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1. AUTOMATIKUS AZONOSÍTÁSI RENDSZEREK 

Napjainkban minden területen elvárás, hogy a vagyon védelmének részeként egy olyan 
rendszer kerüljön kiépítésre, melynek fő célja a belépési jogosultság ellenőrzése és 
annak nyilvántartása. Az ellenőrzés folyamatának kellően gyorsnak és megbízhatónak 
kell lennie, egyértelműen és tévedésmentesen ki kell szűrnie a belépésre nem jogosultak 
körét, a nap 24 órájában működőképesnek kell maradnia. Az ilyen feladatok elvégzésére 
jöttek létre a beléptető rendszerek. Ez a fejezet a napjainkban alkalmazott beléptető 
rendszerek főbb típusait mutatja be, a személyazonosítás módja szerint csoportosítva. 
 
1.1 A beléptető rendszerekről 

Beléptető rendszer: „Komplex elektromechanikai-informatikai rendszer, amely telepített 
ellenőrző pontok segítségével lehetővé teszi objektumokban történő személy- és 
járműmozgások hely, idő és irány szerinti engedélyezését vagy tiltását, az események 
nyilvántartását, visszakeresését” [1]. 
Automatikus: emberi beavatkozást nem igényel, 
Nem automatikus: ha belépéskor az őr összehasonlít egy mentett és/vagy a belépéskor 
rögzített – kameraképet a belépőről. 
Azonosítás: személy vagy tárgy azonosságának megállapítása vagy kizárása. 
Biometrikus azonosítás: a személyazonosítás egyik fajtája, az ember egyénenként eltérő 
mérhető biológiai jegyein, élettani vagy viselkedési jellemzőin (biometria) alapuló 
azonosítási eljárás. 
A rendszer főbb elemei: 
Olvasó: az azonosításra alkalmas adatokat szolgáltatja a rendszer felé. 
Vezérlő: az olvasóról beérkező adatok alapján eldönti, hogy az adott személy az adott 
időpontban adott irányban jogosult-e a belépésre.
Felügyeleti rendszer: rendszer ellenőrzése, események rögzítése, visszakeresése, 
listázása. 
Áthaladást szabályzó eszközök és érzékelőik – Access Point Actuators and Sensors APAS: 
csak a jogosultak belépését teszi lehetővé (egy azonosítás, egy áthaladás) és a gátló-
szerkezet állapotának (nyitott, zárt stb.) megállapítása. 
Az MSZ-EN 50133:2006 négy felismerési osztályt határoz meg: 0. azonosítás nélkül, 1. a 
felhasználó által ismert információn alapuló, 2. azonosító tárgyon vagy biometrián 
alapuló, 3. azonosító tárgyon vagy biometrikus azonosítón túl információ is szükséges az 
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azonosításhoz. Azonosító tárgy és biometria kombinációja szintén ehhez a felismerési 
osztályhoz tartozik [2]. 
 
1.1.1 Információ alapján történő azonosítás 

A belépni szándékozó által ismert, általában 4 számjegyből álló kód alapján (PIN – 
Personal Identification Number) lehetséges a belépés. 
A 4 számjegy hosszúságú numerikus kód variációinak száma 104, a 6 digit hosszúságú 
kód variációinak száma 106, a 8 digité pedig 108, azaz 10 000-szerese a 4 számjegyű 
kódnak. Az alfanumerikus karakterekből álló jelszavak variációs számánál az ABC X (db), 
betűjét és a tíz számot alapul véve, 5 karakteres jelszóból (X+10)5 variáció létezhet. 
 
