós beavatkozás történik, amely biztosítja a rendszer működési 

egyensúlyának fenntartását, és az elérni kívánt céljellemző (referencia, alapjel) elfogadható eltérések melletti 

megvalósulását. 

2. 6.2. Átviteli függvények 

Az átviteli függvényeket az irányításelméletben és a rendszertechnikában használják a rendszerek bemenete, 

illetve kimenete közötti kapcsolat megadására. A viszonylag egyszerű műszaki, illetve irányítástechnikai 

rendszerek viselkedésének elemzését hatékonyan segítik. Az átviteli függvények általában az egy bemenetű, egy 

kimenetű rendszerek leírására használatosak Az átviteli függvények általában Laplace-transzformált 

függvények, és értékük a transzformált kimeneti és bementi függvény hányadosával egyenlő. 

A gépészeti rendszertechnika, illetve az irányítástechnika szakirodalma [22, 23] részletesen tárgyalja az átviteli 

függvények elméletét és gyakorlatát. A bonyolult ember-gép rendszerek, a sztochasztikusan változó tényezők 

sokaságát tartalmazó komplex rendszerek viselkedése, és az ezekben megjelenő irányítás, nem, vagy csak 

nagyon korlátozottan vizsgálhatók és írhatók le a műszaki területen alkalmazható átviteli függvényekkel. 

Természetesen a műszaki területen alkalmazott átviteli függvény vizsgálatok is a rendszerelmélet, illetve a 

rendszertechnika általános megközelítési elveit követik. Ennek alapján adható egy olyan általánosító áttekintés, 

amely a vezérlés és a szabályozás folyamatainak a könnyebb megértését is szolgálja. 

A 6.2. ábra a fontosabb átmeneti függvénykapcsolatok egyszerűsített rendszertechnikai összefoglalást mutatja. 

Látható, hogy a rendszerelemek, - vagy az irányítástechnika szóhasználatával éve a tagok – kapcsolódása a 

válaszfüggvények matematikai leképezését is meghatározza. 
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A 6.3. ábra a szabályozás rendszerében megjelenő átviteli függvényeket és azok kapcsolódását szemlélteti. 

 

6.2. ábra. A fontosabb átmeneti függvénykapcsolatok egyszerűsített rendszertechnikai összefoglalása 

 

6.3. ábra. A szabályozás rendszerében megjelenő átviteli függvények és kapcsolódásuk 

A 6.3. ábra jelöléseit felhasználva, a szabályozás átviteli függvényjellemzői a következők szerint adódnak: 

C(s)=G(s)E(s); E(s)=R(s)-B(s); B(s)=H(s)C(s) 

 

3. 6.3. Szinten tartó és adaptív szabályozás 

A szabályozás különböző szinten valósulhat meg. Ennek összefoglalását a 6.4. ábra mutatja. Az a és b jelű 

rajzrészleteken közölt változatoknál az ember maga is része a szabályozási körnek. Az ember funkciója a jelek 

észlelése, értelmezése, ezek alapján a döntéshozatal és a kézi beavatkozás. 
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6.4. ábra. A szabályozás különböző szintjei [24] 

Mint általában az információs folyamatokban, itt is meghatározó az egyes folyamatalkotók informatikai 

kapacitása, vagyis a jelfelfogó, jelátbocsátó képessége. A szabályozási körben résztvevő embernél ennek értéke 

15-50 bit/s határokkal vehető figyelembe. Az informatikai terhelhetőséget sok tényező befolyásolja, például a 

terhelés folyamatossága, annak időtartama, stb. A mérnököknek, a tervezés során, olyan megoldások 

kimunkálására kell törekedni, amelyek az irányítás folyamatában csökkentik az ember informatikai terhelését. 

Például analóg kijelző alkalmazása, a digitális helyett. 

A szabályozás alapfunkciója a szabályozni kívánt jellemző, illetve jellemzők előre meghatározott értéken 

tartása. Mint korábban már említettük, a valós rendszereknél a pontos célérték (referencia érték) megvalósítása a 

rendszer kimeneteken nem lehetséges. A bemeneti jellemzők, a zavaró hatások és a belső kölcsönhatások miatt a 

szabályozott kimeneti jellemzők értéke folyamatosan változik. Tehát a szabályzással csak azt lehet elérni, hogy 

ezek az értékek egy úgynevezett szabályozási csatornában vagy szabályozási sávban tartózkodjanak. Ezt 

szemlélteti a 6.5. ábra. 

 

6.5. ábra. A szabályozott szakasz kialakulása 

A csatorna szélessége, vagyis a szabályozási tartomány az elvárt célértéktől (referencia értéktől) való eltérést 

alsó és felső határát határozza meg. Az eltérés általában szimmetrikus. Az ábra alapján is könnyen belátható, 

hogy az eltérés mértéke a szabályozás pontosságát határozza meg. Az elfogadott tartományból történő kilépés, 

hibának minősül, ami a szabályzó alrendszertől korrigáló beavatkozást igényel. 

A szabályozási csatornán belül a szabályozott jellemző véletlenszerűen bármilyen értéket felvehet. Erre 

általában nincs ráhatásunk. A véletlenszerűen előforduló érékek azonban mintavételezéses méréssel 

meghatározhatóak. Ez képezi a statisztikai alapú folyamatirányítás alapját. [25] 

A mintavételezett adatok statisztikája általában a standardizált normál elosztást követi. A minta halmaz szórása, 

azaz a standard eltérése (deviációja), az adatok átlag körüli eltérését tükrözi. Empirikus szabály alapján a 

közelítőleg haranggörbe alakú eloszlás esetén a következő tulajdonságok igazak: 
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• Az értékeknek mintegy 68%-a az átlagtól mindkét irányban egy-egy standard eltérésnyi tartományba esik. 

Tehát a normál eloszlásnál a mért mintaértékek 34 % - a az átlagtól + 1 standard deviáció, és 34 % - a – 1 

standard deviáció sávba fog esni. 

• Az értékeknek mintegy 95%-a az átlagtól mindkét irányban kettő standard eltérésnyi tartományba esik. Ebben 

az esetben a tartomány szélessége négy standard eltérés. 

• Az értékeknek mintegy 99,7%-a az átlagtól mindkét irányban három standard eltérésnyi tartományba esik. 

Ebben az esetben a tartomány szélessége hat standard eltérés. 

Ez az empirikus szabály képezi az úgynevezett hat szigma (6σ) módszernek az alapját. A módszert elsősorban a 

minőségbiztosítás irányítási rendszerébe alkalmazzák széleskörűen, de felhasználása a termelés és szolgáltatás 

számos más területére is kiterjed. A szabályozási érték alsó és felső határának megválasztását is segíti az 

ismertetett empirikus szabály. Ezt példázza a 6.6. ábra. 

A standard eltérés számítása mintavételes esetben: 

 

A standard eltérés számítása populáció esetében: 

 

ahol: x - az aktuális érték,  - átlag érték; irányítási folyamatnál a célérték vagy referencia érték, n - mintaszám, 

μ - a populáció átlagértéke, N - a populáció nagysága. 

 

6.6. ábra. A szabályozási csatorna és a hat szigma értelmezése 

A gazdasági életben az irányítás két alapmodellje közül a szabályozás a jelentősebb mivel a visszacsatolás 

egyrészt az ellenőrzést, másrészt a környezeti hatások bizonyos fokú tolerálását is lehetővé teszi. 

A 6.7. ábra a szabályzás rendszerén belül a szabályzó alrendszer alapfunkcióit és azok strukturális kapcsolatait 

részletezi. Megjegyezzük, hogy a műszaki gyakorlatban az ábrán közöltektől részben eltérő fogalmakat 

használnak. Például a cél vagy terv meghatározó funkció helyett az alapjel vagy referenciajel képzése szerepel. 

A modell szélesebb körű alkalmazására való tekintettel, célszerűbb az alapelvet nem sértő, általánosabb 

fogalmakat használni. Így az alapjel képző funkció helyett a célmeghatározó funkciót használjuk. Feladata a 

szabályozni kívánt műszaki vagy gazdasági kimeneti jellemzők vagy mutatók meghatározása. 

A modell a mederbe terelés, a szabályozni kívánt jellemzők egy tartományba tartása nézőpontjából képezi le a 

gazdasági folyamatokat. Mint említettük a szabályozott alrendszer általában az anyag és energia transzfer 

folyamatokért felelős, amíg a szabályzó alrendszerben elsődlegesen információs folyamatok zajlanak. 
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6.7. ábra. A szabályzó folyamat funkciói és kapcsolódásuk. 

Fontos megjegyeznünk, hogy csak akkor tekinthetünk egy folyamatot szabályozottnak, ha a várható 

kimenetét előre megtervezzük. Ilyen kimeneti jellemző lehet például a hőmérséklet, a nyomás, vagy a 

gazdasági folyamatoknál a teljesítmény, az átfutási idő, a fajlagos anyag vagy energia felhasználás, a minőség, 

stb. A szabályozni kívánt jellemzők elvárt értékeit, valamint a még elfogadható eltérések mértékét, a 

technológiai előírásban kell rögzíteni. Ez a szabályozási forma a rendszer teljesítményét a kívánt szinten 

igyekszik tartani. 

A mért vagy megfigyelt tényadatok visszacsatolásra kerülnek, azaz egy kommunikációs folyamat révén eljutnak 

a különbségképző funkcionális egységhez. 

A különbségképző egység feladata a terv és a tényadatok összehasonlítása. Amennyiben a különbség 

nagyobb, mint az előre meghatározott, a különbségképző szerv az eltérési értéket, vagyis a hibát eljuttatja a 

döntéshozó szervhez. Ez elindítja az igény szerinti beavatkozást. 

A gazdasági gyakorlatban nem tudunk minden jellemzőt előre megtervezni. Erre általában nem is kell törekedni, 

mivel néhány lényeges rendszerteljesítmény mutató megragadása és kézbentartása révén a jellemzők jelentős 

része önbeálló módon kialakul. 

Fontos szabályként rögzíthetjük, hogy a megtervezett kimenetek működés közben kialakult értékeinek 

visszacsatolásáról kötelezően gondoskodni kell. Ezt a szempontot az információs rendszerek kialakításánál is 

szem előtt kell tartani. Ennek elmulasztása az irányított rendszer működési zavaraihoz vezet. 

A gazdasági rendszerek úgynevezett tanuló rendszerek. A tanulás saját működésükre és a környezetük 

viselkedésének megismerésére is vonatkozik. Ez a gazdasági rendszerek úgy nevezett öntanuló tulajdonsága. 

Elsősorban a külső változások lehetnek azok, amelyek struktúra-váltást, illetve struktúra-módosítást 

generálhatnak, ami egyben új célra állást is jelent. Az irányítástechnika szempontjából ez a folyamat adaptív 

szabályozásnak tekinthető, ami a gazdasági rendszereknél az önszervező tulajdonságnak felel meg. A 6.8. 

ábra az adaptív szabályozás vázlatát mutatja. 

A 6.9 ábra azt érzékelteti, hogy a gazdasági rendszerekben a vezetők időről időre a szinten tartó, illetve az 

átstrukturálás, áttervezés révén, új célra és teljesítmény szintre állító adaptív szabályozáson kell, hogy 

munkálkodjanak. Az új célra és teljesítményszintre állítás új erőforrások bekapcsolásával, vagy a meglevők, új 

strukturális elrendezésével valósulhat meg. 

A mai gyorsan változó gazdasági világban a rugalmas alkalmazkodásnak, vagyis az adaptivitásnak nagyon nagy 

jelentősége van. Arra kell törekedni, hogy a vállalkozás informatikai rendszere tegye lehetővé ezt a 

rugalmas alkalmazkodást. A nem megfelelően kialakított informatikai rendszer bizonyos fokig gúzsba kötheti 

a vállalkozást. Tehát a gazdálkodási rendszerekben a szinten tartó, és az adaptív szabályzás együtt biztosítják a 

hatékony működést és a műszaki fejlődést. 
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Az irányítástechnikai (kibernetikai) alapelvek alapján kialakított informatikai rendszer segíti két fontos 

szabálynak a betartását. Ezek a következők: 

• A meghatározott céljellemzők azokhoz jussanak el, akik a megvalósításáért, illetve a döntésekért felelősek; 

• Csak azok az adatok kerüljenek gyűjtésre és visszacsatolásra, amelyek az elemzéseket és a döntéseket segítik. 

Az adat utakat, adatok áramlását az említett két szabálynak megfelelően kell kialakítani. 

 

6.8. ábra. Az adaptív szabályozás sémája 

 

6.9. ábra. A célon tartó (fenntartó) és az új célra állító (adaptív) szabályozás váltakozása a rendszer 

irányításában. 

Összefoglalás 

A rendszertudományokon belül kiemelkedően fontos szerepe van a kibernetikának, ami a szabályozás, a 

vezérlés, az irányítás elméleti alaptudománya. A tanulási egységből megismerhettük a kibernetika legfontosabb 

alapelveit. Ezek segítik a mind nagyobb jelentőségű irányítástechnikai elvek és alapmodellek megértését. 

Részletes tárgyalásra kerültek a vezérlés, a szabályozás, az adaptív szabályozás elvei és modelljei. A szabályzó 

alrendszer funkcióinak és strukturális kapcsolatainak részletes leírása fontos alapot a d a szabályozott rendszerek 

tudatos kiépítéséhez. 

Ellenőrző kérdések 

1. Jellemezze a kibernetikát, és kapcsolatát más rendszertudományokhoz! 
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2. Az irányítástechnikai alapmodellek. 

3. A szabályozott rendszer modellje, a szabályozó alrendszer részletezésével. 

4. Az adaptív szabályozás jellemzése. 

5. A hat szigma módszer jellemzése. 

6. A rendszerszabályozás szintjei és a szintek jellemzői. 
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7. fejezet - Ágens technológia 

Bevezetés 

Az ágenstechnológia a rendszertudományok, illetve rendszermérnökség viszonylag új tagja. A 

rendszertechnikában a az ágenstechnológia egyre nagyobb teret kap. 

Az ágenstechnológia azoknak a komplex problémáknak a megoldásához nyújt elveket és eszközöket, amelyek a 

korábbi technikákkal, technológiákkal már nem volt megoldható. 

A tanulási egység az ágensekről és az ágens technológiákról nyújt átfogó alapismereteket. Megismerjük az 

általános jellemzőiket, de kitekinthetünk a speciális jellemzőkre, illetve tulajdonságokra is. 

Az ágens technológia alkalmazása ma már több terület fejlődésében játszik kiemelkedően fontos szerepet. Ezek 

között említhető a robotika, az ágens alapú gyártás és szolgáltatás, továbbá olyan komplex rendszerek 

fejlesztése és működtetése, mint a légiközlekedés vagy a településüzemeltetés. 

A sokféle ágens megoldások közül megismerjük a reaktív és a proakív ágenseket. A gépek, robotok 

tervezésében az ágens elv igen sikeresnek mutatkozik. Például a mobil robotok érzékelő rendszerét ágens elv 

alapján építik ki. Az érzékelés fúziója igen hatékony és rugalmas működést biztosít. 

A multiágens rendszerek gyakorlati jelentősége egyre nagyobb. A tananyagból a multiágens rendszerek 

sajátosságáról, viselkedési módjukról átfogó ismeretet szerezhetünk. 

1. 7.1. Az ágenstechnológia kialakulása 

A társadalmi, gazdasági élet változásai, ezen belül a technikai és technológiai fejlődés időről időre létrehozzák 

azokat az elméleteket, módszereket és megoldásokat, amelyek alkalmasak az új kihívások kezelésére. Az ágens 

technológia egy ilyen, viszonylag új terület. A magas absztrakciós szintet képviselő új paradigma alapján egyre 

több ágens alapú rendszer, illetve megoldás születik. Az ágens technológia kiemelkedően fontos szerepet játszik 

a komplex rendszerek modellezésében és kezelésében. Új alkotóként illeszkedik bele a rendszertudományok, 

illetve a rendszermérnökség sorába (7.1. ábra). Az utóbbi évek trendje azt mutatja, hogy az ágens technológia a 

rendszertechnikában is egyre nagyobb teret kap. 
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7.1. ábra. Az ágenstechnológia kapcsolódása a rendszertudományokhoz 

Az összetett és a bonyolultan változó környezetben megjelenő problémák megoldásához új módszerek és 

eszközrendszerek szükségesek. A komplex problémák megoldásának egyik lehetősége az ágens paradigma 

alkalmazása. Az ágens technológia, többek között a haditechnika, az információ- és kommunikációtechnológia, 

valamint a robotika terén már bizonyította hatékonyság növelő hatását. 

A szabályozás és a vezérlés elve csak olyan esetekben alkalmazható, ha az elvárt kimeneteket kellő 

pontossággal előre meg tudjuk határozni. A komplex rendszereknél ez a lehetőség nem adott. Az ilyen 

rendszerek ágens alkotóinak kölcsönhatása, illetve együttműködése nyomán a kedvező irányba mutató 

viselkedés alakulhat ki. 

Az ágensek adaptív képessége, a valamilyen szintű intelligencia és a beágyazott tudás, a dinamikusan változó 

környezethez való rugalmas alkalmazkodást és működést biztosít. A kommunikációs és együttműködési 

képesség a hatékony rendszerként működést nagymértékben elősegíti. A szabályozás és a vezérlés folyamatai 

természetesen az ágens rendszerekben is megjelenhetnek, de az előzőekben említett tulajdonságok merőben új 

megoldásoknak nyitnak teret. 

Az ágens koncepció elsőnek a szoftver technológia területén jelent meg új paradigmaként, és itt indult el a 

fejlődése. A szoftver technológiában a paradigma váltások sorát a 7.2. ábra szemlélteti. Az Internet használat 

széleskörű elterjedése és az egyre komplexebb szolgáltatási igények, a korábbi technológiákkal nem, vagy csak 

nagyon nehezen voltak megoldhatóak. [27]. 

 

7.2. ábra. A paradigma váltások sora a szoftver technológiában 

A szoftver ágensek fontosabb működési jellemzői között a következők említhetők: 

• A szoftver ágensek üzenet formájában informálják a többi ágenst a rendelkezésükre álló tényekről; 

• Szolgáltatásokat ajánlanak fel, illetve közlik a kiszolgálási igényeiket; 

• Elfogadják vagy visszautasítják a hozzájuk érkező ajánlatokat; 

• Versenyeznek a közös erőforrások használatáért; 

• A működésük során tanulásra is képesek lehetnek; 

• A saját céljuk megvalósítására törekvés mellett, együttműködnek a közös célok megvalósításáért. 

A szoftver ágens technológia nagyon hatékonynak bizonyult a nagyméretű osztott intelligenciával rendelkező, 

heterogén rendszerek problémáinak megoldásában. A felsorolt működési sajátosságok révén a számítógépek, 

illetve az infokommunikációs rendszerek egyre több feladatot látnak el, emberi beavatkozás nélkül. Tehát 

helyettünk oldanak meg problémákat, azaz ügynök, illetve ágens módjára működnek. (Az ágens egyik jelentése: 

ügynök). 

Az olyan sikeres alkalmazási területeken, mint például az e-kereskedelem, az ember-gép kapcsolat, a szoftver és 

kommunikációs rendszerek együttműködése, az ágens technológiával kapcsolatban jelentős mennyiségű ismeret 
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és tapasztalat halmozódott fel. Ez nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az ágens koncepció más területeken 

is megjelenjen. 

Az ágens technológia alkalmazása ma már több terület fejlődésében játszik kiemelkedően fontos szerepet. Ezek 

között említhető a robotika, az ágens alapú gyártás és szolgáltatás, továbbá olyan komplex rendszerek 

fejlesztése és működtetése, mint a légiközlekedés vagy a településüzemeltetés. 

A sokféle ágens megoldások közül megismerjük a reaktív és a proakív ágenseket. A gépek, robotok 

tervezésében az ágens elv igen sikeresnek mutatkozik. Például a mobil robotok érzékelő rendszerét ágens elv 

alapján építik ki. Az érzékelés fúziója igen hatékony és rugalmas működést biztosít. 

A multiágens rendszerek gyakorlati jelentősége egyre nagyobb. A tananyagból a multiágens rendszerek 

sajátosságáról, viselkedési módjukról átfogó ismeretet szerezhetünk. 

2. 7.2. Az ágens fogalmi meghatározása, ágens 
jellemzők 

Az ágens koncepció alkalmazása egyre kiterjedtebb. Ebből is következik, hogy többféle fogalmi meghatározás 

létezik. A különféle meghatározások direkt vagy indirekt módon megjelenik az a közös jellemző, amely az 

ágens szó eredeti jelentéséből ered. Eszerint: 

Az ágens olyan entitás, valami, ami autonóm módon cselekszik, vagy képes cselekedni, elvárt módon 

viselkedni, valami, ami mások helyett, mások megbízásából cselekszik. [28]. 

Az ágens rendszertechnikai értelmezés: 

Általánosan ágensnek tekinthetünk minden olyan működő, autonóm entitást, amelyik a dinamikusan 

változó környezetének jellemzőit érzékeli, értelmezi, és működését ehhez is igazítva hatást gyakorol a 

környezetére. A hatás jellege fizikai és kommunikációs lehet. 