1.2 Fizikai eszköz alapján történő azonosítás 

1.2.1 AZ RFID technológia rövid története 

Az RFID a II. Világháborúban használt radarrendszerekből fejlődött ki, amit a skót fizikus 
Sir Robert Alexander Watson-Watt fedezett fel 1935-ben. A probléma abból adódott, 
hogy a radaron nem lehetett megkülönböztetni a saját vagy ellenséges repülőgépet. A 
németek észrevették, hogyha a pilóta himbálja a gépet, a visszavert rádióhullámok 
megváltoztak. Ez a nyers módszer nevezhető az első passzív RFID rendszernek. 
Watson-Watt vezetésével egy titkos projekt keretében a britek kifejlesztették az első 
aktív saját repülőgép felismerő rendszerüket IFF-t (Identify Friend or Foe). Egy adót 
helyeztek el minden brit repülőgépre. Amikor ez jeleket vett a földi radarállomástól, 
egyedi jeleket kezdett sugározni, amit a földi állomás érzékelt és azonosította a 
repülőgépet. Az RFID ugyanezen az elven működik. Ez a módszer nevezhető az első aktív 
RFID rendszernek. 
A 60-as években fejleszti ki többek között a Sensormatic az elektronikus termék-
felügyeleti rendszert (EAS), elsősorban a bolti lopások megelőzésére. Ezek a tag-ek 1-
bitesek voltak, olcsók és mikrohullámú vagy induktív technológiát használtak. Az 
alkalmazás csak a tag meglétét, illetve hiányát jelezte. Kétségtelenül az EAS címkék 
voltak az első és legelterjedtebb RFID alkalmazások. 
A 70-es években komoly fejlesztések folytak, mind Amerikában, mind Európában. 
Ekkoriban elsősorban állatok nyomon követésére készültek alkalmazások. 
Az első USA-beli RFID szabadalom Mario W. Cardullo nevéhez fűződik, aki 1973. 
januárban védte le az aktív RFID tag-et, amely újraírható memóriával rendelkezett. 
Ugyanebben az évben kapta meg Charles Walton találmánya, a passzív transzponder a 
szabadalmat, amivel zárt ajtót lehetett kinyitni, kulcs nélkül. 
A 70-es években az USA Los Alamos-i kutatóintézete kifejlesztett egy rendszert a 
nukleáris eszközök nyomkövetésére. A 80-as években, amikor a kutatók kereskedelmi 
cégeknél helyezkedtek el, a módszert autópálya díjfizető rendszereknél is alkalmazták. A 
Los Alamos-i intézet szarvasmarhák azonosítására is fejlesztett RFID rendszert az USA 
Mezőgazdasági Minisztériuma számára. Passzív 125 kHz-en (LF) adó RFID 
transzpondereket használtak, amelyet üvegkapszulában a szarvasmarhák bőre alá 
ültettek be. Az olvasó által kibocsátott rádióhullámot modulálva verte vissza a 
transzponder. Ezt a technológiát jelenleg is használják szerte a világon. 
Idővel a 125 kHz-ről áttértek a 13,56 Mhz-es sávra (HF), ami az egész világon szabad 
frekvenciasáv volt. A nagyobb frekvencia a nagyobb olvasási távolságot és a gyorsabb 
adatátvitelt is lehetővé tette. Különösen Európában terjedt el a HF rendszerek 
használata, elsősorban újrafelhasználható konténerek és más vagyontárgyak nyomon 
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követésére. Manapság a 13,56 Mhz-es RFID rendszerek beléptető, díjfizető (Mobile 
Speedpass), és smart-card rendszereknél terjedtek el. 
A 80-as években jelentős rendszertelepítések folytak: Amerikában a vasúttársaságok a 
konténerek kezelésére, Európában, és elsőként Norvégiában autópálya díjfizetésre 
készült rendszer. New Yorkban a Lincoln-alagútnál a buszközlekedés gyorsítása 
érdekében alkalmazták az RFID-t. 
A 90-es években egyre több területen kezdték alkalmazni az RFID technológiát: 
autópálya díjfizetés, autó indítás-gátló, tankolás, síbérlet, személyek illetve járművek 
beléptetése. Egyre több cég lépett be az RFID piacra: Texas Instruments, IBM, Micron, 
Philips, Alcatel, Bosh, Combitech, hogy csak néhányat említsünk. 
A 90-es évek elején az IBM fejlesztette ki az első UHF RFID rendszert, ami még nagyobb 
olvasási távolságot biztosított (maximum 6 méter) és gyorsabb adatátvitelt. Az IBM 
véghezvitt néhány projektet a Wal-Mart-tal közösen, de mikor a fejlesztések nem 
váltották be a reményeket, és pénzügyi gondok is adódtak, értékesítette a 
szabadalmakat és a technológiát az Intermec-nek. Az Intermec több rendszert 
értékesített, azonban a technológia jelenleg drága az értékesített rendszerek kis száma 
és a nyitott nemzetközi szabványok hiánya miatt. 
1999-ben az UHF RFID lendületet kapott, amikor a Uniform Code Council, az EAN 
International, a Procter & Gamble és a Gillette megalapították az Auto-ID Centert a 
Massachusetts Institute of Technology-t. David Brock és Sanjay Sarma vezetésével 
kifejlesztették az olcsó, mikrochipet is tartalmazó RFID tag-et. Elképzelésük az volt, hogy 
csak egy sorozatszámot tárolnak a tag-ben, ami így kis memóriával olcsóbb lesz és a 
sorozatszám alapján egy internet alapú adatbázisból kereshető ki további információ a 
termékről. 
Sarma és Brock lényegében változtatta meg az RFID szerepét. Addig egy RFID tag 
valójában egy mobil adatbázis volt. Sarma és Brock az RFID-t hálózati technológiává 
változtatta azzal, hogy a tárgyakat a tag-ek révén az internethez kapcsolta. Az üzleti 
életben ez jelentős változást hozott, mert, lehetővé vált az, hogy a termék útja a két fél 
által folyamatosan követhető legyen. 
1999 és 2003 között az Auto-ID Center elnyerte több száz multinacionális cég, az USA 
Védelmi Minisztériumának és több jelentős RFID szállító támogatását. Kutató 
laboratóriumok nyíltak Nagy-Britanniában, Svájcban, Japánban és Kínában. 
Kifejlesztettek két Air Interface Protocolt (Class 0 és Class 1), az Electronic Product Code 
(EPC) számozási módszert, és megtervezték azt a hálózati környezetet, amely tárolja az 
információkat egy biztonságos internet adatbázisban. A technológiát átadták 2003-ban a 
Uniform Code Council-nak, majd létrehozták az EPC Global nevű szervezetet az EAN 
International-lel közösen, hogy terjesszék az EPC technológiát. Az Auto-ID Center 2003. 
októberben bezárt és kutatási területeit átadta az Auto-ID laboratóriumoknak. 
Az EPC Global 2004 decemberében jóváhagyta a második generációs szabványokat, ezzel 
is segítve az RFID világméretű elterjedését [3]. 
 
1.2.2 Rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) 

A Rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) alapvetően egy olyan azonosítási rendszer, amely 
bármely objektum (tárgy, ember, állat) egyedi azonosítóját rádióhullámok segítségével 
továbbítja. A megfelelő működéshez két különálló eszköz szükséges, egy rádiójeleket 
sugározni képes tag (RFID), mely gyakorlatilag egy microchip és egy kis antenna, ez 
tárolja az egyedi azonosításhoz szükséges információt, valamint egy adatolvasó készülék, 
mely képes fogadni az adó által kisugárzott jeleket, és továbbküldi digitális formában egy 
feldolgozó egység felé. Az RFID az egyedi azonosító technológiák (AUTO ID) családjába 
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tartozik, hasonlóan a vonalkódokhoz, csak működési elvében tér el. Számtalan egyedi 
azonosításra alkalmas technológia létezik, gondoljunk csak a biometrikus azonosítókra 
(ujjlenyomat szkennerek, retinaszkennerek), melyek közös jellemzője, hogy egy 
meghatározott „adattartalom” felismerésével azonosítanak személyeket, tárgyakat. 
Az RFID működési elve egyszerű: helyezz egy transzpondert (mikrochipet) egy 
antennával egy termékre, és használj egy olvasót (eszköz egy vagy több antennával) 
ahhoz, hogy a mikrochipből kiolvasd az adatokat rádióhullámok segítségével. Az olvasó 
az adatokat számítógéphez továbbítja, és ezzel üzleti értéket teremtünk. 
 
1.2.3 Az RFID transzponder 

Nagy többségben az RFID transzponderek (más néven tag-ek) szilikon alapú mikrochipet 
használnak arra, hogy egy egyedi sorozatszámot, valamint gyártófüggő további adatot 
tároljanak. Alapvetően az RFID rendszerek kétfeléképpen csoportosíthatók: aktív és 
passzív RFID rendszerek. A passzív RFID tag-ek nem rendelkeznek adóval, csak az 
olvasóból kisugárzott energia segítségével verik vissza a (modulált) rádióhullámokat. Az 
aktív tag-ek saját adóval és többnyire saját energiaforrással rendelkeznek. Az aktív tag-
ek a mikrochipjükben tárolt információt sugározzák rádióhullámok útján. 