Ebből a meghatározásból kitűnik, hogy az ágensek valamilyen szintű intelligenciával rendelkeznek. Az 

intelligencia mértéke, illetve szintje igen széles határok között változhat. Az egyszerűbbnek tekinthető ágensek 

fontosabb ismérvei: 

• beágyazottság, 

• reaktivitás, 

• autonómia, 

• helyzetfüggőség. 

A nagy intelligenciával rendelkező ágensek fontosabb ismérvei: 

• az egyszerűbb ágensek tulajdonságai, továbbá 

• racionális viselkedés, 

• alkalmazkodó, önszervező képesség, 

• tanulás képesség, 

• kommunikációs és tudás átadó, manipuláló képesség; 

• egyes emberre jellemző tulajdonságok. 

Egy egyedi ágens általános jellemzőit és működését összefoglaló modell vázlatot a 7.3. ábra szemlélteti. 
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7.3. ábra. Az egyedi ágens általános jellemzői 

Az általános meghatározás alapján a világ dolgai közül nagyon sok mindent tekinthetünk ágensnek, amint az a 

7.4. ábrán látható. Így például egy valamilyen mesterséges intelligenciával rendelkező gép, egy robot, egy 

ember, egy ember csoport, egy ember-gép rendszer, egy szoftverágens egyaránt beletartozhat a fogalomba. A 

példák még tovább sorolhatók. Azonban az ágens, illetve az ágens technológia fogalmaknak nem az a lényege, 

hogy segítségükkel a világot ágensekre és nem ágensekre oszthassuk, hanem segítségükkel komplex feladatokat 

tudjunk megoldani és kezelni. Tehát a bonyolult rendszerek tervezésének, elemzésének és racionális 

működtetésének egyik hatékony eszközét kell bennük látnunk. 

 

7.4. ábra. Minden olyan objektum lehet ágens, amelyek az ágens alapjellemzőivel rendelkezik 

Az ágens technológiák, értelemszerűen azok a technológiák, amelyek egy vagy több ágenst foglalnak 

magukban, ami a jellemzőiket is döntően meghatározza. Az ágens technológiák olyan sajátos problémák 

kezelésére is megoldást kínálnak, amelyekre korábban nem voltak meg a lehetőségek és az eszközök. Például a 

valós gazdasági életben előforduló problémák közül a konkurencia, az együttműködés, az autonómia és az 

ezekhez hasonló jelenségek kezelését az eszközeink és döntési módszereink, korábban egyáltalán nem, vagy 

csak nagyon gyöngén támogatták. 

A továbbiakban összefoglaljuk azokat az ágens jellemzőket, amelyek az ágenstechnológiai fejlesztések 

valamelyikében már megjelentek: 

• Autonómia. Az ágens képesség az önálló cselekvésre, direkt külső hatás, vagy irányítás nélkül is. 
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• Interaktív kommunikáció képesség a környezettel, illetve más ágensekkel. 

• Adaptivitás. Intelligens alkalmazkodó képesség a környezet változásaihoz. A nagy intelligenciával rendelkező 

ágensek, például a komplex feladatokat ellátó robotok tanulási képességgel is rendelkezhetnek. 

• Önszervező képesség. Az adaptivitás legmagasabb szintje. Az önszerveződés során többek között arról 

történik döntés, hogy a környezeti változásokra és hatásokra reagálva, mikor, hol, és hogyan kell módosítani a 

rendszer strukrúráját, illetve funkcionalitását. 

• Intelligencia. A környezet változásaihoz alkalmazkodó viselkedés. 

• Proaktív. Célorientáltság. Az ágensek előre meghatározott célok érdekében képesek működni. 

Folyamatosan figyelik a cél prioritásokat. Egy ágens a saját célja mellett, a közös rendszercél megvalósítására 

törekszik. 

• A környezet jellemzőinek többcsatornás érzékelése. 

• Reaktív. Cselekvő, akció és reakció képesség. A dinamikusan változó környezetének érzékelése alapján 

cselekszik, viselkedik. Az ágens nem csak kommunikál a környezetével, hanem fizikai hatás gyakorlására is 

képes. 

• Fennmaradás, túlélő képesség. Elsősorban a nem ember alkotta, vagyis a biológiai rendszerek működési 

sajátossága. Egyes ember alkotta rendszer esetén fontos tervezési szempont lehet a túlélő képesség. Az önálló 

erőforrással rendelkező mobil robotok vagy a vezeték nélküli mérőhálózati csomópontok, az energia 

tartalékaik folyamatos figyelésével és értékelésével, túlélési viselkedésre képesek. 

• Szociális viselkedés. Közösségi szabályokhoz alkalmazkodás képessége. (Elsősorban ez ember, illetve 

szervezeti ágensek képessége). 

• Kommunikáció képesség más ágenssel, sajátos szimbolikus ágens nyelv segítségével. 

• Racionális viselkedés. Belső cél, és tudás alapján történő működés képessége. Ez valamilyen szintű döntési 

képességet is magában foglal. 

• Koordinatív. Képesség a koordinált tevékenységre a közös ágens környezetben. 

• Kooperativitás. Más ágensekkel együttműködve képesség a közös cél vagy célok megvalósítására. A 

biológiai rendszereknél az együttműködést a fennmaradásra, a túlélésre törekvés mozgatja. 

• Versenyzési képesség. Az ágensek önmagukban, vagy ágens társaikkal együtt képesek más ágensekkel 

versenyezni, esetleg legyőzni azokat. Verseny az erőforrásokért. 

• Mobilitás. Egyik környezetből egy másikba átlépés képessége. A földrajzi helyzetváltoztatás még a szoftver 

ágensek esetében is lehetséges, például az osztott rendszerekben. 

• Rendszer együttműködés (interoperability). Különböző működési elvű ágens rendszerek integratív 

együttműködése. (Például a vezetékes és a vezeték nélküli hálózatok együttműködése). 

• Részbeni kiszámíthatóság. Képesség olyan cselekvésre, ami nem látható előre teljes mértékben. 

• Robosztusság. Hibatűrő, hibakezelő képesség. 

• Az ember alkotta ágensek képesek együttműködni, korábban létrehozott, nem ágens-alapú megoldásokkal. 

A felsoroltak közül természetesen nem mindegyik tulajdonság jelenik meg egy-egy konkrét ágensben. Az 

általánosan előforduló tulajdonságokat a 7.5. ábra foglalja össze. 

Az ágensek lehetnek szimplán szoftver vagy gépi eszközök, de lehetnek emberek, ember-gép rendszerek, illetve 

szervezetek. Ebből következően könnyű belátni, hogy különböző funkcióra képes, különböző szintet képviselő 

ágensek fordulhatnak elő. 



 Ágens technológia  

 73  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

7.5. ábra. Az ágensek alapjellemzői és kapcsolódásuk. 

A komplex rendszer problémák megoldásához az adott igény vagy követelmény kielégítésére alkalmas 

ágenseket fejleszthetünk ki, illetve alkalmazhatunk. Egy egyszerű, reflexalapon működő ágens vázlatát a 7.6. 

ábra szemlélteti. Ezek az ágensek viszonylag egyszerű feladatok gyors végrehajtására képesek. Működésüket a 

belső tárolt szabálykészlet határozza meg. 

 

7.6. ábra. Egyszerű, reflex alapon működő ágens vázlata 

A cél és haszon orientált ágensek strukturális felépítése és működése már jóval bonyolultabb. Természetesen 

ezek képességei is nagyobbak. Jellemzőjük a célorientáltság. A célok, illetve a megfelelő haszon elérése 

érdekében tervező képességgel is rendelkezhet, amihez úgynevezett hasznossági függvényt használ. Egy ilyen 

ágens vázlatát a 7.7. ábra is mutatja. 
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7.7. ábra. A cél és haszon orientált ágensek felépítése 

Természetesen az ágensek tervezése, kivitelezése szempontjából fontos szempont lehet a belső struktúra és 

annak jellemzői. Az ágens használója szempontjából, természetesen, az ágens viselkedése, illetve az általa 

nyújtott szolgáltatások az elsődlegesek. 

Az ágenstechnológia koncepcióban a környezet szerepének a megítélése eltér az irányítástechnikában 

alkalmazott felfogástól. Egy ágens a teljes környezetnek csak egy szegmensét képes érzékelni. Ez a céljának, 

feladatának a forrása, a sikeresség és a sikertelenség megjelenésének a tere. 

Egy ágens csak a saját környezetében ágens, azaz csak itt tud ágensként működni. Egy idegen környezetben az 

érzékelői nem megfelelőek. 

Az ágensek kimenetei, az általuk is létrehozott környezeti változások révén a saját későbbi bemeneteiket is 

befolyásolhatják. 

3. 7.3. Többágenses, (multiáges) rendszerek (Multi 
Agent System, MAS) 

A magyar szakirodalomban mind a többágenses rendszer, mind pedig a multiágens rendszer (MAS) fogalmi 

megnevezés használatos. Mivel az utóbbi vált általánosabbá, ezért a továbbiakban ezt használjuk. 

Egy multiágens olyan autonóm, adaptív, az összetett célok és törekvések megvalósítása érdekében 

viselkedő, szervezetszerűen működő rendszer, amelynek alkotói saját céllal rendelkező, de a közös cél 

megvalósítására törekvő ágensek. 

A teljesség igénye nélkül a multiágensek néhány olyan előnyös tulajdonságát említjük, amelyek meghaladják az 

egyedi ágensekét. Ezek: 

• Képesség a komplexebb feladatok megoldására. 

• Gyorsabb probléma megoldás. (Például a párhuzamos feladatvégzés révén). 

• Hatékonyabb kommunikáció. 

• Nagyobb rugalmasság, agilitás. 

• Nagyobb megbízhatóság. (Redundancia, párhuzamos kapcsolás, stb.). 

Egy többágenses rendszerek struktúrája általában nagyon bonyolult. Ezek leképezésére jó eszköz lehet a 7.8. 

ábrán bemutatott torony-gráf. 
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7.8. ábra. A többágenses struktúra leképezése torony-gráffal 

A multiágensek sikeres működéséhez általában 

• az együttműködő, 

• a koordinációs, 

• a megegyezési és 

• a kommunikációs 

tulajdonságok, illetve képességek szükségesek. 

Az ágens rendszerek a működésük során más ágensekkel is kapcsolatba kerülhetnek. Hasonlóan az emberi 

együttműködéshez, verseny vagy egyezség kényszer alakulhat ki közöttük. 

4. 7.4. Mérnöki feladatok. Az ágenstechnológia 
alkalmazási területei 

Az ágenstechnológia tervezése, fejlesztése nagyon bonyolult mérnöki feladat. Általában több mérnöki terület 

együttműködése hozhat csak megfelelős szintű megoldást. 

A mérnöki munka a következő feladatokra terjed ki: 

• Az igényelt követelmények és funkciók ellátására, adott képességekkel rendelkező ágensek megtervezése, 

kivitelezésé. 

• Az alap és a speciális tulajdonságú ágensekből ágens közösségek, illetve multiágennsek (MAS) kialakítása. 

• A multiágensek racionális üzemeltetési rendszerének kimunkálása és ennek alkalmazása. 

A bonyolult funkciót ellátó gépek és berendezések tervezésében, fejlesztésében az ágens alapú megközelítés 

nagyon hatékonynak bizonyul. Az ágens elvet elsőként és leg- kiterjedtebben a robotikában alkalmazták és 

alkalmazzák. 

Az ágens alapú konstrukció, illetve gépi struktúra példájaként, egy mobil robot-ágens, rendszer felépítésének 

egyszerűsített vázlatát mutatjuk be (10.9. ábra). Ahhoz, hogy egy mobil robot a dinamikusan változó 

környezetben, a funkciójának megfelelően működni tudjon, több környezeti jellemzőt kell egyidejűleg érzékelni 

és feldolgozni. A különböző fizikai jellemzőket autonóm érzékelő, jelfeldolgozó ágensek végzik. Ezek az 

ágensek az érzékelés és a jelfeldolgozás eredményeit egy olyan ágensnek továbbítják, amelynek a funkciója 
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jelek-fúziójának a megvalósítása. A mobilrobot mozgatását végző ágens, a jelek súlyozásának, szűrésének 

eredménye alapján működik. 

 

7.9. ábra. Példa egy ágensekből felépülő mobil robot struktúrára 

Az ágenstechnológia valamilyen formába a járműipar, a kommunális gépipar, az épületgépészet termékeiben is 

megjelenik. Az ágens technológia alkalmazása gyorsan terjed. A szoftver ipar, a tömegtermelő és a tömeg- 

kiszolgáló (szolgáltató) rendszerek, a robot-ipar már ma is eredményesen használják az ágens technológiát. [29, 

30]. A jelenlegi fontosabb felhasználói területeket a 7.10. ábra foglalja össze. 

 

7.10. ábra. Az ágens technológia fontosabb felhasználási területei. 

Az ágens, illetve holon alapú gyártó és szolgáltató rendszerek tervezéséhez, illetve problémakezeléséhez számos 

számítógéppel támogatott technológiát dolgoztak ki. Néhány funkcionális terület: 

• megrendelés kezelés, 

• erőforrás elosztás, koordinálás, 

• időütemezés, 

• ágenshálózat koordinálás, 

• ellátó-hálózat menedzselés. 
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5. 7.5. Ágens kommunikáció 

A többágenses (multiágenses) rendszerek esetén a kommunikációnak kiemelkedő szerepe van. A hatékony 

kommunikáció a sikeres működés alapfeltétele. A téma jelentőségét az is tükrözi, hogy számos olyan gyorsan 

fejődő technológiai szegmens jött létre, amelynek egyik lényegi jellemzője az ágensek közötti kommunikáció. 

Ezek a technológiai szegmensek, mind a termelő, mind a szolgáltató szférában új paradigmákat jelenítenek meg, 

amelyeknek a műszaki és a gazdasági hatása igen jelentős. A legfontosabb alkalmazási területeket a 7.11. ábra 

foglalja össze. Egy-egy komplexebb rendszerben a felsoroltak közül egyszerre több is jelen lehet. 

 

7.11. ábra. Az Ágens-Ágens kommunikáció fontosabb alkalmazási területei 

Az ágenstechnológia terjedésével megindult az ágens kommunikációs nyelvek fejlődése. Az egyik 

legelterjedtebb szabvány a FIPA (Faundation for Intelligent Phisical Agents). Az ágens közösségen belüli tudás 

és ismeret csere megvalósítására a KQML kvázi szabvány terjedt el. 

A gépek és rendszerek üzemeltetésében jelentős fejlődési lépcsőt jelent az egyre szélesebb körben terjedő gép-

gép kommunikáció rendszere (angolul: Machine to Machine; M2M). Az M2M rendszerek is az ágens 

technológia megtestesítői. A beágyazott intelligenciával és kommunikációs képességgel rendelkező gépek, 

vagyis az ágensek, valamilyen nagyterületi hálózaton, rendszerint GPRS hálózaton keresztül, automatikusan 

kommunikálni tudnak más ágenssel, például a központi számítógéppel. Egy ilyen rendszer felépítési vázlatát a 

7.12. ábra szemlélteti. 
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7.12. ábra. A Gép-Gép (M2M) alkalmazása az úttisztító és síkosság mentesítő gépek koordinálásában 

Az M2M technológia alkalmazásával 

• táv-monitoring, 

• távdiagnosztika, 

• távirányítás, távkoordinálás, 

• távfelügyelet funkciók valósulhatnak meg. 

Az ágensek között megvalósuló hatékony kommunikáció révén javulhat a gazdaságosság és a szervezettség, 

racionálisabbá válhat az erőforrások kihasználása, növekedhet a rendszer megbízhatósága. 

Összefoglalás 

Az ágenstechnológia a rendszertudományok, illetve rendszermérnökség viszonylag új tagja. A 

rendszertechnikában a az ágenstechnológia egyre nagyobb teret kap. 

Az ágenstechnológia azoknak a komplex problémáknak a megoldásához nyújt elveket és eszközöket, amelyek a 

korábbi technikákkal, technológiákkal már nem volt megoldható. 

A tanulási egység az ágensekről és az ágens technológiákról nyújt átfogó alapismereteket. Megismerhettük az 

általános jellemzőiket, de kitekinthetünk a speciális jellemzőkre, illetve tulajdonságokra is. 

Az ágens technológia alkalmazása ma már több terület fejlődésében játszik kiemelkedően fontos szerepet. Ezek 

között említhető a robotika, az ágens alapú gyártás és szolgáltatás, továbbá olyan komplex rendszerek 

fejlesztése és működtetése, mint a légiközlekedés vagy a településüzemeltetés. 

A sokféle ágens megoldások közül megismerjük a reaktív és a proakív ágenseket. A gépek, robotok 

tervezésében az ágens elv igen sikeresnek mutatkozik. Például a mobil robotok érzékelő rendszerét ágens elv 

alapján építik ki. Az érzékelés fúziója igen hatékony és rugalmas működést biztosít. 

A multiágens rendszerek gyakorlati jelentősége egyre nagyobb. A tananyagból a multiágens rendszerek 

sajátosságáról, viselkedési módjukról átfogó ismeretet szerezhetünk. A multiágens rendszerekben kiemelkedően 

fontos szerepet játszik a kommunikáció. Ennek elősegítésére hatékony ágens kommunikációs nyelveket 

fejlesztettek ki. 

Ellenőrző kérdések 

1. Milyen rendszertudományi területekkel kapcsolódik az ágens technológia? 

2. Melyek az általános ágens tulajdonságok? 

3. Jellemezze az általános ágens tulajdonságokat! 

4. Jellemezze a reaktív ágenst! 

5. Jellemezze a proaktív ágenst! 

6. Jellemezze a a multiágens rendszereket! 

7. Mire alkalmas a toronygráf? 

8. Ismertesse és jellemezze az ágens kommunikáció területeit! 
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8. fejezet - Rendszeralkotók és 
rendszerek megbízhatósága 

Bevezetés 

Többek között a technológiai konvergenciából is adódóan, a fejlődés egyre kiterjedtebb és komplexebb gépek és 

rendszerek megjelenését hozza. Ezek hatóköre, és teljesítménye igen jelentős lehet. Kiesésük, meghibásodásuk, 

nagyon nagy károkat okozhat. Ezért a gépek és rendszerek műszaki megbízhatósága egyre jelentősebbé válik. 

A tanulási egységből megismerhető a műszaki megbízhatóság fogalomrendszere. A gépek és rendszerek 

megbízhatósága függ, a konstrukciójuk minőségétől, de alakulását a használat és a műszaki kiszolgálás 

minősége is befolyásolja. 

A műszaki megbízhatóság nem egy egyedi gépre, hanem egy géptípusra értelmezhető. A műszaki 

megbízhatóság jellemzői, valószínűségi függvényekkel írhatók le. Ezek jellege, a meghibásodások elsődleges 

kiváltó okaitól függ. 

A gépüzemeltetés rendszerében a gépek használati és helyreállítási folyamatainak egymást követő sorozata 

valósul meg. Ebből adódik a géphasználati rendszer és a helyreállító rendszer szoros kapcsolat, ami az 

úgynevezett sorbaállási modellel képezhető le. 

A rendszerek megbízhatóságának elemzése és tervezése kiemelkedő fontosságú. A tanulási egységből 

megismerhető a különböző kapcsolási módok sajátosságai és az eredő megbízhatósági értékek kiszámításának 

összefüggései. 

1. 8.1. A megbízhatóság fogalma 

A megbízhatóság a gépek, szerkezeti egységek fontos minőségi tulajdonsága. Ez abban nyilvánul meg, hogy a 

rendeltetésüknek megfelelő használati körülmények között, funkciójukat ellátva, bizonyos használati 

időtartamig előírásos állapotban maradnak. 

A műszaki megbízhatósági mutatók egy típust, esetleg egy adott kategóriába tartozó gép halmazt, és nem egy 

adott gép egyedet jellemeznek. 

A műszaki megbízhatóság a gépegységeknek, gépeknek vagy rendszereknek, egy összetett minőségi jellemzője. 

Tágabban a műszaki megbízhatóság jellemzői: 

• a hibamentes működés valószínűsége, 

• a tartósság és 

• a helyreállíthatóság. 

A megbízhatóságot, azzal a valószínűséggel jellemezzük, hogy az alkatrész, a gép vagy a géprendszer, - 

előírásos üzemi feltételek mellett, - egy adott ideig hibamentesen működik. 

A megbízhatósági jellemzők bonyolult hatások eredményeként alakulnak ki. A 8.1. ábra bemutatja azokat a 

tényezőket, amelyek a megbízhatóságot befolyásolják, továbbá azokat a területeket, amelyekre viszont a 

megbízhatóság gyakorol hatást. 
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8.1. ábra. A műszaki megbízhatóság meghatározói, és a technológiára gyakorolt hatása 

A technológiai rendszerben keletkező problémák, például egy gép váratlan meghibásodása, végiggyűrűzik a 

rendszeren, befolyásolva annak kimenetét, teljesítményét. Ennek a problémának a megértéséhez és kezeléséhez 

be kell vezetnünk a technológiai válaszfüggvény fogalmát. 

A technológiai válaszfüggvény, a részfolyamat egy adott jellemzőjének, a technológiai rendszer alapvető 

végkimeneteire gyakorolt hatását fejezi ki. 

A folyamatjellemzők alapján, a fontosabb technológiai válaszfüggvény típusok a következők: 

• sürgősségi válaszfüggvény, 

• munkaminőségi válaszfüggvény. 

A sürgősségi válaszfüggvény a folyamat idő jellemzőinek a végkimenetre gyakorolt hatását fejezi ki. A váratlan 

meghibásodások ezt a hatást mindig kiváltják. A munkaminőségi válaszfüggvény a részfolyamat 

munkaminőségi jellemzőinek a végkimenetre gyakorolt hatását fejezi ki. 

A leírtak illusztrálására, egy olyan példát választottunk, amely alkalmas mind a kétféle típusú gyűrűződő hatás 

bemutatására. A példát a kukoricatermelésből vettük. A vetéskor a vető gépcsoport váratlan meghibásodása 

miatt bekövetkező időkiesés, a növény válaszfüggvényének megfelelő, termés kiesést okoz. Gyűrűződő 

hatásként, ősszel nedvesebb kukoricát vagyunk kénytelenek betakarítani, ami megnöveli a szárítás 

energiafogyasztását, és a költségeket is. A nedvesebb kukorica könnyebben felhasad, ami minőségromlás és 

későbbi gombásodást, méreg termelődését okozza. (8.2. ábra). 
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8.2. ábra. Példa a véletlen meghibásodás (megbízhatóság) gyűrűződő hatására 

A példa a rendszertechnika általános és lényeges tulajdonságára is rámutat. Legyen szó, tervezési, 

megvalósítási, vagy rendszerüzemeltetési területről, a problémák megoldásának rendszertechnikai folyamatában 

minden döntésnek és intézkedésnek a gyűrűződő hatását fel kell tárni. Megalapozott és várhatóan sikeres 

döntések, csak ennek gondos mérlegelése nyomán hozható. 

A megbízhatóság definíciójában szereplő előírásos üzemi feltétel kritériumának a jelentősége nagy. Az 

előírásos üzemi feltételek jellemzőit a gép műszaki dokumentumában rögzíteni kell. 

Ugyan ilyen fontos, és azt is dokumentálni kell, hogy mi tekinthető előírásos állapotnak, illetve hibának. 

Röviden, az előírásos állapottól való eltérés = HIBA. 

A működőképesség: a gépnek (szerkezetnek, rendszernek) azon állapota, amelyben a műszaki követelmények 

kielégítése mellett, alkalmas a feladata ellátására. 

Javíthatóság: a nem előírásos állapot, azaz a hiba megállapítható, és a hiba, karbantartással vagy javítással 

kiküszöbölhető. 

Tartósság: megfelelő karbantartás mellett, a gépek működőképessége, a típusra megadott időtartam alatt, a 

műszaki, illetve funkcionális jellemzői, az úgynevezett határállapoton belül maradnak. 



 Rendszeralkotók és rendszerek 

megbízhatósága 
 

 82  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2. 8.2. A műszaki kiszolgáló rendszer és a 
megbízhatóság kapcsolata 

Az üzemeltetési rendszer egyik alapfolyamat típusa a műszaki kiszolgálás. Ezeknek a folyamatoknak egyik 

meghatározó jellemzője, hogy az a gépekre irányulnak, azaz a gépek képezik a munka tárgyát. 

A gépek műszaki kiszolgálási igénye rendkívül sokféle lehet. A gyakorlatban a következő főbb 

funkciócsoportok alkotják a műszaki kiszolgálás rendszerét: 

• karbantartás, 

• műszaki diagnosztika, 

• javítás, 

• energiaellátás, 

• alkatrészellátás, 

• állagmegóvás. 

A felsorolt funkciók, illetve az adott funkciót ellátó szervezetek, vagy alrendszerek soros kölcsönkapcsolatban 

állnak egymással, amint azt a 8.3. ábra mutatja. A kapcsolatok egyaránt kötődhet anyag vagy 

információáramláshoz. A funkciók mindegyike közvetlenül, vagy közvetve befolyásolja a rendszer hatókörébe 

eső gépek, berendezések műszaki megbízhatóságát. 

A műszaki kiszolgáló rendszer (MKR) egyik fő feladata a gépek, illetve a géprendszer műszaki állapotának az 

előírás szerinti fenntartása, illetve helyreállítása. Ezért a MKR működését elsősorban az általa biztosított, illetve 

fenntartott műszaki megbízhatóság alapján értékelhetjük. 

 

8.3. A műszaki kiszolgáló rendszer alapfunkciói, alrendszerei és kapcsolódásuk 

A műszaki kiszolgálás rendszerének hatékonysága, a szakemberek felkészültségén és a rendelkezésre álló 

eszközök műszaki színvonalán túl, az infokommunikációs rendszer korszerűségétől is nagymértékben függ. Az 

informatikai rendszer feladata nem csak a funkcionális területek együttműködésének támogatása, hanem a 

hatókörbe tartotó gépek műszaki állatának és megbízhatóságának a folyamatos nyomon követése is. 

3. 8.3. A megbízhatósági mutatók jellemzése 

A megbízhatóság jellemzésére elsősorban a hibamentesség valószínűségét használjuk. A törvényszerűségeket, a 

minősítő értékeket, az azonos elemek halmazára vonatkozó vizsgálati adatok statisztikai elemzése révén kapjuk. 

A megbízhatósági jellemzők meghatározását az időelemzések segítik. 
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Azonos egységek használatát figyelve, az egyes meghibásodásig eltelt időtartamok különböző értékeit 

rögzíthetjük (t1, t2, ... tn). 

Az időtartam (ti) ez esetben valószínűségi változó, a megbízhatósági függvények fontos paramétere. 

A következő meghibásodásig eltelt idő valószínűségi eloszlásfüggvénye F(t), annak a valószínűségét adja meg, 

hogy a következő hiba bekövetkezésének t ideje, kisebb vagy egyenlő, mint egy megadott τ időszak. 

Valószínűségi összefüggéssel felírva: 

 

A megbízhatósággal kapcsolatos függvények alakja, a meghibásodást kiváltó okok jellegétől is függ 

1. Tekintsük át azt az esetet, amikor a keletkező hibák kiváltó oka, elsődlegesen a kopás. 

A valószínűségi függvények ebben az esetben a Gauss-féle normál eloszlásnak megfelelően alakulnak. 

A sűrűség függvény alakja: 

 

 

Eloszlás függvény: 

 

A függvény annak a valószínűségét adja meg, hogy a következő hiba bekövetkezésének t ideje <= τ. Más 

szavakkal, az F(t) függvény, a meghibásodás, időfüggő valósínűségét adja meg. 

A műszaki megbízhatóság mértékének meghatározására a hibamentes működés valószínűségét használjuk. Az 

időtől való függését, az R(t) megbízhatósági függvénnyel írjuk le. A megbízhatósági függvény a következő 

formában írható fel: 

 

A műszaki megbízhatóság mértékének meghatározására a hibamentes működés valószínűségét használjuk. Az 

időtől való függését, az R(t) megbízhatósági függvénnyel írjuk le. A megbízhatósági függvény a következő 

formában írható fel: 
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8.4. ábra. Összefüggés a valószínűségi függvények között 

2. A meghibásodások kiváltó oka, elsősorban a dinamikus, összetett igénybevétel. 

A valószínűségi függvények ebben az esetben az exponenciális eloszlásnak megfelelően alakulnak. 

A sűrűség függvény alakja: 

 

Ahol λ= a függvény paramétere, a meghibásodási intenzitás, vagy meghibásodási ráta. 

Az eloszlás függvény, vagyis a meghibásodás valószínűség függvénye: 

 

A megbízhatósági függvény, vagyis a hibamentes működés valószínűségi függvénye: 

 

Ezeknek a függvényeknek a grafikus formáit a 8.5. ábra szemlélteti. 
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8.5. ábra. A meghibásodási és a megbízhatósági görbék exponenciális eloszlás esetén. 

3. A kiváltó ok elsősorban az öregedés, illetve több tényező együttes hatása. A valószínűségi függvények 

ebben az esetben a Weibull - eloszlást követik. 

 

Az eloszlás függvény, vagyis a meghibásodás valószínűség függvénye: 

 

A megbízhatósági függvény, vagyis a hibamentes működés valószínűségi függvénye: 

 

Az α kitevő és a λ meghibásodási intenzitás között a következő összefüggés áll fenn: 

• ha α <1, akkor a meghibásodási intenzitás, időben csökken; 

• ha α =1, akkor a meghibásodási intenzitás, időben állandó; 

• ha α > 1, akkor a meghibásodási intenzitás, időben növekszik. 

Láthattuk, hogy a meghibásodási intenzitás fontos paramétere a meghibásodási függvényeknek. Ennek időbeni 

alakulását az úgynevezett fürdőkád görbe mutatja (8.6 ábra). 
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8.6. ábra. A meghibásodási intenzitás időbeni változása (fürdőkád görbe) 

A λ meghibásodási intenzitás értékét a sűrűség, az eloszlás, illetve a megbízhatósági függvények segítségével is 

meghatározhatjuk a következők szerint: 

 

Ennek a fontos paraméternek az értékét, általában inkább idő alapon számíthatjuk ki. Fontos műszaki 

megbízhatósági jellemző az átlagos működési idő, illetve a meghibásodások közötti átlag idő (T). (angolul: 

Mean Time Between Failures, MTBF). A számítást a következő összefüggésekkel végezhetjük: 

 

Példák: A t valószínűségi változó jelentse azt működési időtartamot, amely alatt egy adott típusú tehergépkocsi 

műszaki meghibásodás nélkül fut. Tegyük fel, hogy t exponenciális eloszlású, és várható értéke 500 óra. 

Számítsuk ki 

• annak valószínűségét, hogy a valószínűségi változó, a várható értéknél kisebb értéket vesz fel és 

• a túlélés valószínűségét! 

Megoldás: 

 

Az üzemeltetés rendszerében a gépek, sorozatban, a géphasználat és a helyreállítási folyamatokban találhatók 

(8.7.). Az időarányok nagyon fontos képet adnak a géppark műszaki megbízhatóságáról, ugyanakkor a 

helyreállítást végző rendszer hatékonyságáról is. 

 

8.7. ábra. A gépek folyamat struktúrája 

A helyreállítás folyamata is sztochasztikus jellegű. A gépek helyreállítási folyamatban tartózkodási idejének 

valószínűsége, az exponenciális eloszlást követi. A helyreállítási függvényt, és annak paraméterét képező 
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helyreállítási intenzitás (μ) számítási módját, a 8.8. ábra mutatja. Felismerhető a megbízhatósági függvénnyel, 

és a meghibásodási intenzitással való hasonlóság. 

 

8.8. ábra. Helyreállítási függvény 

A géphasználati rendszer és a helyreállító rendszer között szoros kapcsolat van. A géphasználati rendszerben 

keletkező meghibásodások, helyreállítási igények keletkeznek. Ez a folyamat a λ meghibásodási intenzitással 

jellemezhető. A helyreállító rendszenek, mint kiszolgálónak az a feladata, hogy a helyreállítási igényeket 

kielégítse. A helyreállítást μ helyreállítási intenzitással tudja elvégezni. A gépeknek a használati rendszerbe 

történő visszaáramlásának valószínűségi folyamatát a μ helyreállítási intenzitás jellemzi. 

A leírtakat a sorbaállási vagy másként tömeg kiszolgálási modellel lehet leképezni. A modell onnan kapta a 

nevét, hogy a kiszolgáló rendszer kapacitásától, átbocsátó képességétől függően, az igény oldalon hosszabb, 

rövidebb sorok alakulhatnak ki. A modell általános, globális modelljét a 8.9. ábra mutatja. A műszaki és 

gazdasági területen nagyon sok olyan problémával találkozhatunk, amely a leírt sorbaállási sémához mutat 

hasonlóságot. Az ilyen rendszerek tervezésében, a számítógépes szimuláció, nagyon hatékony eszközként 

használható. 

 

8.9. ábra. Sorbaállási (tömeg kiszolgálási) modell általános sémája 

A műszaki készenléti tényező (K). A két rendszer együttműködése alapján adódik, egy nagyon fontos műszaki 

megbízhatósági mutató, a műszaki készenléti tényező. A műszaki készenléti tényező meghatározása idő alapon, 

vagy a meghibásodási és a helyreállítási intenzitások felhasználásával történhet. 

 

Ahol: 

Tm – az összes működési idő (lásd a 8.7. ábrát); 

Th – az összes helyreállítási idő. 

Érvényesülni kell a μ>λ feltételnek. 
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4. 8.4. Az egycsatornás, egyfázisú sorbaállás modell 
fontosabb jellemzői, összefüggései 

Az egységek átlagos száma a sorban: 

 

Az egységek átlagos száma a rendszerben: 

 

Átlagos várakozási idő a sorban: 

 

Átlagos várakozási idő a rendszerben: 

A kiszolgáló rendszer foglaltsági rátája: 

 

A rendszer üres állapotának valószínűsége: 

 

Annak valószínűsége, hogy a sorban n számú igénylő van: 

 

5. 8.5. A rendszerek megbízhatósága 

A gépek különböző megbízhatóságú részegységekből épülnek fel. A technológiai folyamatokban összekapcsolt 

gépek, gépcsoportok (aggregátok) dolgoznak. A gépesített folyamat-lánc elemei hatnak egymásra. A 

megbízhatóság szempontjából a felsorolt esetetek (gépcsoport, gép-lánc) rendszerként tekinthetők. A rendszer 

erdő műszaki megbízhatósága az alkotó elemek (alrendszerek) megbízhatóságától és azok kapcsolódási 

módjától függ. 

Megbízhatósági szempontból, a rendszeralkotók, illetve alrendszerek között, kétféle alapkapcsolási mód 

lehetséges: 

• soros, 

• párhuzamos. 
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Egy több elemből álló rendszeren belül, a két alapkapcsolási mód együtt is előfordulhat. Ezt vegyes 

kapcsolásnak nevezzük. A leggyakoribb kapcsolódási mód, a soros kapcsolódás. Ennek általános modelljét a 

8.10. ábra mutatja. 

 

8.10. ábra. Az egységek, alrendszerek soros kapcsolódása 

Soros kapcsolásnál az eredő megbízhatóság a rendszeralkotók megbízhatóságának szorzataként adódik: 

 

Példaként tételezzük fel, hogy mindegyik sorosan kapcsolódó egységnek a megbízhatósága, egyformán 0,9. Így, 

négy összekapcsolódó egység eredő megbízhatósága a következő szerint alakul: 

R = 0,9*0,9*0,9*0,9 = 0,6561 

További számítási módok: 

 

Párhuzamos kapcsolás. A legtöbb esetben, csak két rendszert (alrendszert) kapcsolnak párhozamosan. A 

továbbiakban ezt az esetet vizsgáljuk. A párhuzamos kapcsolásnak két alapesete van: 

• meleg tartalék, 

• hidegtartalék. 

A meleg tartaléknál mindkét egység használatban van. Amennyiben az egyik egység meghibásodik, a másik 

önállóan látja el a rendszer működtetését. 

A hideg tartaléknál csak az egyik rendszer (alrendszer) működik, a másik csak ennek meghibásodásakor lép 

működésbe. 

A meleg tartalék szerinti párhuzamos kapcsolás megbízhatósági jellemzői. A kapcsolódás sémáját a 8.11. 

ábra mutatja. 

 

8.11. ábra. A meleg tartalék szerinti párhuzamos kapcsolás vázlata 

Két elemet, illetve alrendszert (a és b) magában foglaló rendszernél, amelyben az alkotók meleg tartalékos 

párhozamos kapcsolása valósul meg, az eredő megbízhatóság a következők szerint számítható: 
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Példaként vegyük azt az esetet, amikor mindkét kapcsolt egység megbízhatósága, egy adott időszakra 

vonatkozóan egyformán 0.95. Az előző összefüggést felhasználva az eredő megbízhatóság a következők szerint 

alakul: 

 

Láthatjuk, hogy az eredő műszaki megbízhatóság értéke nagyobb, mint az összekapcsolt egységeké, külön-

külön. 

Több egység kapcsolódása esetén az eredő megbízhatóságot a következők szerint számolhatjuk ki: 

 

A hideg tartalék szerinti párhuzamos kapcsolás megbízhatósági jellemzői. A kapcsolódás sémáját a 8.12. 

ábra mutatja. 

 

8.12. ábra. A hideg tartalék szerinti párhuzamos kapcsolás vázlata 

Két elemet, illetve alrendszert (a és b) magában foglaló rendszernél, amelyben az alkotók hideg tartalékos 

párhozamos kapcsolása valósul meg, az eredő megbízhatóság a következők szerint számítható: 

 

Példaként számoljuk ki egy olyan hideg tartalékos kapcsolással kialakított rendszer, eredő megbízhatóságát, 

amilyet a 8.12. ábra szemléltet. A működésben töltött idő legyen 200 óra, azaz t=200 óra. Mindkét alrendszer 

esetén a meghibásodási ráta legyen egyforma, λ=0.002 értékkel. A megismert összefüggést alkalmazva, az eredő 

megbízhatóság a következők szerint alakul: 

 

Korábban bemutattuk, hogy a műszaki kiszolgálás rendszerének alapfunkciói, illetve alrendszerei kapcsolódnak 

egymáshoz. Könnyű belátni, hogy a karbantartás és a javítás alrendszerek kapcsolódása az alkatrészellátó 

rendszerrel, a hidegtartalékos párhuzamos kapcsolás esetét közelíti. Természetesen itt a meghibásodott egység 

leváltásánál a szerelési időt is számításba kell venni. 

Összefoglalás 

Többek között a technológiai konvergenciából is adódóan, a fejlődés egyre kiterjedtebb és komplexebb gépek és 

rendszerek megjelenését hozza. Ezek hatóköre, és teljesítménye igen jelentős lehet. Kiesésük, meghibásodásuk, 

nagyon nagy károkat okozhat. Ezért a gépek és rendszerek műszaki megbízhatósága egyre jelentősebbé válik. 
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A tanulási egységből megismerhető a műszaki megbízhatóság fogalomrendszere. A gépek és rendszerek 

megbízhatósága függ, a konstrukciójuk minőségétől, de alakulását a használat és a műszaki kiszolgálás 

minősége is befolyásolja. 

A műszaki megbízhatóság nem egy egyedi gépre, hanem egy géptípusra értelmezhető. A műszaki 

megbízhatóság jellemzői, valószínűségi függvényekkel írhatók le. Ezek jellege, a meghibásodások elsődleges 

kiváltó okaitól függ. 

A gépüzemeltetés rendszerében a gépek használati és helyreállítási folyamatainak egymást követő sorozata 

valósul meg. Ebből adódik a géphasználati rendszer és a helyreállító rendszer szoros kapcsolat, ami az 

úgynevezett sorbaállási modellel képezhető le. 

A rendszerek megbízhatóságának elemzése és tervezése kiemelkedő fontosságú. A tanulási egységből 

megismerhető a különböző kapcsolási módok sajátosságai és az eredő megbízhatósági értékek kiszámításának 

összefüggései. 

Ellenőrző kérdések 

• Ismertesse a műszaki megbízhatóság definícióját! 

• Mi befolyásolja a műszaki megbízhatóságot? 

• Jellemezze a megbízhatóság és a műszaki kiszolgáló rendszer kapcsolatát! 

• Ismertesse a különböző igénybevételek hatására kialakuló megbízhatósági függvényeket! (R). 

• Milyen gyűrűződő hatása lehet a váratlan meghibásodásoknak? 

• Milyen módon kapcsolódhatnak a rendszerek, a műszaki megbízhatóság szempontjából? Jellemezze ezeket a 

kapcsolódásokat az eredő megbízhatóság meghatározása alapján! 

• Ismertesse a sorbaállási modellt!  
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9. fejezet - Technológia. Innováció. 

Bevezetés 

A technológia a műszaki és gazdasági életben kiemelkedő szerepet tölt be. A tanulási egység bemutatja a 

technológia fogalom változását, fejlődését. A technológia rendszertechnikai meghatározás nagymértékben 

hozzájárul ahhoz, hogy a tervezés, a megvalósítás és a működtetés elvi megalapozottság mellett valósuljon meg. 

Részletes megismerhetjük a társadalom, a tudomány és a technológia bonyolult kölcsönkapcsolatát, kölcsönös 

meghatározottságát. A technológia szorosan kapcsolódik a makro- és mikro-szintű innovációs 

folyamatrendszerhez. 

A technológiák sajátos életszakaszai, illetve életgörbéi, a technológiák tervezői számára fontos adalékul 

szolgálnak. A technológiák életgörbéi alapján érthetjük meg a műszaki fejlődés lényegét. A technológiák 

szakadásos fejlődése alapján értelmezhetjük a fejlett, illetve a precíziós technológiák fogalmát, és határozhatjuk 

meg azok jellemzőit. 

Mindezekhez a tanulási egység rendezett ismeretet nyújt. 

1. 9.1. A technológia definíciója, értelmezése 

A technológia fogalma egyaránt szorosan kötődik a tervezés, a megvalósítás és az üzemeltetés 

rendszertechnikájához. 

Az emberi társadalmak fejlődése mindenkor szorosan összefüggött a technológia fejlődésével. 

A technológia leglényegesebb attribútuma éppen a változás, a fejlődés. Részben ebből is adódik, hogy a 

fogalom maga is változásokon ment át. Azt, hogy mi is a technológia, sokan, különböző oldalról és az 

általánosítás különböző szintjén próbálták meghatározni. 

Az eredeti görög szóösszetétel szerint: tekhne – mesterség, logos – tan, azaz mesterségtan. Sokáig a megcsinálás 

mikéntjét, az ahhoz szükséges ismereteket tartották technológiának. (Know how). Egy másik megközelítésben a 

fogalom meghatározása a “miből, mit, mivel, hogyan, milyen eszközökkel?” kérdések alapján történt. Köznapi 

értelemben a technológia a szerszámok, a gépek, az anyagok, az eljárások és az erőforrások felhasználása a 

munka egyszerűbbé tétele érdekében. Az újabb és újabb meghatározások jellemzője, hogy azok valamilyen 

formában a korábbi megközelítések lényegét magukban foglalják. 

A rendszerek, illetve a komplex rendszerek korszakában természetesnek tekinthető a technológia 

rendszerszemléletű definiálása. Eszerint a technológia egy sajátos rendszer. 

A technológiának, mint rendszernek alkotója: 

• az ember, aki a célok, a módszerek, az információk, a tudás és a tapasztalatok hordozója vagy dokumentum 

formájú ismerője; 

• az eszközök (gép, szoftver), amelyek az ember által működésbe hozva, célszerű változást eredményeznek a 

munkatárgyakon; 

• a munkatárgyak, amelyeken, a produktum előállítás igényei szerint, hely- / helyzetváltozási, 

minőségváltozási, struktúraváltozási, illetve tárolási folyamatok történnek. 

Ez a definíció rámutat arra, hogy milyen pontokon lehetséges a technológia fejlesztése. Az oktatással, tréninggel 

javítható a technológia részét képező ember felkészültsége. A nagyobb termelékenységű, a jobb 

munkaminőségű, a megbízható és könnyen kezelhető gépek, eszközök növelik a technológia hatékonyságát. 

Számos olyan technológia van, ahol a munkatárgyát, a célszerű változtatás tárgyát képező kiinduló anyag 

minőségi tulajdonságának megfelelő megválasztása is forrása lehet a javulásnak. 

Lényegként emelhetjük ki, hogy a technológia fogalma mindig valaminek a létrehozásához, 

megcsinálásához, megvalósításához kapcsolódott, illetve kapcsolódik. 
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A gazdasági vállalkozások szempontjából, rendszertechnikai alapon a következő megfogalmazás a célszerű: 

A technológia valamilyen termék vagy szolgáltatás előállítására szervezett, adaptív, irányított ember - 

eszköz rendszer, 

• amely a vállalkozás alrendszere és 

• relációja van a makroszintű innovációs folyamatrendszerhez. 

A definíciónak az a kitétele, hogy egy technológia a vállalkozás egy alrendszerét képezi, mind a tervezésnél, 

mind az értékelésnél fontos szempont. A vállalkozás szempontjából egy technológia értékét döntően az 

határozza meg, hogy milyen módon és mértékben járul hozzá annak sikeres piaci működéséhez. 

A definíciónak az a kitétele, hogy egy technológiának a makroszintű innovációs folyamathoz is relációja van, 

elsősorban a fejlesztés, illetve a fejlesztési stratégia szempontjából lényeges. A technológia korszerűség csak 

makroszinten, azaz a globális innovációs folyamattal, illetve a világpiac elérhető termékeivel összevetésben 

ítélhető meg. 

Másrészt a makroszintű innovációs folyamat a vállalati technológiafejlesztés nagyon fontos forrása. Itt születnek 

meg azok az új ismeretek és produktumok, amelyek a vállalat szintű innováció részévé válhatnak. 

Definíciószerűen az innováció a társadalmi szintű, tudományos, gazdasági, humán, technikai és technológiai 

megújulást előidéző pozitív folyamatokat jelenti. (Makroszint). Az innovációs folyamat az intézmények és a 

vállalkozások tevékenységének a rendszerében valósul meg. (Intézményi, vállalati innováció). Ez utóbbi 

innovációs folyamatnak is van visszahatása a makroszintre. 

Az innovációs folyamat egyszerűsített vázlatát a 8.1. ábra mutatja. A folyamatláncon belül a vállalati intézményi 

technológiáknak, illetve technológiai fejlesztéseknek az alkalmazott kutatásokhoz és a technológiai kutatás-

fejlesztéshez, azok eredményeihez lehet relációjuk. 

 

9.1. ábra. Az innovációs folyamat vázlata 

A folyamatban az alapkutatás általában olyan új ismereteket teremt meg, amelyek nem közvetlenül, hanem csak 

hosszabb távon hasznosulhatnak. 

A definíciókból kitűnik, hogy a technológia célorientált rendszernek tekinthető. Mint korábban már utaltunk rá, 

egy rendszert akkor tekinthetünk irányítottnak, ha az elvárt kimenetét, annak jellemzőit előre megtervezzük. Ez 

a technológiára is érvényes. A technológia, mint sajátos ember-gép rendszer, adaptív tulajdonsággal is 

rendelkezik. Ez szorosan összefügg a változási, fejlődési alaptulajdonságával. [31]. 

2. 9.2. A technológia társadalmi beágyazottsága 

A társadalom igényei döntő mértékben hatnak a technológiák fejlődésére, használatára. A hatás azonban nem 

egyirányú. A technológiák mindig fontos meghatározói voltak a társadalmak fejlettségének. A társadalmak 

egymáshoz való viszonyát, rangsorát az alkalmazott technológiák fejlettsége, színvonala régen is és ma is 

meghatározza. Az életszínvonal, életminőség, ha nem is kizárólag, szintén függvénye a technológiáknak. 
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A technológia meghatározások mindegyikéből kitűnik, hogy az emberi tapasztalat, az ismeretek, a tudás 

nélkülözhetetlen alkotóként szerepelnek. A kutatás által megteremtett új ismeretek a technológiai fejlődés fontos 

forrását képezik. 

Ugyan úgy, mint a társadalom, a társadalmi igények tekintetében, a kutatás, azaz az új ismeretek termelése és a 

technológia között kölcsönös kapcsolat létezik. A társadalom, a kutatás és a technológiai szféra dinamikus 

kölcsönhatása formálja világunkat. A három terület kapcsolódását, és a kapcsolódás főbb jellemzőit a 8.2. ábra 

szemlélteti. [32]. 

 

9.2. ábra. A társadalom, a kutatás és a technológia kölcsönkapcsolata 

(forrás: http://sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=15fee942-2bfd-4525-a9a4-c4b7b3179efb&cid=6e9e335e-

ec55-4a1f-a638-3a4e8dbae1dc 

A gazdasági fejlődés, az innováció alapja a tudás, ami a termékek és szolgáltatások többlet értékében jelenik 

meg. Ilyen értelemben egy technológiai rendszer új termékében egy belső technológiai információ, illetve 

tudástartalom jelenik meg. Ennek közvetlen forrása a technológiai rendszer részét képező ember. De az is 

belátható, hogy a produktum előállításában résztvevő gép is kumulált emberi tudást is megtestesít, ami szintén 

forrása a többletértéknek. 

A jövőbeni műszaki fejlődés irányának fő vonása, a technológiai alkotások belső információ, illetve 

tudástartalmának erőteljes növekedése. Schmookler nevű kutató úgy fogalmazott, hogy „a technológia 

változását úgy definiálhatjuk, mint a társadalmilag felhalmozott, a gyakorlatban hasznosítható tudás 

kiegészítését többlettudással”. [33]. 

A fejlődés során korszakos, vagy másként generikus technológiák is kialakulnak, amelyek egyszerre több 

ágazatra, sőt az egész társadalom életére kihatnak. A gőzgépek megjelenése az úgynevezett ipari forradalom 

elindítója volt. Jelen korunkban az információs- és kommunikációtechnológia globális hatása említhető 

példaként. 

Az innovációs folyamatok eredményeinek hatása és értéke jelentős eltérést mutat. A szakirodalom [31] a 

következő fokozatokat említi: 

1. Igazi innovációk - a világ számára teljesen új termék, új piacot hoz létre. 
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2. Teljesen új termék, amelynek azonban már van piaca. 

3. A vállalat számára új termék, amely újat nyújt a piacon lévő termékekhez képest. 

4. Új termékcsalád a vállalatnál, amely hasonló termékekkel versenyez a piacon. 

5. Egy új cikk a vállalat meglévő termékcsaládja mellett, amelyet a meglévő piacon értékesítenek. 

6. Egy jelentős változtatás a vállalat valamelyik meglévő termékén. 

7. Kismértékű módosítás a vállalat valamelyik meglévő termékén. 

Az ember alkotta technikai technológiai világ rendkívül kiterjedt és sokrétű. Ennek rendszerezett bemutatását 

nem tekintjük célnak. Csupán néhány rendezőelvet említünk, amelyek segíthetik a tájékozódást. A 

technológiákat kategorizáló jelzők vonatkozhatnak 

• az iparágra (gépipari technológia, járműipari technológia, stb.), 

• a technológiai alapfolyamatra vagy eljárásra (forgácsolástechnológia, hegesztés technológia), 

• az anyagra (műanyag technológia, textiltechnológia). 

A rendszertechnika, a bonyolult problémák megoldása során számos technológiai területtel kerül kapcsolatba. A 

rendszertechnikai folyamatokban jól érvényesülhet a különböző technikai területek eredményeinek 

kölcsönhatása, ennek révén új innovációs folyamatok is elindulhatnak. 

A fejlődés egyre több komplex technológiai rendszer megszületését hozza. A komplexitás többek között abból 

adódik, hogy különböző technológiák és technológiai működési elvek fonódnak össze. A komplex technológiai 

rendszerek tervezése és kezelése csak rendszertechnikai alapon történhet. 

3. 9.3. A technológia vállalati beágyazottsága 

A technológia rendszertechnika alapú meghatározása a vállalati beágyazódásra is utal. Ez a technológia 

fejlesztés és értékelés szempontjaihoz fontos adalékokkal szolgál. 

Egy vállalkozás a technológiák működtetése, illetve fejlesztése során belső és külső erőforrásokra támaszkodik. 

A külső innovációk eredményeinek, időben jól ütemezett, ésszerű, a helyi adottságokat figyelembe vevő 

befogadása, adaptálása jelentős hatékonyságfokozó eszköz lehet. Ezzel jelentősen szűkíthető az úgynevezett 

technikai, illetve technológiai rés. 

Vállalati szinten a technológia főbb kapcsolódásait a 8.3. ábra foglalja össze. 

 

9.3. ábra. A technológiai fejlesztés beágyazódása és kapcsolódásai 
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Az evolúciós közgazdaságtannal foglalkozó amerikai közgazdász, Richard Nelson különbséget tesz a 

produktum előállító technológiák, valamint az úgynevezett társadalmi technológiák között. Az utóbbihoz sorolja 

például a gyárat, mint intézményt. A kétféle technológia kölcsönhatásban van egymással. A technológiai 

folyatok, kapcsolatban állhatnak más folyamatokkal. A kapcsolódás minősége a csatlakozó technológia, illetve a 

teljesebb rendszer hatékonyságát is befolyásolja. 

A technológiafejlesztés, ábrán bemutatott kapcsolódásai segítenek annak meghatározásában, hogy milyen 

területeken szükséges az informatikai támogatás biztosítása. Így például az új anyagokról, módszerekről, 

gépekről és technológiákról, valamint a piacról és a konkurenciáról közel naprakész adatok és trend információk 

kell, hogy rendelkezésre álljanak. 

4. 9.4. A technológia életgörbéje. A precíziós 
technológia értelmezése 

A folyamatos változás, illetve fejlődés a technikai és technológiai világ egyik alapvető jellemzője. Ugyanakkor 

egy-egy technológia életszakasza véges, azaz fejlődése véget ér, megszakad, de a fejlődés eztán, egy másik úton 

folytatódik. A technológiai világ egészének fejlődése ezeknek a szakadásos technológiáknak a láncolódása 

révén valósul meg. Ez azt jelenti, hogy folyamatos jellegű, valamint az ugrásos változások követik egymást. 

Egy technológia, a rá jellemző alapparaméterekkel meghatározható teljesítőképessége időben változik. Ez a 

változás általában egy elnyújtott S alakkal (szigmoid) képezhető le. A technológia teljesítőképességének 

jelleggörbéjét a 8.4. ábra szemlélteti. 

 

9.4. ábra. A technológia fejlődés jelleggörbéje 

A bevezető szakaszt követően egyre többen kapcsolódhatnak be a technológia finomításába, korszerűsítő 

fejlesztésébe. Így a kezdeti lassú változást egy gyorsuló szakasz követi. A technológia működését jellemző és 

meghatározó alapelvek lehetőségei végesek. Ez utóbbi alatt már a leváltó technológia fejlődése is megindul, 

hogy új tartalmakkal és lehetőségekkel belépjen a régi helyére. Ilyen szakadásokkal, lépcsőszerűen valósul meg 

az új, magasabb színvonalat és nagyobb precizitást hozó változás. 

A Hi-Tech, illetve a precíziós technológia fogalmak tágabb értelmezése éppen az állandó fejlődési folyamat 

sajátosságai alapján lehetséges. Ebben a megközelítésben egy korszerű technológiai megoldás nem 

örökérvényűen, hanem csak valamilyen időszakra kaphatja meg a precíziós megnevezést. 
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9.5. ábra. A technológiák életgörbéinek láncolódása 

A kiforrott megoldások egy része esetleg változatlanul, de többnyire újszerű kapcsolódásban még az új 

technológiai szinten is tovább élhet. Ilyenek lehetnek például a kiforrott konstrukciójú elektro-hidraulikus vagy 

elektro-mechanikus adagoló, végrehajtó egységek említhetők, amelyek beépülhetnek valamilyen új szintet 

képező technológiába. 

A Hi-Tech, illetve a precíziós technológia fogalmát tágabban a jelentős technológiai színvonalváltásokhoz 

kapcsolódóan értelmezhetjük. Ezekre a színvonal-ugrásokra ugyanis általában az jellemző, hogy egy vagy 

több technológia paraméter esetében, nagyságrendi váltás valósul meg. Jellemző lehet továbbá az is, hogy 

olyan új feladatok megoldása, illetve olyan új igények kielégítése is megvalósulhat, amelyekre a korábbi 

technikai, technológiai szint nem adott lehetőséget. 

A precíziós technológia a közvetlen termék vagy szolgáltatás előállítás folyamataira, valamint ezek irányítására 

egyaránt értelmezhető. A precizitás, illetve a kiemelkedő technológiai színvonal általában a korábbi 

technológiához viszonyítva jelenik meg. Főbb jellemzői: 

1. A fizikai jellemzők mérésénél a felbontás nagyságrendet vált. Több és részletesebb adathoz, 

információhoz jutatunk a technológia folyamatairól és/vagy azok alkotó elemeiről. Fejlett folyamatmérés és 

megfigyelés (monitoring) valósul meg. 

2. Az időbeli felbontás nagyságrendi növekedése. A mintavételi idők csökkenése. Az adatrögzítés, az 

adatfeldolgozás, az információ elérés sebességének növekedése. 

3. A beavatkozásnál a fizikai jellemzők módosítási lehetőségének a felbontása nagyságrendet vált. A 

technológia alkalmazása során a célszerű változások nagyobb felbontás, finomabb lépcsőzés mellett 

valósíthatók meg. 

4. A Hi-Tech és a precíziós technológia révén új funkciók megjelenése. Olyan jellemzők mérése, 

megfigyelése, illetve módosítása is lehetővé válik, ami a korábbi technológiai szinten nem volt lehetséges. 

5. Az integráltság fokának növekedése. Eszköze: az információ- és kommunikációtechnológia. Ezen belül a 

hálózati technológiának is kitüntetett szerepe van. Az eltérő technológiai területek kapcsolódása, 

konvergenciája. 

A precíziós technológia, vagy korszerűsítő fejlesztés, vagy technikai, technológiai paradigma váltás révén 

valósulhat meg. Az utóbbi átfogóbb és nagyobb léptékű váltást eredményez. 

A Hi-Tech és a precíziós technológiák alkalmazásának várható hatásai és eredményei a következőkben 

foglalható össze: 

• A fajlagos erőforrás ráfordítások csökkennek. 

• A minőségi igények magasabb szintű kielégítése valósul meg. 

• Javul a termelékenység. 

• Új funkciók megvalósítására nyílik lehetőség. 
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• A technológiai folyamatok során megvalósuló mérésre, adatgyűjtésre és feldolgozásra építve mélyebb és 

átfogóbb ismeretek megszerzése valósulhat meg, ami a jövőbeni fejlesztéseket megalapozottabbá teszi. 

• A precíziós technológiák egyrészt a tudásalapú gazdaság termékei, másrészt gerjeszti annak szélesebb körű 

elterjedését és magasabb szintű megvalósulását. 

• A környezet védelme tudatosan és hatékony módon valósulhat meg. 

Egy-egy forradalmian új technológia élettartama alatt, arra épülve számos technológia születik meg. Ezt 

példázzák a vákuumcsöves, a félvezetős és a CMOS technológiák. (8.6. ábra). 

 

9.6. ábra. A forradalmi technológiák életszakaszai 

Összefoglalás 

A technológia a műszaki és gazdasági életben kiemelkedő szerepet tölt be. A tanulási egység bemutatja a 

technológia fogalom változását, fejlődését. A technológia rendszertechnikai meghatározás nagymértékben 

hozzájárul ahhoz, hogy a tervezés, a megvalósítás és a működtetés elvi megalapozottság mellett valósuljon meg. 

Részletes megismerhetjük a társadalom, a tudomány és a technológia bonyolult kölcsönkapcsolatát, kölcsönös 

meghatározottságát. A technológia szorosan kapcsolódik a makro- és mikro-szintű innovációs 

folyamatrendszerhez. 

A technológiák sajátos életszakaszai, illetve életgörbéi, a technológiák tervezői számára fontos adalékul 

szolgálnak. A technológiák életgörbéi alapján érthetjük meg a műszaki fejlődés lényegét. A technológiák 

szakadásos fejlődése alapján értelmezhetjük a fejlett, illetve a precíziós technológiák fogalmát, és határozhatjuk 

meg azok jellemzőit. 

Ellenőrző kérdések 

1. Ismertesse a technológia két rendszerszemléletű (rendszertechnikai) definícióját! 

2. Ismertesse a definíciókból levonható következtetéseket! 

3. Ismertesse az innovációs folyamatrendszert! 

4. Milyen kapcsolódása van a technológiának a makroszintű innovációs folyamathoz? 

5. Rajzoljon fel és jellemezzen egy tipikus technológiai életgörbét! 

6. Ismertesse a precíziós technológiák fontosabb ismérveit, kritériumait! 
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10. fejezet - A településüzemeltetés 
rendszertechnikai modelljei 

Bevezetés 

A település a társadalom egyik meghatározó létformája. A település hatékonyan csak komplex nagy-

rendszerként vizsgálható, fejleszthető és működtethető. Minden település az ökológiai, valamint a társadalmi- és 

gazdasági környezetével összhangban működőképes. 

Egy település egyszerre fogyasztó és termelő rendszer. A működés (üzemeltetés) folyamatai különböző módon 

és mértékben irányítottak. A település működtetését általában autonóm szervezetek végzik, amelyek 

összehangolása a településüzemeltetés irányításának egyik fontos feladata. Ezek a sajátosságok döntően 

meghatározzák az adott területet szolgáló infokommunikációs rendszerek fejlesztését és működtetését. 

Egy vállalati informatikai rendszer maga is rendszer, tehát tervezése fejlesztése és üzemeltetés nem nélkülözheti 

a modellezés módszereit. A szolgáltató vállalkozások helyzete eltér a termelő vállalkozásokétól. A 

termelővállalati terület modelljeinek kimunkálása sokkal hamarabb megindult. Az információ- és 

kommunikációtechnológia kiterjedt és sokrétű támogatást nyújt ennek a területnek. 

A szolgáltató szféra a kilencvenes évektől egyre erőteljesebben igényli az információ- és 

kommunikációtechnológiát. A sikeres fejlesztések és alkalmazások itt is szükségessé teszik az általános 

rendezőelvek és rendezőmodellek meglétét. A tanulási egység segítségével ezekről szerezhetők meg azok az 

alapismeretek, amelyek révén az informatikai rendszerek fejlesztése, használata tudatosabbá válik. A 

megszerzett ismeretek alapján az informatikai szakemberekkel való együttműködés könnyebbé válik. 

Ez a tanulási egység hozzásegít a településüzemeltetetés komplex rendszerének megismeréséhez. Az 

összefoglalóan ismertetett alapfunkciók, a bemutatott rendezőelvek és rendezőmodellek képezik az alapját a 

szereplők saját informatikai rendszere kiépítésének, továbbá a szervezetek közötti együttműködést segítő 

informatikai megoldások kialakításának. 

1. 10.1. A településüzemeltetés alapfunkcióinak 
összefoglalása 

A település a társadalom egyik meghatározó létformája. A települések fejlődése, növekedése egyre összetettebb 

szolgáltatási igények megjelenésével járt együtt. A települések rendkívül nagy változatosságot mutatnak. 

Minden település egyedülálló sajátossággal rendelkezik. Ugyanakkor absztrakt szinten működési hasonlóságok 

is feltárhatók. A településüzemeltetési rendszerek infokommunikációs problémáinak megoldásánál ennek a 

kettősségnek a szem előtt tartása fontos követelmény. 

Mivel mindannyian településen élünk, tapasztalatból is tudjuk, hogy a településüzemeltetés szolgáltatásai a 

település működését, arculatát, az életkörülményünket, az életminőségünket is döntően befolyásolják. 

A településüzemeltetés rendszerének fontosabb szolgáltatási funkcióit a következők szerint foglalhatjuk össze: 

• A település közterületeinek, közlekedési hálózatának 

• nyilvántartása; 

• felügyelete, védelme; 

• karbantartása, kezelése; 

• tisztántartása; 

• megvilágítása. 

• A település közműveinek üzemeltetése (racionális használata és műszaki kiszolgálása) 
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• közműnyilvántartás rendszere; 

• vízellátás rendszere; 

• elektromos energiaszolgáltatás rendszere; 

• gázszolgáltatás rendszere, 

• távhőszolgáltatás rendszere; 

• szennyvízkezelés rendszere; 

• esővíz elvezetés rendszere 

• infokommunikációs szolgáltatás rendszere; 

• A települési szilárdhulladék gyűjtése kezelése. 

• A település középületeinek létesítmény üzemeltetése; 

• Gyepmesteri szolgálat; 

• Kéménysöprés szolgálat. 

• Települési légszennyeződés kontroll; 

• Települési zajszennyezés kontroll. 

Természetesen egy-egy településen a felsorolt funkciók nem mindegyike jelenik meg szolgáltatásként. Például a 

kisebb méretű településeken a távhőszolgáltatással általában nem találkozunk. 

2. 10.2. A település és a településüzemeltetés 
általános rendszermodelljei 

Egy település nagyon bonyolult szerveződés. Magas absztrakciós szinten egy település általános alkotóit és a 

közöttük lévő kapcsolódásokat a 10.1. ábra mutatja. 

 

10.1. ábra. Egy település általános alkotóit és a közöttük lévő kapcsolódások 

A település, illetve ezen belül a településüzemeltetés működési komplexitása többek között abból is adódik, 

hogy az a releváns környezet, amelybe beágyazódik maga is rendkívül összetett. A 10.2. ábra szemlélteti egy 

település releváns környezeti kapcsolódásait. 
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10.2. ábra. A település, a településüzemeltetés fontosabb környezeti kapcsolódásai 

A településügy három fontos pillérét képezi a település-rendezés, a település-fejlesztés és a 

településüzemeltetés. A három terület szorosan kapcsolódik egymáshoz, illetve amint azt az 10.3. ábra mutatja, 

bizonyos mértékű átfedésben is vannak. Egy település kedvező fejlődése és működése csak a három terület 

harmonikus kölcsönhatása alapján jöhet létre. Ennek egyik fontos feltétele egy olyan infokommunikációs 

rendszer, amely ezt lehetővé teszi. A térinformatikai rendszer (GIS), az integráló tulajdonsága révén jól 

elősegítheti a területek megfelelő együttműködését. 

 

10.3. ábra. A településügy három fontos pillére és kapcsolódásuk 

A három terület kapcsolódása azt is jelenti, hogy bármelyik terület fejlesztésénél a másik kettő szempontjait, 

illetve igényeit is kötelezően figyelembe kell venni. 

A település három alappillére többszintűen ágyazódik be az igazgatás hierarchikus ágazati rendszerébe. Ezt a 

beágyazódást szemlélteti a 10.4. ábra. Az informatikai rendszerek fejlesztését természetesen ez a hierarchikus 

beágyazódásra is befolyásolja. 
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10.4. ábra. Az informatikai rendszerek kialakítását is befolyásoló hierarchikus beágyazódás 

A funkcionális területek korábbi, részletezést nem tartalmazó felsorolásból is kitűnik, hogy a 

településüzemeltetés rendszerében nagyon sokféle szolgáltatás jelenik meg. A szolgáltatásokat különböző 

szolgáltató szervezetek végzik. A szolgáltatások eltérő módon kötődnek a településhez. Bizonyos 

szolgáltatások, - mint például az elektromos és gáz energia ellátás, - a regionális vagy országos szolgáltatók, 

adott településre kiterjedő tevékenységekét jelennek meg. Ilyen esetekben a településüzemeltetés irányításának 

elsősorban az együttműködést biztosító koordináló szerepe van. A sokszereplős településüzemeltetési rendszer 

általános modelljét az 10.5. ábra szemlélteti. 

A településüzemeltetés kettős irányultságú. Egyrészt a település közterületeinek és közműveinek racionális 

használatára és műszaki szinten tartására irányul, másrészt sajátos szolgáltatásokat nyújt a település 

lakosságának és közintézményeinek. 

A 10.6. ábrán közölt modell, - amely a településüzemeltetés általános rendszermodelljének is tekinthető, - az 

említett kettős irányultságot szemlélteti. 
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10.5. ábra. A sokszereplős, sok-ágenses településüzemeltetési rendszer modell 

 

10.6. ábra. A településüzemeltetés globális modellje 

A településüzemeltetési rendszer sokszereplős voltát és a kettős irányultságát az infokommunikációs rendszerek 

fejlesztésénél is figyelembe kell venni. Amint arra a 10.7. ábrán közölt vázlat is utal, a településüzemeltetési 

rendszerirányítás, valamint a közreműködő szervezetek informatikai rendszerei között célszerű kapcsolódást 

kell biztosítani. Erre a kapcsolódásra leginkább a térinformatikai rendszer ad lehetőséget. 
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10.7. ábra. Kapcsolat szükséges a településüzemeltetési rendszerirányítás, valamint a közreműködő szervezetek 

informatikai rendszerei között 

Az infokommunikációs rendszerek fejlesztése és működtetése szempontjából további fontos rendezőmodellhez 

jutunk, ha a településüzemeltetésben résztvevő szereplőket a gazdasági kapcsolatuk alapján vizsgáljuk. Eszerint 

megbízó, finanszírozó, szolgáltató, illetve fogyasztó, felhasználó szerepköröket különíthetünk el. Ezek 

lehetséges kapcsolódását a 10.8. ábra szemlélteti. 

 

10.8. ábra. A településüzemeltetési rendszer gazdasági szempontú szereplői, és kapcsolataik 

A településüzemeltetési szolgáltatások nagyon eltérő funkciója és jellege ellenére, az információs rendszer 

kialakításában felvázolhatók az általánosan alkalmazható szempontok és azok logikai kapcsolódása. Ez látható a 

10.9. ábrán. 

 

10.9. ábra. Az információs rendszer fejlesztését szolgáló általános szempontok 
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Egy-egy településüzemeltetési szolgáltatás rendszeres megvalósulásához a szolgáltató szervezeten belül számos 

olyan irányítási feladat és tevékenység kapcsolódik, amelyek hatékonyságát az informatikai támogatás 

jelentősen növelni tudja. A teljesség igénye nélkül, egy orientáló példaként, a fontosabb feladatok kapcsolati 

blokksémáját a 10.10. ábra szemlélteti. 

 

10.10. ábra. Egy településüzemeltetési szolgáltatás irányításának ismétlődő folyamatai 

Bár a településüzemeltetés alapvetően szolgáltatás orientált rendszer, elsősorban a szilárdhulladék kezelés révén 

a működéshez termelés is kapcsolódhat. A szilárdhulladék gazdálkodásban megjelenő újrahasznosítás, illetve az 

energiatermelés célú hasznosítás termelő jellegű folyamatok megvalósítására ad lehetőséget. A 10.11. ábra erre 

mutat példát. 

A jövőben a szilárdhulladék gazdálkodást ebben az irányban célszerű fejleszteni.Erre elsősorban a regionális 

rendszerek nyújtanak lehetőséget. 

 

10.11. ábra. A hulladékgazdálkodás termelő tevékenységet is magában foglalhat 
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Összefoglalás 

A település a társadalom egyik meghatározó létformája. A település életében, működésében kulcsfontosságú 

szerepet tölt be a településüzemeltetés. A településüzemeltetés egy sokszereplős komplex szolgáltatási rendszer. 

A szolgáltatások megvalósítói saját gazdasági céllal is rendelkező autonóm szervezetek, illetve ágensek. . A 

szolgáltatások, illetve a szolgáltatók eltérő módon kötődnek a településhez. Bizonyos szolgáltatások, - mint 

például az elektromos és gáz energia ellátás, - a regionális vagy országos szolgáltatók, adott településre kiterjedő 

tevékenységekét jelennek meg. Ilyen esetekben a településüzemeltetés irányításának elsősorban az 

együttműködést biztosító koordináló szerepe van. 

Összefoglalásra kerültek a településüzemeltetés hatáskörébe tartozó fontosabb funkcionális területek. 

A bemutatott rendezőelvek és rendezőmodellek az információs rendszerek fejlesztésének és működtetésének 

alapját képezik. A feltárt hierarchikus és hálózati kapcsolatok segítik az olyan infokommunikációs rendszer 

kimunkálását, amely a szervezetileg elkülönülő szereplők együttműködését is támogatja. 

A településüzemeltetés minden funkciójának térbeli összefüggései is vannak. Ugyan ez mondható el a település-

rendezés és a település-fejlesztés területeire, valamint a hierarchikus kapcsolatban szereplő környezeti 

rendszerekre is. Ezért az integrált működés megteremtésében a térinformatika (GIS) kiemelkedően fontos 

szerepet játszhat. 

Ellenőrző kérdések 

1. Milyen funkcionális területek tartoznak a településüzemeltetés hatókörébe? 

2. Jellemezze a település-rendezés, a település-fejlesztés és a településüzemeltetés kapcsolatát! 

3. Vázolja a településüzemeltetés rendszerének általános modelljét! 

4. Ismertesse a településüzemeltetési rendszer gazdasági szempontú szereplőit, és azok kapcsolódását! 

5. A településüzemeltetés milyen ismétlődő irányítási folyamatai igényelhetik az informatikai támogatást? 

6. Mit jelent a településüzemeltetési rendszer szolgáltatásainak kettős irányultsága? 
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11. fejezet - Gépi rendszerek 
üzemeltetési modelljei 

Bevezetés 

A tervezés, a megvalósítás és a működtetés, illetve üzemeltetés rendszertechnikája egyaránt kötődik a gazdasági 

rendszerekhez, a velük kapcsolatos komplex problémák megoldásához. A tanulási egység feltárja a mikro-

gazdaságirendszer legfontosabb modelljeit, rendezőelveit és rendszerjellemzőit. 

A technológiák, az értéktermelő folyamatok, és az ezekkel nagymértékben egybeeső gép- és 

rendszerüzemeltetés, a gazdasági rendszerek legdinamikusabb alkotói, alrendszerei. 

A rendszertechnikai analízis, fentről lefele haladva, feltárja a meghatározó alkotókat, azok jellemzőit, egészen 

az elemi folyamatok szintjéig. A gépüzemeltetés rendszerét a géphasználati és a műszaki kiszolgálási 

folyamatok és azok irányítása alkotja. Fontos megállapítás, hogy a technológiai rendszerek részfolyamatai, a 

rendszertechnikai alapon értelmezett géphasználati folyamatokkal egybeesnek. 

A kialakított modellek és formalizált leírások az elemzéseket és a rendszertervezést egyaránt segítik. 

1. 11.1. A mikro-gazdaságirendszerek 
rendszerjellemzői, modelljei 

A tervezés, a megvalósítás és a működtetés, illetve üzemeltetés rendszertechnikája egyaránt kötődik a gazdasági 

rendszerekhez, a velük kapcsolatos komplex problémák megoldásához. A kapcsolódás megértése, a 

rendszertechnika hatékony probléma megoldó technológiaként való használata, szükségessé teszi a gazdálkodó 

rendszerek általános struktúrájának feltárását. 

A mikro-gazdaságirendszerek (vállalatok, vállalkozások) a komplex rendszerek kategóriájába tartoznak. Ezek 

nagyon sokféle keresztmetszetben vizsgálhatóak, elemezhetőek és modellezhetőek. A technológiák, az 

értéktermelő folyamatok, és az ezekkel nagymértékben egybeeső gép- és rendszerüzemeltetés, a gazdasági 

rendszerek legdinamikusabb alkotói, alrendszerei. Ezek jelentősen hozzájárulnak a fejlődéshez, a 

hatékonysághoz és a versenyképességhez. A továbbiakban a gazdasági rendszer lebontása, strukturálása, 

elemzése az említett alrendszerek szerepének és jellemzőinek feltárása szempontjából történik. 

Olyan modellrendszer segítheti az áttekintést, amelyben egyrészt tükröződik az említett rendszer alrendszer 

viszony. Másrészt, a holon szemlélet alapján, mélyebben és részletesebben tárhatók fel az alkotók 

rendszerjellemzői és strukturális kapcsolódásai. 

Egy mikro-gazdaságirendszer három meghatározó jellegű funkcionális területe emelhető ki. (11.1. ábra). Ezek 

az egymástól nem független területek a következők: 

• a marketing, 

• a finanszírozás, 

• a produktum/érték előállítás és rendszerüzemeltetés 
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11.1. ábra. A mikro-gazdaságirendszer három meghatározó jellegű funkcionális területe 

Minden gazdasági rendszer alapvető célja és funkciója a rendelkezésére álló erőforrások felhasználásával 

valamilyen emberi szükséglet kielégítése, illetve hozzájárulás ennek a szükségletnek a kielégítéséhez. Ez a 

funkció tartósan csak akkor teljesíthető, a produktum előállítás elfogadható profit képződéssel jár együtt. 

A produktumok sokfélék lehetnek amint azt a 11.2. ábra szemlélteti. Értékelésükre, mérésükre egységes 

metodikát és mértékrendszert nem lehet kialakítani. Az objektív, vagy az objektivitásra törekvő értékelés csak a 

konkrét rendszerek esetében lehetséges. A mennyiség, a minőség, a fajlagos erőforrás felhasználás, mutatóként 

természetesen minden esetben használható, de ezek tartalma és meghatározási módja rendkívül eltérő. 

 

11.2. ábra. A főbb produktum típusok összefoglalása 

Az érték/produktum előállítás egész rendszerének és részfolyamatainak, megfelelő mederbe terelt módon, 

vagyis irányítottan kell működnie. A gazdasági kibernetika ennek a követelménynek a kielégítéséhez szolgáltat 

tudományos és gyakorlati keretet. Egyik kiinduló pontként a mikro-gazdaságirendszer általános 

kibernetikai/irányítástechnikai modellje tekinthető. A 11.3. ábrán látható absztrakt modell, a megközelítés 

lényegét, jól tükrözi. 
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11.3. ábra. A mikro-gazdaságirendszer általános kibernetikai/irányítástechnikai modellje 

A modellben, a rendszer folyamatai, absztrakt szinten, irányított és irányító alrendszerekre tagolódik, amelyek 

között, visszacsatolásos kapcsolat van. Egy vállalkozás fontosabb rendszerjellemzői a következők: 

• Önszabályzó. (A rendszer önmaga képezi a szabályozás, illetve irányítás értékeit); 

• Önszervező. (Ez a tulajdonság adaptív szabályozásképességét jelenti. Képesség arra, hogy a külső környezet 

hatására, az önmaga struktúráját és funkcionalitását megváltoztassa). 

• Hierarchikus. (A szervezet felépítését az alá, fölé és mellérendeltség jellemzi). 

• Öntanuló. (Az irányításba beépülnek a múltbeli ismeretek és tapasztalatok). 

• Megismerhetetlen. (Elsősorban az idő és más erőforrás korlátok miatt a döntéseket bizonyos 

alulinformáltság mellett kell meghozni). 

• Sztochasztikusan szabályozott. (A külső és a belső hatásokban és kapcsolatokban jelen van a 

véletlenszerűség). 

• Erőforrásai korlátozottak. 

• Túlélésre törekszik. (A döntésekben megjelennek a túlélés szempontjai is. A szervezet működése, 

hasonlóságot mutat az élő szervezetékéhez). 

• Környezete részben szabályozott. (A jogi szabályozások, illetve a társadalmi konvenciók a működési 

környezet egy részét szabályozottá teszik). 

A mikro-gazdaságirendszer jellemzőinek többsége az alrendszereknél, illetve azok folyamatánál is megjelenik. 

Például a technológiák, vagy azok részfolyamatai is szabályozottak, irányítottak. A mikro-

gazdaságirendszernek, a folyamat hierarchia elve alapján történő leképezése, a további elemzésekhez, szintén 
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fontos ismereteket nyújt (11.4. ábra).

 

11.4. ábra. A mikro-gazdaságirendszer modellje, a folyamat hierarchia elve alapján 

Az ábrát követve, a rendszer tervezése során fentről lefelé haladunk, de természetesen az erőforrások adta 

lehetőségek, illetve a korlátok, a döntéseket mindig befolyásolják. A rendszer működése során alulról fölfelé 

haladva képződnek azok az eredmények, amelyeket a tervekkel össze kell vetni. 

2. 11.2. A gépüzemeltetés rendszer struktúrája 

A 11.5. ábrára felső részére tekintve feltehetjük azt a kérdést, hogy milyen absztrakt modellel képezhetők le 

mindazok az esetek, amelyek az ábrarészleteken láthatóak. A választ az ábra alsó részén található modell adja 

meg. A közös jellemző az, hogy az ember a gép (eszköz) funkcióját használva, célszerű változást hoz létre a 

munka tárgyán. A továbbiakban ezt a folyamatot géphasználati folyamatnak nevezzük. 

 

11.5. ábra. A géphasználat általános absztrakt modellje 

A géphasználati folyamat modellje fontos rendezőelvként szolgál. Többek között megmutatja azokat a 

kapcsolatokat, amelyek alapján ezt az elemi rendszert elemezhetjük. A gép és a munkatárgy kölcsönkapcsolata 

általában az anyag és energia transzfer folyamatokhoz kapcsolódik. Az ember gép-gép kapcsolat elsősorban 

információs jellegű, amelyhez valamilyen szintű mechanikai kapcsolat is társul. 
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Az ember-gép kapcsolat, mind a tervezés, mind az üzemeltetés szempontjából fontos szerepet játszik. Ezt a 

problémát képezi le a 11.6. ábrán látható modell. Felismerhetjük, hogy a működési, azaz a géphasználati 

folyamatban kialakuló információs körnek mega az ember is részévé válik. Ebből a szempontból az ember 

információ felvevő és feldolgozó képességével éppen úgy számolni kell, mint bármely, gépi alkotó esetén. 

Számos kísérlet adatai szerint az ember információ feldolgozó, átbocsátó képessége 15-50 bit/s értékhatárok 

közé esik. Az adott tényleges esetre vonatkozó érték nagyon sok tényezőtől függ, például az egyéni 

képességeken túl az életkortól, a fáradtságtól, a terhelési idő hosszától, stb. 

A gép információs felületének megfelelő kialakítása, az ember információs terhelésében döntő szerepet játszik. 

Ilyen szempontból az egyszerű, esetleg megfelelő színeket is használó, analóg kijelzők információ hatékonysága 

sokkal jobb, mint a digitális kijelzőké. 

 

11.6. ábra. Az ember-gép információs kör, a géphasználati folyamatban 

Minden gép egyik meghatározó alapfolyamata a géphasználati folyamat. Ebben a folyamatban a gép belső 

szerkezeti állapota megváltozik. A változások egy meghatározott szintje valamilyen korrekciós, illetve 

helyreállítási folyamatot generál. Az ilyen folyamatokban maga a gép válik a munka tárgyává. A továbbiakban 

az ilyen folyamatot összefoglalóan, műszaki kiszolgáló folyamatnak nevezzük. A műszaki kiszolgáló 

folyamatokat, funkciójuk szerint a következő csoportokba sorolhatjuk: 

• karbantartás, 

• műszaki diagnosztika, 

• javítás, 

• energia ellátás, 

• alkatrészellátás, 

• állagmegóvás, tárolás. 

Egy gép, az élete során csak az említett két alapfolyamatban, azaz a géphasználati folyamatban vagy a műszaki 

kiszolgálás folyamatában fordul elő. Ezt foglalja össze a 11.7. ábra. A gazdasági rendszer ezen 

alapfolyamatainak közvetlen felügyelője, irányítója a folyamatban résztvevő ember. 
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11.7. ábra. Egy gép, az élete során, vagy a géphasználati, vagy a műszaki kiszolgálási folyamatában fordul elő 

Egy termelő, szolgáltató rendszer általában több géppel végzi a tevékenységét. A folyamatok összehangolása, 

mindkét folyamattípusnál irányítást igényel. Magasabb szinten a rendszerüzemeltetés egészének irányítása is 

szükséges. A gépek üzemeltetési rendszere a használati és a műszaki kiszolgálási folyamatokat és ezek 

irányítását foglalja magában. Az általános modellt a 11.8. ábra szemlélteti. 

 

11.8. ábra. A gépüzemeltetés rendszerének általános modellje 

A modell segítségével rendszerezetten áttekinthetjük, hogy az üzemeltetés hatékonyságnövelése érdekében 

melyik pontokon, illetve folyamat kapcsolatokban lehetséges, vagy szükséges a beavatkozás. Ilyenek lehetnek 

például az ember-gép, a gép-munkatárgy kapcsolat, vagy a gép használati és műszaki kiszolgáló folyamatának 

összhangja, stb. A vázolt rendszer jól illeszkedik a korszerű gazdálkodás és termelésirányítás követelményeihez, 

ugyanakkor magába tudja integrálni a korábbi hasznos tapasztalatokat és ismereteket is. A modell utal arra is, 

hogy a rendszer hatékony működését az infokommunikációs eszközök is fokozhatják. 

A 11.9. ábra a megvalósító és az irányító folyamatok infokommunikációs kapcsolódásait mutatja be. Az ábra, az 

irányítás informatikai támogatásának fontosabb elemeit is bemutatja. 
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11.9. ábra. A megvalósító és az irányító folyamatok infokommunikációs kapcsolódása 

3. 11.3. A technológiai rendszer és a gépüzemeltetési 
alapfolyamatok kapcsolata 

Az üzemeltetés rendszerének és alapfolyamatinak előzőekben vázolt általános modellje többek között azzal az 

előnnyel is jár, hogy a termelő vagy szolgáltató technológiához kötődést, illetve kapcsolódási módot is 

egyértelművé teszi. Mindez a termelés a gazdálkodás résztvevőinek, irányítóinak a korábbinál hatékonyabb 

együttműködését segíti. A 11.10. ábra egy technológiai rendszer általános modelljét mutatja. Ennek alapján 

nyilvánvaló, hogy a technológiai részfolyamatai, az előzőekben vázolt géphasználati folyamatokkal esnek 

egybe. 

A technológia és a géphasználati folyamat kapcsolata fontosabb jellemzői a következők: 

• A géphasználati folyamat a technológia részfolyamata. 

• Minden gép meghatározható alap- és kiegészítő funkciókkal rendelkezik. 

• A funkció, célorientált teljesítő képesség, ami a működés, illetve használat során jut érvényre. 

• A gép, a funkcióinak révén épül be a technológiai részfolyamatba. Azaz a technológia igényli a gép, illetve a 

géphasználati folyamat funkcióját. 

• A gép funkció-jellemzői meghatározzák a használhatóságot, és behatárolják annak tartományát. 

• A gép funkció jellemzői döntően meghatározzák a technológiai részfolyamat hatékonyságát, a 

termelékenység, a minőség és a gazdaságosság mutatóit. 
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11.10. ábra. Egy technológiai rendszer általános modellje 

4. 11.4. A rendszeranalizálás fontosabb szempontjai, 
modelljei 

Az analizáló rendszer lebontás következő lépéseként tekintsük át egy technológiai részfolyamat fontosabb 

sajátosságát a 11.11. ábrán közölt modell segítségével. A folyamat kezdetén az alkotók, nevezetesen az ember, a 

gép és a munkatárgy meghatározott kezdőállapot jellemzőkkel lépnek be az elemi rendszerbe. Ezt az elemi 

rendszert egészként, ugyanakkor, részletesebb analízis céljából, különböző keresztmetszetben vizsgálhatjuk és 

értékelhetjük. 

 

11.11. ábra. Egy elemi technológiai részfolyamat általános modellje. 

Mind a géphasználati, mind a műszaki kiszolgálási folyamatok mélységben tovább bonthatók. A technológiák 

sokfélesége ellenére, például absztrakt szinten, négyféle alapfolyamat típust különíthetünk el, amelyekhez 

általános érvényű jellemzőket, illetve jellemző halmazokat kapcsolhatunk. Az elemi alapfolyamatokat leképező 

szimbólumokat és a leíró jellemzőiket a 11.12. ábra mutatja. Az ilyen jellegű, formalizált leírások számos 

előnnyel járnak, többek között szükségesek ahhoz, hogy a gépüzemeltetés területén is megvalósulhasson a 

számítógéppel támogatott tervezés és irányítás, illetve az ezeket is szolgáló működés szimuláció. 
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11.12. ábra. Az elemi alapfolyamat típusokat leképező szimbólumok és a leíró jellemzőik 

ID – a folyamat, illetve a folyamat elemeinek (ember, gép, anyag vagy munkatárgy) azonosítóinak halmaza, 

S és E – anyag, gép, ember, információ áramlásánál, mozgatásánál az indulás és az érkezés helye és annak 

jellemzői, 

L – a folyamat helye, lokációja, 

P – a mozgás pálya jellemzői,t – indextől függően a folyamat kezdető és vég időpontja, 

T – a folyamat időtartama, 

M – tömeg/volumen, 

I – a folyamat intenzitása (pl.: tömegáram, térfogatáram, sebesség), 

Q – minőségi jellemzők halmaza (minőségváltozásnál induló- és végállapot), 

K – mért jellemzők, 

R – a folyamat fajlagos erőforrás felhasználása (pl.: fajlagos energiafogyasztás, fajlagos költség, stb.), 

H – kapcsolódási jellemzők. 

A gépek, és az alapfolyamataik tervezésénél és működtetésénél, a következő szempontokat, illetve jellemző 

típusokat célszerű figyelembe venni: 

• Funkcionális megfelelés. 

• Funkció tartomány. 

• Teljesítmény / produktivitási jellemzők, a funkció tartományban. 

• Energetikai jellemzők. 

• Idő kihasználási jellemzők. 

• Munkaminőségi jellemzők. 

• Ember - gép kapcsolatjellemzők. 

• Üzemeltetési gráf. 

• Gazdaságossági jellemzők. 

A géphasználati folyamatok elemzéseknél, a működési, illetve a működtetési folyamatok leírásoknál, a sorrendi 

viszonystruktúra játszik fontos szerepet. A folyamatok leírására és megjelenítésére a formál logika és a gráf 

ábrázolás eszközrendszere alkalmazható. Ezekre mutat megoldási példát a 11.13. ábra. Ez a leírásmód, a 

technológiák megvalósításának kertet adó technológiai, illetve műveleti előírások szakszerű kimunkálását is 

segítheti. 
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11.13. ábra. A formál logika és a gráf ábrázolás alkalmazása az üzemeltetési folyamatokra 

A technológiai (műveleti) előírás főbb jellemzői: 

• A technológia, illetve a műveleti előírás az irányítás alapvető eszköze. 

• A technológiában szereplő folyamatok, funkciók megvalósulásának 

• minőségét, 

• szakszerűségét, 

• gazdaságosságát és 

• rendszerességét, a technológiai (műveleti) előírások garantálják. 

• A megfelelő technológiai előírások kimunkálása és betartatása fontos mérnöki, illetve vezetői feladat. 

• A technológiai előírások elősegítik a tervezést, a szervezést, a folyamatok irányítását, a munkamegosztást, az 

oktatást és a dokumentálást. 

A technológiai előírások általában a következőket foglalják magukban: 

• a műveletek, illetve a folyamatelemek logikus sorrendjét, 

• az alkalmazott eszközöket, és használati módjukat, 

• a műveletek, illetve a folyamatelemek végrehajtásának módját, 

• a beállítási, ellenőrzési értékeket, a kapcsolódó feltételekkel, 

• a felhasználandó anyagok mennyiségét és minőségét, 

• a felhasználandó dokumentumokat, információkat, 

• a folyamat, illetve produktumának kimeneti jellemzőit, 

• a műveletek norma jellemzőit. 

A technológiai részfolyamatok előírás elemeinek megadható egy általános struktúrája (11.14. ábra): Munkatárgy 

+ funkció/művelet + paraméter vagy céljellemző. 
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11.14. ábra. Példa a technológiai részfolyamat struktúrájára 

A termelési, üzemeltetési folyamatok általános rendszertechnikai sémáját, illetve jellemzőit ma már szabványok 

is rögzítik. Erre közöl példát a 11.15. ábra. A folyamat minőségre az ISO 9001:2000, a folyamat hatékonyságra 

vonatkozóan, az ISO 9004:2000 szabványok adnak útmutatást. 

 

11.15. ábra. A folyamat szabványos modellje 

A gazdasági folyamatok, így a technológiai, illetve gépüzemeltetési folyamatok jelentős része ciklikusan 

ismétlődik. Az ilyen folyamatokra a 11.16. ábrán közölt sémát célszerű alkalmazni. A tervezés, a megvalósítás, 

az ellenőrzés és értékelés, valamint a szükséges beavatkozás láncolata, módot ad a folyamatos fejlesztésre, 

megújulásra. 

 

11.16. ábra. A fejlődést biztosító ciklikus folyamatok 

A folyamatok ciklikussága ismergető fel egy-egy géptípus úgynevezett üzemeltetési gráfjában. Számos géptípus 

esetében, mind a géphasználati, mind a műszaki kiszolgáló folyamatok, logikus kapcsolati rendet képező 

részfolyamatokra tagolhatók. Egy géptípus teljes életciklusára, ezeknek a tipikus részfolyamatoknak a kapcsolati 

rendszere, hálója, a gépüzemeltetési gráffal képezhető le. A 11.17. ábra példaként a gabonakombájnok 

üzemeltetési gráfját szemlélteti. 



 Gépi rendszerek üzemeltetési 

modelljei 
 

 118  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

11.17. ábra. Példa az üzemeltetési gráfra. 

Az üzemeltetési gráf, amellett, hogy egy globális grafikus áttekintést ad a folyamatkapcsolódásokról, elősegíti 

az üzemeltetés adatgyűjtési rendszerének a kimunkálást. Kitűnik belőle, hogy milyen géphasználati és műszaki 

kiszolgálási folyamatelemek idő és egyéb adatait célszerű rögzíteni. Az ilyen megközelítésben kialakult 

adatgyűjtés ad lehetőséget a 11.18. ábrán látható idődiagram felvételére, amelynek alapján fontos elemzések 

végezhetők el. 

 

11.18. ábra. A gépüzemeltetés idődiagramja 

A technológiai, illetve gépüzemeltetési folyamatok minőség szempontú analízisében hatékony eszköz az 

úgynevezett halszálka diagram. A technológiai hibák ok-okozat elemzésében ez a grafikus ábrázolási mód segít 

egységbe foglalni a rendszer azon elemeit, és azok jellemzőit, amelyek a technológiai hiba kialakulásában 

szerepet játszhatnak. A 11.19. ábra a technológiai hibák ok-okozatelemző diagramjának általános formáját 

szemlélteti. 



 Gépi rendszerek üzemeltetési 

modelljei 
 

 119  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

11.19. ábra. A technológiai hibák ok-okozatelemző diagramja. 

Összefoglalás 

A tervezés, a megvalósítás és a működtetés, illetve üzemeltetés rendszertechnikája egyaránt kötődik a gazdasági 

rendszerekhez, a velük kapcsolatos komplex problémák megoldásához. A tanulási egységből megismerhettük a 

mikro-gazdaságirendszer legfontosabb modelljeit, rendezőelveit és rendszerjellemzőit. 

A technológiák, az értéktermelő folyamatok, és az ezekkel nagymértékben egybeeső gép- és 

rendszerüzemeltetés, a gazdasági rendszerek legdinamikusabb alkotói, alrendszerei. 

A rendszertechnikai analízis, fentről lefele haladva, feltárta a meghatározó alkotókat, azok jellemzőit, egészen 

az elemi folyamatok szintjéig. A gépüzemeltetés rendszerét a géphasználati és a műszaki kiszolgálási 

folyamatok és azok irányítása alkotja. Fontos megállapítás, hogy a technológiai rendszerek részfolyamatai, a 

rendszertechnikai alapon értelmezett géphasználati folyamatokkal egybeesnek. 

A kialakított modellek és formalizált leírások az elemzéseket és a rendszertervezést egyaránt segítik. 

Ellenőrző kérdések 

1. Ismertesse a mikro-gazdaságirendszer kibernetikai modelljét! 

2. A géphasználati és a műszaki kiszolgáló folyamatok jellemzése. 

3. Ismertesse a gépüzemeltetés általános rendszermodelljét! 

4. Milyen kapcsolat van a technológiai részfolyamatok és a géphasználati folyamatok között? 

5. A technológiai (műveleti) leírás általános tartalma. 

6. A „halszálka” diagram jellemzője, funkciója. 

7. Az elemi alapfolyamat típusokat leképező szimbólumok és a leíró jellemzőik. 
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12. fejezet - A gépek általános 
energetikai jellemzése 

Bevezetés 

A tanulási egység általános rendezőelvet és rendezőmodelleket ad a gépek energetikai elemzéséhez, 

tervezéséhez. Megismerhetőek az energetikai egységek és a technológiai egységek statikus karakterisztikái. 

A különböző működési elvű rendszerek energetikai analízisét szolgálja az úgynevezett Bond gráf. Ez a grafikus 

rendszer az energiaáram hálózatok egységes leképezést szolgálja. A modellek segítséget nyújtanak a 

számítógépes szimulációs megvalósításához. 

A tanulási egység összefoglalóan mutatja be a Bond gráf modellek típusait. A megértést leképezési példák 

segítik. 

1. 12.1. A gépek energetikai szempontú strukturálása 

A gépeket energetikai szempontból, általánosan a következőkkel jellemezhetjük: 

• Energetikai szempontból minden gép két alapvető részre, az energiaforrásra és a technológiai egységre 

tagolható. 

• A technológiai folyamatban a két egység egy rendszert alkot. 

• A két egység dinamikus kölcsönhatása következtében alakul ki a munkapont, ami működőképesség feltétele, 

és számos üzemeltetési jellemzőt meghatároz. 

A gép energetikai szempontú, általános modelljét a 12.1. ábra szemlélteti. 

 

12.1. ábra. A gép energetikai szempontú, általános modellje 

Az energetikai és a technológiai egység összekapcsolásának, illeszkedésének feltételei a következők: 

• A fizikai/mechanikai összekapcsolhatóság. Ezt a szabványos kapcsolófelületek kialakítása segíti. 

• A tömegáram és a nyomás szerinti illeszkedés. Ez a feltétel a hidraulikus és pneumatikus rendszereknél 

követelmény. 

• Energetikai illeszkedés. Ez a munkapont kialakulását jelenti, az elfogadható üzemeltetési tartományban. 

• Elektromos illeszkedés. A feszültség, illetve az áramerősség megfelelősége. 

• Elektronikus és rádiófrekvenciás illeszkedés. Ez a jelszint, frekvencia és a moduláció szerinti megfelelést 

jelenti. 

• Informatikai, kommunikációs illeszkedés. Az interfész, a kommunikációs protokoll, illetve a program 

illeszkedés feltételeit kell kielégíteni. 

A gépek energetikai jellemzése és analízise érdekében a két egység szétválasztva, külön-külön vizsgáljuk. (12.2. 

ábra). A mérővizsgálatokkal az energetikai egység, vagyis az energiaforrás, illetve a fogyasztó, azaz a 

technológiai egység úgynevezett statikus jelleggörbéit határozhatjuk meg. A statikus jelleggörbék pontjainak 

felvétele, állandósult (stacioner) műterhelés mellett történik. A karakterisztikák fontos információkkal 
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szolgálnak, amelyek különböző tervezési, méretezési feladatoknál jól felhasználhatóak. Azonban nem szabad 

megfeledkezni arról, hogy a valós viszonyok között a terhelés dinamikusan változik. Ennek következtében az 

üzemeltetési jellemzők, mint például a fogyasztás 5-15%-kal is eltérhetnek azoktól az értékektől, amelyeket a 

statikus jelleggörbék adnak. 

 

12.2. ábra. Az egységek statikus energetikai jelleggörbéinek felvétele külön-külön történik 

Az energetikai egységek, a technológiai egységek oldaláról, változó terhelésnek vannak kitéve. A dinamikus 

igénybevétel mellett a stabil működés teljesítményszabályozással tartható fenn. A szabályozással, illetve 

vezérléssel az energetikai egységek funkcionalitása is növelhető. Megvalósítható a változó üzemeltetési 

feltételekhez való igazodás. A szabályzás többféle elven megvalósulhat. Például mechanikus (rugós, röpsúlyos), 

vagy elektronikus megoldással (PWM szabályozás). 

A különböző működési elvű energetikai egység energetikai teljesítményének (energiaáramának) számítási 

módját és a statikus jelleggörbék tipikus formáját a 12.3. ábra mutatja. 

 

12.3. ábra. A különböző működési elvű energetikai egységek jelleggörbéi 

 

12.4. ábra. Az energetikai és technológiai egység általános energetikai jelleggörbéje, és a munkapont 

kialakulása. 
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2. 12.2. Az energiaáram struktúrák modellezése. Bond 
gráf (Bond Graph) 

A közös, grafikus modellező nyelv szükségessége 

• A fizikai eszközeink, rendszereink növekvő hányada úgynevezett vegyes rendszerek, vagy is különböző 

működési elvű egységekből, alrendszerekből épülnek fel. 

• Ezek tervezése, fejlesztése és üzemeltetése különböző szakterületek hatékony együttműködését igényli. 

• A fizikai rendszerek működésének közös modell koncepciója és jelölési rendszere segíti a szakmák közötti 

együttműködést. 

• Az egyértelmű, egységes formalizálás, az elemzés, és a kommunikáció mellett, a számítógépes 

algoritmizálást is előmozdítja. 

• Az úgynevezett Bond Graph (kapcsolódási, kötődési gráf) 

• a mechanikai, 

• a hidraulikus, 

• a termikus, 

• az elektromos és 

az elektronikus rendszerek energetikai szempontú működésének leképezésére szolgál. 

http://www.20sim.com/webhelp/modeling_tutorial/bond_graphs/standardelements.htm 

 

12.5. A mérnökség fontosabb modell típusai 

A Bond Gráf (Bond Graph) nemzetközileg használt fogalom, ezért nem fordítjuk magyarra. Ez esetben a 

„Bond” a fizikai rendszerekben az energia áramot (teljesítményt) közvetítő elemek általános megnevezésére 

szolgáló fogalom. A Bond a gráfban a gráf éleit alkotja. Grafikus szimbóluma vonal, vagy az irányt is jelölő fél 

nyíl a hozzátartozó paraméterekkel, illetve címkékkel. 

 

12.1. táblázat. A kapcsoló (Bond) elemek 

http://www.20sim.com/webhelp/modeling_tutorial/bond_graphs/standardelements.htm
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A Bond Gráf alapfogalmai, alapelemi 

• Mivel a Bond Gráf grafikus formalizált nyelvnek tekinthető, ezért az alapfogalmaknál megmaradunk az 

eredeti angol betű megjelöléseknél. 

• A konkrét energia átviteli rendszerek jellemzőinél (mechanikai, elektromos, stb.) a megszokott mérnöki 

jelöléseket használjuk. 

• Mint említettük a Bond, azaz a gráf éle az energiaáram (P) közvetítését jelképezi. Két alapjellemző 

kapcsolódik hozzá: 

• Az effort (e), - (azaz általánosan a hatás), 

• A flow (f), - (azaz általánosan az áram). 

• Az energiaáram értékét a két tényező szorzata adja. 

 

12.2. táblázat. Energiaáram típusok 
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12.6. A Bond Gráf alapelemei 

Forrás elemek: SE, SF 

• Az effort (hatás) forrás (SE): az a rendszer / alrendszer / elem, amelyik a hatást fenntartja. 

• SE lehet például a feszültség, az erő, vagy a nyomás, stb. forrása. 

• A flow (áram) forrása (SF): az a rendszer / alrendszer / elem, amelyik az input áramot fenntartja. 

• SF lehet például a sebesség, az elektromos áram, a folyadék áram, stb. forrása. 

• Egy gráf él (Bond) adott forrás elemet mindig valamilyen csatlakozó elemhez köti. 

• A gráf él (bond) kezdetéhez vagy végéhez rajzolt függőleges vonal, oksági viszonyt jelöl. 

12.3. táblázat. Energiaforrás típusok 

 

A (0) csatlakozás jellemzői 

• A kapcsolódó gráf élek egy általános effort (e) csatlakozása. 

• Minden effort (e) egyenlő. 

• Az áramok (flow (f)) összege zéró. 

• Teljesítmény megtartó elem, a belépő és kilépő teljesítmény egyenlő. 

• Csak egy oksági viszonnyal rendelkező belépő hatás (effort) van, az összes többi effort kimenet. 

• A fél nyilak iránya meghatározza, hogy miként kell az áramokat összegezni. 
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12.7. ábra. A (0) csatlakozás jellemzői 

 

12.8. A (0) csatlakozás jellemzői irányított energiaáramok esetén 

Az (1) csatlakozó elem sajátosságai 

• Az (1) csatlakozó: általános flow (f) (áram) csatlakozó. 

• minden áram egyenlő 

• a hatások (effort) összege nulla. 

• Az összegzés a teljesítmény áram iránya által meghatározott. 

• Csak egy, oksági viszonnyal rendelkező bemeneti áram lehetséges, a többi kimenet 
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12.9. A (1) csatlakozás jellemzői irányított energiaáramok esetén 

Az ellenállás (R), a kapacitív (C), az induktív, a transzformátor (TF) és a girátor (GY) elemek összefüggéseit a 

12.4. táblázat mutatja. 

12.4. táblázat Az ellenállás (R), a kapacitív (C), az induktív, a transzformátor (TF) és a girátor (GY) elemek 

összefüggései 
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Az elmozdulás és a momentum összefüggéseit a 12.5. táblázat szemlélteti 

12.5. táblázat. Az elmozdulás és a momentum összefüggései 
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A 12.10. ábra egy tisztán mechanikai rendszer, a 12.11. ábra pedig egy vegyes működési elvű rendszer Bond 

Gráf leképezésére közöl példát. 

 

12.10. ábra. Példa egy tisztán mechanikai rendszer Bond Gráf leképezésére 

 

12.11. ábra. Példa egy vegyes működési elvű rendszer Bond Gráf leképezésére 

Összefoglalás 

A tanulási egység általános rendezőelvet és rendezőmodelleket ad a gépek energetikai elemzéséhez, 

tervezéséhez. Megismerhetőek az energetikai egységek és a technológiai egységek statikus karakterisztikái. 
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A különböző működési elvű rendszerek energetikai analízisét szolgálja az úgynevezett Bond Gráf. Ez a grafikus 

rendszer az energiaáram hálózatok egységes leképezést szolgálja. A modellek segítséget nyújtanak a 

számítógépes szimulációs megvalósításához. 

A tanulási egység összefoglalóan mutatja be a Bond Gráf modellek típusait. A megértést leképezési példák 

segítik. 

Ellenőrző kérdések 

1. Ismertesse a gépek energia szempontú általános modelljét! 

2. Jellemezze a statikus jelleggörbék felvételi módját! 

3. Jellemezze az energetikai egység és a technológiai egység karakterisztikáinak lefutási jellegét! 

4. Az energiaáram hálózatok leképezési módja a Bond Gráf alkalmazásával. 
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13. fejezet - Létesítmény 
menedzsment. (FM Facility 
Management). 

Bevezetés 

A tanulási egység alapján megismerhetjük a létesítményüzemeltetés alapfunkcióit, gazdasági jelentőségét. Az 

üzemeltetési rendszer általános modellje a létesítményüzemeltetésre is kiterjeszthető. 

A létesítményüzemeltetés hatékonyságát ma már a kontroltechnika és az informatika biztosítja leginkább. Az 

egyik legelterjedtebb rendszer az EIB. 

A létesítményüzemeltetés szorosan kapcsolódik az élet és vagyonbiztonsághoz. A bemutatott kockázatelemzési 

elv és modell segíti a biztonság tudatos megtervezését, ellenőrzését. 

1. 13.1. A létesítményüzemeltetés szerepe 

Mióta az ember épületeket, létesítményeket alkot, azóta azok üzemeltetésének problémái is jelen vannak. Az, 

hogy ez csak az utóbbi évtizedekben vált létesítmény menedzsment néven önálló és gyorsan fejlődő 

szakterületté, ennek több kiváltó oka van. Elég csak körülnéznünk, és azt tapasztalhatjuk, hogy egyre 

összetettebb, bonyolultabb és nagyobb értékű épített ingatlanok vesznek bennünket körül. Már korábban egyik 

fontos statisztikus módon érvényesülő fejlődési trendként említettük, hogy az ingatlanokba az idő előre 

haladásával egyre több technikai, technológiai berendezés épül be. 

Ehhez még hozzátehetjük azt is, hogy ezek mindinkább úgy nevezett mechatronikai rendszere, azaz működésük 

különböző alapelvekre épül. Azt mondhatjuk, hogy ezek vegyes rendszerek, megtaláljuk bennük a mechanikus, 

az elektromos az elektronikus, stb. egységeket. Az említett tendenciával az ingatlanok egyre jobban gépszerű 

működést mutatnak. 

Az épített ingatlanok működtetése, állagfenntartása jelentős, és időben növekvő költségeket igényel. Akár a 

háztartások, akár pedig a vállalkozások, vagy intézmények gazdálkodását tekintjük, az ingatlan üzemeltetés 

költségei az összkiadáson belül mindenütt igen nagy hányadot tesznek ki. Nem véletlen tehát, hogy egy 

németországi felmérés szerint az FM rendszereket megvásárló és bevezető cégek 82 %- indokolta döntését a 

költségcsökkentés szándékával. 

A létesítmény menedzsment elismert szakterületté válásban, különösen az utóbbi évtizedben az informatika is 

fontos szerepet játszott. Fejlődésének a jelen időszakban is ez az egyik motorja, a digitális technikával egyre 

jobban összefonódva. 

2. 13.2. Az épület üzemeltetési rendszer alapmodellje. 

A korábban tárgyalt rendszertechnikai alapelvekkel összhangban, a géphasználati folyamat analógiájával élve, 

létesítmény használatról is beszélhetünk. Ennek általános modelljét a 13.1. ábra mutatja. Ebben az esetben a 

létesítmény sajátos eszköznek tekinthető, amely valamilyenmódon az embert vagy más munkatárgyat szolgál. 

 

13.1. ábra. Az épített ingatlan/létesítmény használati folyamat modellje 
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Az előzőeknek megfelelően az üzemeltetés rendszerének általános modelljét, a létesítményekre és annak 

berendezéseire is kiterjeszthetjük. 13.2. ábra. 

 

13.2. Az üzemeltetés rendszerének kiterjesztése a létesítményekre és azok berendezésére 

A létesítmény üzemeltetés rendszere a létesítmény használat és állagfenntartás folyamatait, mint 

alapfolyamatokat, és ezek közvetlen irányítását, valamint a hierarchia magasabb szintjén az üzemeltetési 

rendszer irányítását foglalja magában. 

A modell általános, mivel funkcionális alapon képezi le a valóságot, így az egyaránt érvényes a háztartások 

körébe tartozó, illetve a gazdasági szervezetek, intézmények épített ingatlanjaira. Természetesen, ha a szervezet 

szempontjából vizsgálnánk a kérdést, akkor már lényeges eltérések adódnának. A vázolt modell a szervezet 

kiépítésénél is egyik alapvető rendezőelvként szolgál. 

A leírt definíció is alapot ad arra, hogy a létesítmény menedzsmentet és a létesítmény-üzemeltetést szinonim 

kifejezéskén használjuk. 

A létesítmény használati folyamatban szereplő cél-objektum alatt azokat az emberi tevékenységhez kapcsolódó 

folyamatokat kell érteni, amelyeket az adott épület, illetve létesítmény működésével szolgál, beleértve a 

működési tér biztosításának funkcióját is. A termeléssel vagy szolgáltatással foglalkozó cégeknél a cél-

objektumok azok a termelő vagy szolgáltató folyamatok, amelyeknek a létesítmény helyet és működési feltételt 

biztosít. 

A létesítmény és a cél-objektum közötti kapcsolathoz, - amit az ábrán K jelöl, - többek között a költség 

kiterhelés, illetve költség allokálás problémája köthető. A létesítmény oldalon, időszakokhoz kötötten kétféle 

költségtétel jelentkezik: 

• Az egyik az ingatlan értékével arányos amortizációs hányad. 

• A másik az elszámolási időszakra eső üzemeltetési költség. 

Az ingatlan élettartalma az egyéb erőforrásokéhoz hasonlítva lényegesen hosszabb. Ennek megfelelően az 

ingatlan értéke hosszan és viszonylag kis költségteher formájában terhelődik át a használói oldalra. Ez a költség 

gyakorlatilag nem befolyásolható. Az üzemeltetési költségek azonban sokkal direktebb módon jelentkeznek. 

Értékük sokkal nagyobb. Orientációként azt vehetjük alapul, hogy egy létesítménynek az üzemeltetési 

életszakaszára számított összköltség a beruházási érték 8-10 szerese, esetenként még ennél is több. Tehát ennek 

a területnek a kézbentartásához, ésszerűsítéséhez alapvető érdek fűződik. Nem véletlen tehát, hogy a létesítmény 

üzemeltetés egyre jobban a szervezés a gazdálkodás homlokterébe kerül. 

A költségeknek a felhasználó területekre, végül is például a termékekre, a szolgáltatásokra, a bérlőkre terhelése 

nem könnyű feladat. Az azonban könnyen belátható, hogy egy jól megtervezett és irányított üzemeltetési 

rendszer az elfogadhatóan jó megoldás esélyét növeli. Itt kap fontos szerepet a folyamatok információ 

technológiával történő támogatása. A költség megtakarítás lehetőségének három fő terülte van. Ezek: 
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• a pénzügy, ügyvitel, dokumentálás, 

• a humán erőforrás, és 

• a műszaki területek. 

Az elemzések és a tapasztalatok azt mutatják, hogy egy jól megválasztott és működtetett FM (Facility 

Menedzsment) rendszer bevezetésével a pénzügyi és a műszaki vonatkozású megtakarítások tehetik ki a 

legnagyobb hányadot. Az első elérheti a 35-40, a második akár a 40-50 százalékot is. A műszaki téren a 

karbantartások és felújítások optimális ütemezése és tervszerű lebonyolítása, valamint az energia megtakarítás 

képezik a legnagyobb tételt. 

Egy jól kiépített FM rendszer azonban nem csak a költség megtakarításban nyújthat előnyöket, hanem elősegíti 

a rendezettséget és ésszerű műszaki megoldásokkal az életminőség javulásához is hozzájárulhat. Tanulságos 

áttekinteni annak a felmérésnek az eredményeit, amely arról ad számot, hogy az FM rendszereket milyen 

vásárlási indítékkal vásárolták meg és vezették be (13.3. ábra). 

 

13.3. ábra. Az FM felhasználók vásárlási indítékainak megoszlása. (Forrás: Quelle: Tyssen Facility 

Management GmbH,UNITIS). 

Életciklus elmélet. Az életciklusban való gondolkodás fontosságára, már többször utaltunk. Az életciklusban a 

létesítmény-üzemeltetést a tervezés és az építés megelőzi. Amennyiben arra mód van, már ezekben a fázisokban 

célszerű a leendő üzemeltetőket bevonni. A szakemberek véleménycseréje, a készülő objektum megismerése az 

üzemeltetést ésszerűbbé, gazdaságosabbá teheti. 

Saját erőforrás felhasználásával, vagy feladat kihelyezés üzemeltessünk? A gazdasági verseny szorításában 

a cégek keresik azokat a lehetőségeket, megoldásokat, amellyel pozíciójukat javíthatják. Az egyik járható út az 

lehet, hogy a nem szorosan az alaptevékenységhez kapcsolódó feladatokat kihelyezik az erre szakosodott 

cégekhez. Sok vállalatnál és intézménynél ilyen feladatnak minősül a létesítményüzemeltetés. Az e területre 

szakosodott szolgáltatók száma hazánkban is növekszik. A gazdasági szakemberek ezen a területen az eddigi 

tapasztalatokat zömében kedvezőnek ítélik meg. 

A létesítményüzemeltetés feladatai igen sokrétűek és kiterjedtek. A létesítmény jellege, funkciója, értéke, kora, 

környezeti beágyazottsága a rendszer kialakításában meghatározóak. A 13.4. ábra összefoglalóan mutatja a 

létesítmény-üzemeltetés legfontosabb területeit és funkcióit. 

Az ábrán felsorolt területek, funkciók önmagukban is meglehetősen bonyolultak. Kezelésüket és az integrált 

együttműködésüket az információ technológia többféle módon támogathatja. Háromféle megvalósítási módot 

különíthetünk el: 

• Számítógéppel és megfelelő célprogram rendszerrel megoldott támogatás. 

• Számítógéppel és kontrolltechnikával támogatott üzemeltetés. 

• Kontrolltechnikával támogatott üzemeltetés. 

Az utóbbival leginkább a korszerű családi házaknál találkozhatunk. 
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13.4. ábra. A létesítmény menedzsment főbb területei, funkciói. 

3. 13.3. Számítógéppel és megfelelő célprogram 
rendszerrel megoldott támogatás. 

Ezek alapvetően a nyilvántartások vezetését segítik. Ezek között említhetők: a naprakész letár, a tárgyi 

eszközök, a bútor-mozgások, a személyek elhelyezkedésének nyilvántartása. Általában lehetőség van a 

folyamatok, az események menetrendjének nyilvántartására, a rendezvények, a karbantartási munkák nyomon 

követésére. Segítik a területre, a költséghelyekre, vagy a bérleményekre, a bérlőre vonatkozó üzemeltetési 

költségek elemzését, nyilvántartását is. Kezelhetik, nyilvántarthatják a szerződéseket, támogathatják a 

számlázásokat. Az ilyen rendszerek nagy előnye, hogy a tárgyakról, a történésekről, a fontosabb 

költségmutatókról, azok múltbeli és pillanatnyi állapotáról, jól strukturált, áttekinthető grafikus megjelenítést 

biztosítanak. 

A számítógéppel támogatást nyújtó FM rendszereknek a következő fontosabb sajátosságokkal kell rendelkezni: 

• Rajzolás, rajzszerkesztés, a rajzos dokumentációk kezelése. Az épület üzemeltetőjének alaprajz centrikus 

szemléletmódjához igazodva a helyszínek hierarchiájának megfelelő rendezettséget és kezelhetőséget kell 

biztosítani, lehetővé téve például, hogy a helyszíntől az épületszinteken és zónákon át az egyedi helyiségekig 

eljuthassunk. A programrendszerek az alaprajz készítés funkcióját saját beépített modulja segítségével, vagy 

valamilyen mérnöki tervező rendszerrel (CAD) együttműködve láthatják el. 

• Moduláris felépítés. Ez a követelmény három okból lehet fontos. Ez úton lehetséges az igen változatos 

gyakorlati igényekhez rugalmasan alkalmazkodni. Az informatikai beruházások több ütemben 

megvalósíthatók. Végül az integráltság megtartása mellett a a moduláris rendszer felépítés a munkamegosztás 

szerinti tagolásra is lehetőséget ad. A legfontosabb modul funkciók: 

• Központi adminisztráció. Adatbázis és rajztár kezelés 

• Stratégiai tervezés. 

• Területgazdálkodás. 

• Ingatlangazdálkodás. 

• Karbantartás, és szerviz modul. 
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• Költözés és bútormozgás nyilvántartás. 

• Leltár, tárgyi eszköznyilvántartás. 

• Személy, illetve személyzet nyilvántartás. 

• Grafikus megjelenítés képessége képernyőn és nyomtatásban. 

• Fontos követelmény a hálózati működés biztosítása. 

• Felület a kontrolltechnikai hálózattal való együttműködésre. 

Fontos szempontként kell szem előtt tartanunk, hogy az FM számítógépes rendszer nem élhet teljesen független 

életet a gazdálkodás többi területétől. Tehát az a jó megoldás, ha szervesen beilleszkedik a cég egészét szolgáló 

információ technológiai rendszerbe. Ez a követelmény az informatikai piacon található FM rendszerek közüli 

választásnál egyik meghatározó szempont kell legyen. 

4. 13.4. Számítógéppel és kontroller technológiával 
támogatott üzemeltetés 

A különböző épülettechnikai, épületgépészeti megoldások, például a fűtés, világítás, beléptetés, stb. magas 

fejlettségi szintet értek el. Ezek hosszú ideig autonóm módon működtek. Az információtechnológia integráló 

hatása azonban az épületüzemeltetésben is megjelent. Különböző hálózati, úgy nevezett BUS rendszerek 

alakultak ki, amelyek a korábban különálló funkcionális rendszereket integrált egésszé fogják össze. Ez 

megkönnyíti az összehangolt szabályozást, vezérlést és a központi monitoring segítségével a hatékony 

felügyeletet. 

Az információtechnológiának a megjelenése nagymértékben felgyorsította az épülettechnikai, épületgépészeti 

eszközök olyan irányú fejlesztését, hogy azok jobban idomuljanak a számítás-, a hálózat-, és a digitális technika 

igényeihez. Ez az építőipar épület-automatika háttéripari területén soha nem látott kooperációs, szövetségi 

együttműködést eredményezett. Példaként említhető az EIB európai épületelektronikai és BUS rendszer, 

amelynek létrehozásában több mint negyven cég fogott össze. A csoport tagjai között olyan nagy 

multinacionális vállalatok is részt vettek, minta Siemens. 

A számítás-, és kontrolltechnikát felhasználó FM rendszerek általános felépítését a 13.5. ábra mutatja. A 

megoldás egyik nagy erejét a hálózatok integrációja adja. 

 

13.5. ábra. A hálózati- és kontroll technikára épülő FM rendszer általános vázlata. 

A CAN (Controller Area Network) egy gyűjtő fogalom. Olyan hálózatot jelent, amely felfűzi az érzékelő és 

kontroll egységeket és szabványos hálózati protokollja révén a számítógépekkel, illetve a helyi hálózatokkal is 

kommunikálni tud. Használata túlnyúlik a létesítmény-üzemeltetés területén. Például a CAN a modern 

gépkocsikban is megtalálható. 

A bonyolultabb gépészeti berendezéseknél a helyi kontroller egységek a kijelzés és a beavatkozás lehetőségét 

mindenképpen biztosítják, de e mellett a hálózati végberendezések nagy operativitást adnak. Erre láthatunk 

példát a 13.6. ábrán. 
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13.6. ábra. Példa a kontroller hálózat működésére. 

A tervezési, az adminisztrációs, a döntés előkészítő munkák, valamint a folyamatok vezérlése és szabályozása, a 

monitoring, a védelmi és a kommunikációs funkciók az együttműködő hálózatok és programok segítségével egy 

jól integrált rendszerbe foghatók össze. Az összekapcsolt területeket, és azok főbb összetevőit a 13.7. ábra 

mutatja. 

A kontroll hálózatnak (CAN) számos szabványos megvalósítási rendszere van. A szabványok ellenére az 

amerikai, az európai és japán rendszerek és azok elemei néhány jellemzőben lényegesen eltérnek. Hazánkban 

mindenképpen az európai gyártmányokat kell használni. Az egyik ilyen szabványos rendszer az EIB (European 

Installation BUS), a nevében is hordozza az európai származást. 

 

13.7. ábra. Az integrált FM rendszer főbb összetevői. 

Amint az EIB általános vázlatát bemutató 13.8. ábrából kitűnik, itt a kommunikációs hálózatra és az elektromos 

hálózatra felfűzött egységek programozott együttműködése valósul meg. Az elektromos hálózat mellett tehát 

egy külön kommunikációs hálózatot is ki kell építeni. Leggyakoribb a sodrott érpár alkalmazása. Itt jegyezzük 

meg, hogy ismertek olyan megoldások is, ahol az adat, illetve a jelforgalom az elektromos vezetéken történik, 

úgy nevezett vivőfrekvenciás technológiával. Ez a módszer gazdaságos, de ugyan akkor zavar-érzékeny is. 

A moduláris egységek rugalmas fejlesztést tesznek lehetővé. Bár a modulok rendelkezhetnek bizonyos 

“intelligenciával” (például processzorral), az EIB-nél a vezérlés, az irányítás, döntően központi. A funkciók 

részletezésétől eltekintünk, a közölt ábra is felvillantja a sokféle alkalmazás lehetőségét. 
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13.8. ábra. Az EIB rendszer általános vázlata. (Forrás: EIB Association) 

Annak érzékeltetésére, hogy milyen változatosan építhető ki az FM rendszereknek ez a kategóriája, vázlatosan 

az LCN (Local Controller Network) kontroller hálózati megoldást is ismertetjük. Ennek két lényeges 

sajátosságát emeljük ki: a kommunikációs hálózat megoldási módját és az osztott intelligenciájú strukturális 

felépítést. 

Az új vagy felújításra kerülő épületeknél hatékony megoldást jelenthet az LCN, osztott intelligenciájú lokális 

kontroller hálózat. Itt ugyanis a 4 vagy 5 eres elektromos vezeték egy szála képezi a kommunikációs csatornát 

(13.9. ábra). 

 

13.9. ábra. Az LCN rendszer vázlata. (forrás: LCN kézikönyv). 

Az LCN rendszer sajátosságaként említettük az osztott intelligenciát. Ez olyan szintig is megvalósulhat, hogy 

akár egy fali villanykapcsoló tartalmazhat bizonyos program elemeket, amelyek helyileg, például egy infrás 

távirányítással hozhatunk működésbe. Nagyobb rendszereknél indokolt lehet egy központi számítógép, de 

kisebb alkalmazásoknál a magas szintű integrált működés ennek kihagyásával is megvalósítható. Ez a változat 

az igényesebb családi házaknál gazdaságosan kihasználható. 

Az utóbbi időben megjelent intelligens épület kifejezést nem tárgyaljuk, mert az így nevezett épületek 

alapvetően az ismertetett elvek alapján működnek. Az természetes, hogy a technológia nem áll meg és még 

többet nyújtó elemek, egységek integrálódhatnak a rendszerekbe, például a robottechnika, stb. 

5. 13.5. Kockázatelemzés. 

A bonyolult rendszereknél, mint amilyenek a létesítményeink zöme a műszaki megbízhatóságnak, a kockázatos 

működésnek az elkerülése mind jelentősebbé válik. Ezért is indokolt egy nagyon leegyszerűsített műszaki 

példán keresztül a kockázat elemzés logikáját, az értékelés alapelvét megismerni. A kockázat elemzés az 
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ingatlangazdálkodás más területein is fontos szerepet játszanak, amelynek megoldásához a közölt példa 

adalékokkal szolgálhat. 

Képzeljünk el egy olyan egyszerű esetet, amikor egy tartály tartalmát, a túlmelegedés ellen a rajta keresztül 

haladó, vízvezetékre kötött csőkígyóval folyamatosan hűteni kell. A hűtés megszűnése, és a biztonsági rendszer 

egyidejű meghibásodása akár katasztrófához is vezethet. (13.10.). A kockázati eseményeket és azok 

következményeit, egy áttekinthető és elemezhető logikai kapcsolat-rendszerbe foghatjuk össze. Ezt a logikai 

sémát mutatja a 13.11. ábra. 

 

13.10. ábra. Példa a kockázat számításához 

 

13.11. ábra. Egy kockázat elemzési példa logikai kapcsolati sémája. (a kör: elsődleges esemény). 

A korábbi vizsgálatok eredményei, vagy szakemberi becslés alapján az elsődleges események bekövetkezési 

valószínűségét számszerűen is megadhatjuk. 

A számszerű értékelés érdekében tételezzük fel, hagy az egyes rendellenes események bekövetkezései 

valószínűsége a következő: 

Az elsődleges eseményekből kiindulva a logikai fa struktúrában szereplő ÉS, valamint VAGY kapcsolatok 

sorozatán alulról fölfelé végighaladva végezzük a számításokat. Ilyen módon, lépésről-lépésre a csomópontokra 

vonatkozó események bekövetkezési valószínűségét meghatározhatjuk. 
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A számításnál használt összefüggések 

• az ÉS kapcsolatnál: 

Fij = Fi*Fj 

• a VAGY kapcsolatnál: 

Fij = Fi + Fj – Fi*Fj. 

 

A példa logikáját követve bonyolultabb rendszerek kockázat elemzését is elvégezhetjük. A módszer a kritikus 

pontok kiszűrésében, vagy az alternatív megoldási lehetőségek kockázati szempontból történő összevetésében 

nyújthat segítséget. 

Összefoglalás 

A tanulási egység alapján megismerhetjük a létesítményüzemeltetés alapfunkcióit, gazdasági jelentőségét. Az 

üzemeltetési rendszer általános modellje a létesítményüzemeltetésre is kiterjeszthető. 

A létesítményüzemeltetés hatékonyságát ma már a kontroltechnika és az informatika biztosítja leginkább. Az 

egyik legelterjedtebb rendszer az EIB. 

A létesítményüzemeltetés szorosan kapcsolódik az élet és vagyonbiztonsághoz. A bemutatott kockázatelemzési 

elv és modell segíti a biztonság tudatos megtervezését, ellenőrzését. 

Ellenőrző kérdések 

1. Milyen alapfunkciókat ölel fel a létesítményüzemeltetés? 

2. Ismertesse a számítástechnikával és kontrolltechnikával támogatott létesítményüzemeltetés jellemzőit! 

3. Az EIB rendszer főbb jellemzői. 

4. A kockázatelemzés alapelve. A kockázat logikai modellje. 
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14. fejezet - A rendszertervezés 
alapjai. 

Bevezetés 

A tanulási egység összefoglalja a rendszertervezés legfontosabb sajátosságait. A rendszertervezés általános 

rendezőmodellje támpontot ad a komplex problémák megoldásához. 

A tervezés logikai menetét, a különböző nézőpontok figyelembevételével folyamatábrák szemléltetik. Az 

életciklus szemlélet lényegét a vízesés diagram foglalja össze. 

A célrendszer kimunkálását követően fel kell tárni a megoldási változatokat, alternatívákat. Ezek több 

szempontú összevetése, úgynevezett komplex összemérése szükséges. Részletesen ismertetésre került a Guilford 

féle komplex összemérési módszer. A megértést egy példa segíti. 

1. 14.1. A rendszertervezés általános jellemzése. 
Rendezőelvek, rendező modellek. 

A tervezés a fejlesztésben, a fejlődésben kiemelkedően fontos szerepet játszik. Az ingatlangazdálkodás 

szerteágazó területe tartalmát és jellegét tekintve nagyon sokféle tervezési feladatot hoz felszínre. Ezekben 

azonban az a közös, hogy végül is valamilyen rendszer problémát kell megoldani. Ezért ebben a fejezetben a 

rendszertervezés olyan általános alapelveit, és módszereit vázoljuk fel, amelyek minden konkrét területen 

hasznosítható szemléletet és ismeretet adnak. 

A tervezésről összefoglalóan a következő jellemzőket emelhetjük ki: 

• A tervezés az egyik legfontosabb mérnöki, vezetői tevékenység. 

• A fejlődés, a megújulás, a jövő formálás meghatározó eszköze. 

• Összetett intellektuális tevékenység. 

• A tervezés a múltbeli megoldásokból is származó, jelenlegi problémák megoldása a jövő számára. 

• A tervezés összefüggő döntések sorozata. 

• A tervezés produktuma a terv, ami a megvalósító folyamat alapja. 

A tervezés szükségességét különböző tényezők, hatások válthatják ki, amelyek általában egymással is 

kölcsönhatásban vannak. 

A rendszertervezés problémáit többféle szempont alapján tudjuk elrendezni: 

• a tervezés a hierarchiája, 

• a tervezés alapvető nézőpontjai és 

• a tervezési fázisok, folyamatok logikai kapcsolódása szerint. 

Az előzőekben láttuk, hogy a rendszereknél általánosan előfordul a hierarchikus tagozódás. Például rendszer, 

alrendszer, rendszer-elem. Kézenfekvő tehát a tervezésnél is alkalmazni ezt a rendezőelvet. 

A szemléletünkben is benne van, hogy a rendszerekre általában a bonyolultság jellemző. A bonyolultság 

kezelésére csak korlátozott lehetőségeink vannak. Nincsenek olyan modelljeink, módszereink, amelyekkel egy 

bonyolult rendszer minden jellemzőjét, összefüggését egybe tudnánk sűríteni, és azt hatékonyan kezelni is 

tudnánk. Erre nem is célszerű törekedni. A tapasztalatok szerint hatékony az a rendszertervezési taktika, hogy a 

tervezést kiemelt szempontok alapján végezzük el. Így a feladat egyszerűsödik, hiszen nem veszünk figyelembe 
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minden tényezőt. Ilyenkor azonban kötelező, hogy a különböző aspektus szerinti tervezések eredményeit 

rendszerszemlélet alapján szintetizáljuk és az esetleges ellentmondásokat, konfliktusokat feloldjuk. 

A harmadik rendezőelv a teljes életszakaszra kiterjedően a tervezés logikai folyamatrendszerét fogja össze. 

Számos gazdasági siker hátterében az a rendszertervezési koncepció húzódik meg, hogy tervezés a probléma, 

illetve a produktum teljes életszakaszára kiterjed. Tehát röviden a tervezés a probléma felismerésétől és 

megfogalmazásától a tervezési produktum selejtezéséig ível. Az ingatlanfejlesztés, ingatlangazdálkodás 

területén ez a megközelítés különösen fontos. Szélsőséges példaként gondoljunk egy véges életű atomerőműre. 

Ha a tervezők itt nem gondolják végig, hogy mi történik, ha lejár az adott objektum élettartama, akkor 

utódainkra súlyos örökség marad. 

A 14.1. ábra egyszerűsített formában a rendszertervezés általános rendező modelljét szemlélteti. Az 

egyszerűsítések között említhető például, hogy az ábra nem mutatja a tervezési folyamatoknál lehetséges 

visszacsatolásokat. 

 

14.1. ábra. A rendszertervezés általános rendezőmodellje 

A továbbiakban elsősorban a tervezés menetével foglalkozunk, kiemelve annak fontosabb sajátosságait. 

A rendszertervezés a probléma feltárásával, megfogalmazásával kezdődik. Ez bonyolult és a siker 

vonatkozásában perdöntő jelentőségű. Bonyolult esetben ténylegesen gondos probléma-kutatás szükséges 

ahhoz, hogy eljussunk a világos és egyértelmű meghatározáshoz. Manapság a gazdasági siker egyik 

kulcskérdése annak megválaszolása: MIT KELL TENNI? 

Természetesen a megoldás, a végrehajtás hogyanja is nagyon fontos, itt azonban ma már a technikai, 

technológiai eszközök, módszerek sokasága áll rendelkezésünkre. 

A rendszertechnika jellemzője, hogy a problémákat, így a tervezést is a múlt, jelen, jövő összefüggésében 

kezeli. Így a probléma-kutatás, feltárás munkafázisának tartalmaznia kell az erre vonatkozó elemzéseket. 

A tervezés eredménye a jövőben valósul meg, és az élettartamának megfelelően valamilyen időtávon tölti be a 

funkcióját. Ezért a várható műszaki-, gazdasági környezet jellemzőinek előrejelzése, prognosztizálása a 

tervezési folyamatban fontos szerepet játszik. 

Számos prognosztikai módszer ismert. Általában az adott terület vizsgálatánál több módszer kombinációja 

növeli az előrejelzés biztonságát. 

A fontosabb prognosztikai módszerek: 
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• Trend extrapoláció: 

• lineáris, 

• exponenciális, 

• logaritmikus. 

• Intuitív módszerek: 

• interjú, 

• forgatókönyv, 

• Delphi módszer. 

• Szabadalmi bejelentések és szakcikkek statisztikai és tartalmi elemzése. 

• Történelmi analógia. 

• Géptípusok, technológiák életgörbéi. 

• mennyiségi felfutás, 

• elterjedtség. 

• A fejlett technikák és technológiák (Hi-Tech) eredményei. 

A tervezés folyamatában nagyon fontos a visszacsatolás. A probléma megoldásában előre haladva gyakran új 

szempontok, új ismeretek tárulhatnak fel, vagy olyan ellentmondásokba ütközünk, amelyek szükségessé teszik 

valamilyen korábbi tervezési fázisra való visszatérést, visszacsatolást. A 14.2. ábra az úgynevezett vízesés 

diagram formájában szemlélteti a leírtakat. 

A megoldandó probléma feltárását, és pontos definiálását követően, az igények és a követelmények 

meghatározására kerülhet sor, ami végül is egy jól dokumentált célrendszerbe ölt testet 

 

14.2. ábra. A rendszertervezési folyamat vízesés diagramja. 

A rendszerrel szemben támasztott követelmények két alaptípusba sorolhatók: 

• Kötelező érvényű követelmények. 
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A rendszer nem sértheti a fennálló törvényeket, rendelkezéseket. A rendeltetés szerinti alapfunkciót a 

rendszernek ki kell elégíteni. Egyszerű példával élve egy hídnak teljesen (100%-osan) át kell hidalni a két 

part közötti szakaszt. 

• Preferencia, ajánlás formájában, illetve tűrés értékekkel megadott követelmények. 

Az előző pont példájára utalva a híd felület és a csatlakozó útfelületek síkja egy tűrési határértékig (pl.: 1-2 

cm) eltérhetnek. 

Amennyiben a megoldást illetően alternatív lehetőségek vannak, akkor az életminőséget nagyobb mértékben 

szolgáló változatok mindig előnyt élveznek. 

A tervezés menetét, - de nem az alkotás folyamatát, az észszerűséget szem előtt tartva célszerű logikai keretek 

közé fogni. Ennek módjára közöl példát a 14.3. ábra, ahol célrendszer kialakításának folyamata látható. 

 

14.3. ábra. Az igények, követelmények és a célrendszer meghatározásának folyamata. 

A rendszertervezés folyamatát tervezési változatok (alternatívák) szempontjából a 14.4. ábra mutatja. 

 

14.4. ábra. A Rendszertervezés folyamata a tervezési szempontok alapján 
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A 14.5, a14.6. és a 14.7. ábrák a szilárdhulladék kezelés területéről mutatnak be technikai, technológiai 

változatokat, versenyző alternatívákat. 

 

14.5. ábra. Szilárdhulladék kezelő technológiai megoldások 

 

14.6. ábra. Vákuumos hulladékgyűjtés, központi gyűjtős változata 

 

14.7. ábra. Vákuumos hulladékgyűjtés, gyűjtő kocsis változat változata 

A rendszertervezésben döntően a fentről lefelé bontás (top to down) elvét alkalmazzuk. Ez a tervezés menetében 

a célrendszerre is vonatkozik. Tehát az átfogó célt részcélokra bontjuk. A célok megvalósítása mindig sokféle 

úton és módon érhető el. Amennyiben csak egy féle megoldás kínálkozna nem is beszélhetnénk tervezésről. A 

tervezés sikerét nagymértékben elősegíti, ha a megoldási lehetőségeket minél nagyobb számban tárjuk fel és 

mérjük össze. Az alternatívák közüli választás, az ezzel kapcsolatos döntések sorozata a tervezés egyik lényeges 

jellemzője. 
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Egy rendszert, például ingatlant, ingatlan kivitelezőt, gépet, technológiát, stb. tulajdonságaival, jellemzőivel, 

illetve mint korábban láttuk, a tulajdonság vagy jellemző halmazaival lehet leírni. Az azonos funkciójú dolgok, 

rendszerek összehasonlíthatók. Az összehasonlítás, az összemérése a tulajdonságok meghatározott halmaza 

alapján történik. A döntésben felhasznált lényeges jellemzőket, ismérveket a továbbiakban értékelési 

tényezőknek nevezzük. 

2. 14.2. A komplex összemérés módszere 

A rendszereket, illetve az egymással versenyző megoldásokat a lényeges jellemzőik együttes 

figyelembevételével kell összevetnünk. Ezt komplex összemérésnek nevezzük. Az elmúlt évtizedekben 

számos rangsoroló, komplex összemérő módszer és eljárás alakult ki. Ezek közül a továbbiakban a Guilford 

által kidolgozott módszer továbbfejlesztett, számítógéppel is támogatott, módosított megoldását ismerjük meg. 

Mielőtt a módszer leírásába belekezdenénk, egy rövid méréselméleti kitérőt kell tennünk. 

Sokáig a mérés a mérendő dolgoknak valamilyen etalonnal történő összehasonlítását jelentette. Már a múlt 

század elején is mutatkoztak olyan mérési problémák, amelyek ilyen módon nem voltak kezelhetők. Stevens 

1951-ben a méréselméletet azzal gazdagította, hogy a mérés fogalmát kiterjesztette és általánosabbá tette. 

Eszerint: a mérés számok hozzárendelése az objektumokhoz, illetve azok jellemzőihez meghatározott 

szabályrendszer szerint. Látni fogjuk, hogy az ismertetett komplex összemérési módszernél is ez történik. 

A tervezési célok megvalósításánál rendre olyan döntési problémák elé kerülünk, amikor alternatív lehetőségek 

közül kell választanunk, számos tényező együttes figyelembe vételével. Az előrejutásnak két lényeges eleme 

van; az egyik az alternatívák minél szélesebb körű számbavétele, a másik a lényegi jellemzőik, azaz az 

értékelési tényezők meghatározása. Tehát végül is az alternatív lehetőségek és az értékelési tényezők 

halmazával állunk szemben. Ezeken a halmazokon kell célravezető rendezéseket végrehajtani. 

Az értékelési tényezőkre vonatkozóan néhány fontos kikötést kell tenni. Be kell tartani a teljesség kritériumát, 

ami azt jelenti, hogy a döntés szempontjából minden lényeges jellemzőnek szerepelnie kell. A függetlenség 

követelménye szerint az értékelési tényezőknek egymástól függetlenek függetlennek kell lenni. Biztosítani kell 

az azonos rangúságot. Például a beruházási költség mellett az üzemeltetés költségének kell szerepelnie és nem 

annak valamilyen összetevőjének. 

Rátérve a módszer konkrét ismertetésére elsőként abból kell kiindulni, hogy a rendszerek egyes jellemzőinek 

értéke, fontossága, súlya a döntéshozó számára különböző. A komplex összemérési eljárás első fázisa tehát arra 

irányul, hogy az értékelési tényezők halmazán a döntéshozó vagy a döntéshozók szempontjai alapján egy 

súlyozás szerinti rendezés történjen. Ennek eredményeként minden értékelési tényezőhöz egy súlyszámot 

rendelünk. A második fázis az alternatívák rangsorolása a saját jellemzőiknek a súlyozás szerinti figyelembe 

vételével. 

• Az értékelési tényezők súlyozásának logikai menete: 

• Az érékelési tényezők meghatározása. 

A preferencia mátrix elkészítése. Ez egy n*n-es mátrix, amelynek sorait, illetve oszlopai az értékelési 

tényezők adják. n az értékelési tényezők darabszáma. 

• A preferencia mátrix kitöltése az értékelési tényezők páronkénti összehasonlításával. A sorok értékelési 

tényezőit hasonlítjuk össze rendre az oszlopokban szereplő értékelési tényezőkkel. A páronként 

összehasonlításban a döntéshozónak csak azt kell eldönteni, hogy a két tényező közül számára melyik a 

fontosabb. A fontosabbnak ítélt a megfelelő mátrix pozícióba 1-es, az ellenpárja 0-s értéket kap. 

• Az aggregált preferencia mátrix kialakítása. A döntésben egymástól függetlenül több döntéshozó is részt 

vehet. Ilyenkor az egyénileg kialakított preferencia mátrixok összeadásával létrehozzuk az aggregált 

preferencia mátrixot. 

• A preferencia gyakoriság (a) meghatározása. Ez a mátrix sorösszege. 

• A preferencia arány (P) meghatározása. A képletben az m a döntéshozók számát, az n pedig az értékelési 

tényezők számát jelenti. 

• P --- >U transzformáció (a standardizált normál eloszlás statisztikai 
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táblázatból) 

• a Z súlyszám meghatározás. 

Z = (Ui – Umin) / ( Umax –Umin) 

• Az alternatívák érték skálájának kialakítása: 

• Az értékelő mátrix elkészítése. A mátrix sorait az értékelési tényezők, oszlopait pedig az alternatívák adják. 

• A Z*p szorzatokkal a mátrix értékeinek meghatározása. A mátrix kitöltéséhez minden jellemző 

vonatkozásában egy 1-től 5-ig terjedő segéd skálát alkalmazunk. A számszerűsíthető tényezőknél (pl.: 

beruházási költség) a legjobb érték az 5-ös p 

értéket kapja, míg a legrosszabb az 1-et. A közbülső értékek arányos pontot kapnak. A nem 

számszerűsíthető jellemzőknél is könnyen megoldható a besorolás: rossz (1), elfogadható (2), közepes (3), 

stb. 

• Az alternatívák pontszámainak meghatározása. 

A Z*p szorzatokkal kitöltött értékelő mátrix adatait alternatívánként összeadjuk oszlopainak. Ezzel kialakul 

az értékelő skála, amely alapján a legjobb megoldás kiválasztható. 

A módszer alkalmazására bemutatunk egy példát. Egy képzeletbeli ingatlanfejlesztési projekt megvalósítására 

jelentkezzen öt pályázó az a feladatunk, hogy kiválasszuk azt a vállalkozót, amelyik az elbírálás számos 

szempontjainak együttes figyelembevételével a legjobbnak ítélhető. 

A preferencia mátrix, a figyelembe vett értékelési tényezőkkel és az adott döntéshozó véleménye alapján 

kialakult súlyszámokkal, a 14.8. ábrán látható. 

 

14.8. ábra. Példa a preferencia mátrixra 

A jobb áttekinthetőség érdekében a súlyozás grafikusan is megjeleníthető (14.9. ábra). Az értékelő mátrixot, és 

grafikusan a végső rangsort a 14.10. és a 14.11. ábrák mutatják. 
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14.9. A súlyozás eredménye grafikonban 

 

14.10. ábra. Az alternatívák értékelő mátrixa 

 

14.11. ábra. A komplex összemérés grafikus végeredménye 

A tervezés fontos kísérője a dokumentálás, de ez a gazdasági működés minden területén igény, amit a 

komplexitás növekedése a dinamikus gyors változtatások, a mobilitás növekedése stb. indokol. Ma például az 

épített ingatlanok hatékony üzemeltetését, felújítását sok esetben éppen a dokumentációk hiánya gátolja, illetve 

nehezíti. 

A rendszertervezés során megvalósuló dokumentálás legfontosabb fejezetei a következők: 

• Rendszer követelmények. 

• Kiváltás, csere indoklás. 

• Dekompozíció. 

• Csatlakozó felületi (Interface) követelmények. 
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• Alternatív koncepciók. 

• Érzékenység vizsgálatok. 

• Kockázat elemzés. 

• Teszt eredmények. 

• Hibák leírása. 

• A tervezés indokai. 

• Döntések. 

• Tapasztalatok. 

Összefoglalás 

A tanulási egység összefoglalja a rendszertervezés legfontosabb sajátosságait. A rendszertervezés általános 

rendezőmodellje támpontot ad a komplex problémák megoldásához. 

A tervezés logikai menetét, a különböző nézőpontok figyelembevételével folyamatábrák szemléltetik. Az 

életciklus szemlélet lényegét a vízesés diagram foglalja össze. 

A célrendszer kimunkálását követően fel kell tárni a megoldási változatokat, alternatívákat. Ezek több 

szempontú összevetése, úgynevezett komplex összemérése szükséges. Részletesen ismertetésre került a Guilford 

féle komplex összemérési módszer. A megértést egy példa segítette. 

Ellenőrző kérdések 

1. Ismertesse a rendszertervezés általános rendezőmodelljét! 

2. Az igények, követelmények meghatározásának folyamata. 

3. A vízesés diagram funkciója, és jellemzői. 

4. A komplex összemérés logikai menete. 
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Videó 

Digitális othon  

Digitális Átállás  

Inteligens othon  

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/4027,Rendszertechnika_1
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/4028,Rendszertechnika_2
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/4029,Rendszertechnika_3
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