 

1.1 ábra: RFID belső felépítése 
Forrás: [30] 

 
Aktív RFID rendszereket használnak például nagy értékű konténerek, vasúti kocsik stb. 
követésére. A használt frekvencia általában 455 MHz, 2,45 GHz vagy 5,8 GHz és az 
olvasási távolság általában 20–100 méter. Tágabb értelemben kétféle aktív tag-ról 
beszélhetünk: transzponder és beacon. Az aktív transzponder az RFID olvasó 
rádióhullámaira ébred fel. Ezek általában beléptető és autópálya díjfizető rendszereknél 
használatosak. Ha egy autó a beléptető kapu előtt elhalad, a kapunál elhelyezett olvasó 
által kibocsátott rádióhullám hatására a szélvédőn elhelyezett transzponder felébred és 
kisugározza az egyedi azonosítóját. A transzponder az elemének élettartamát azzal 
növeli, hogy csak az olvasó jelének hatására ad jelet. A beacon-ok valós idejű 
helymeghatározó rendszerekben (real-time locating system = RTLS) használatosak, ahol 
nagy értékű eszközök pontos helyének meghatározása a fontos. Az RTLS esetében a 
beacon rendszeres időközönként leadja az egyedi azonosítóját, ami lehet három 
másodperc vagy egy nap is, alkalmazástól függően. Ha a beacon jeleit legalább három 
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különböző vevő veszi, az eszköz pontos helye könnyen meghatározható. Ezt a rendszert 
nagy értékű autóknál használják a lopások megelőzésére. 
Az aktív transzponderek olvasási távolsága kb. 100 méter. A passzív RFID transzponder 
egy mikrochipet tartalmaz, ami egy antennával van egybeépítve. A tokozásuk sokféle 
lehet. Lehet egy hordozórétegre felerősítve vagy papírcímke és ragasztóréteg között 
nyomtatható RFID címkeként vagy lehet smart-label. A transzpondert lehet plasztik 
kártyába ágyazni, kulcstartóra fűzni vagy műanyag dobozba zárni a hő és kémiai 
behatások elleni védelem miatt. A speciális tokozások általában emelik a költségeket. 
Passzív tag-ek léteznek 125 kHz, 13,56 MHz, és UHF (860–960 MHz) tartományban. 
Némely rendszer a 2,45 GHz-es sávot, illetve egyéb sávot is használhat. 
 
LF, HF és UHF RFID rendszerek: 
Az LF és HF rendszerek általában induktív csatolást alkalmaznak. Lényegében egy 
tekercs van az olvasó antennájában és a tag antennájában is, amelyek együtt egy 
elektromágneses mezőt alkotnak. A tag ebből az elektromágneses mezőből nyeri az 
energiáját, és a beépített mikrochip áramot kap, majd megváltoztatja az antennán a 
terhelést. Az olvasó érzékeli ezt az energiaváltozást és ezeket a változásokat egyesekké 
és nullákká változtatva számítógép számára értelmezhető adatokká alakítja. Mivel az 
olvasó és a tag antennája együtt alkotja az elektromágneses mezőt, viszonylag közel kell 
lenniük egymáshoz. Ez az olvasási távolság egyik korlátja. 
A passzív UHF rendszerek úgynevezett „propagation” csatolást alkalmaznak. Ebben az 
esetben az olvasó és a tag nem alkot elektromágneses mezőt, hanem az olvasó által 
kibocsátott energiát a tag arra használja, hogy az antennáján megváltoztatja a terhelést 
és egy módosított jelet sugároz vissza. Ezt nevezik backscatter-nek. Az UHF tag-ek 
háromféle módon tudják a bitsorozatot visszaküldeni: amplitúdó, fázis és frekvencia 
„shift key” módszerrel. 
Az LF és HF rendszerek általában induktív csatolást alkalmaznak, így az olvasómező 
mérete kisebb, jobban ellenőrizhető az olvasás. Az UHF rendszerek propagation csatolást 
alkalmaznak, és ezért nehezebben ellenőrizhető, mert a hullámok nagyobb távolságra 
szóródnak szét a térben. A hullámok visszaverődnek a felületeken, és elérhetnek olyan 
tag-eket, amit nem is akarunk olvasni. Az LF és HF rendszerek jobban működnek fém- és 
folyadékfelületek közelében, mint az UHF rendszerek. 
Az olvasási problémák elsősorban UHF rendszereknél jelentkeznek. 
Jelcsillapítás: 
Ha a tag kisebb energiát tud csak felvenni, akkor az olvasót közelebb kell tenni az 
olvasandó tag-hez. Az olvasó által kibocsátott energia sűrűsége a távolság négyzetével 
arányosan csökken. Az UHF RFID tag-ek (amelyek nem tartalmaznak elemet), nagyon kis 
energiával adnak jelet. A tag-ek által visszavert energia a távolság negyedik hatványával 
csökken. Más szavakkal, az olvasó által kibocsátott energia sűrűsége a távolsággal 
csökken, a tag-ek által visszavert energia ennél sokkal gyorsabb mértékben csökken. 
Sok olvasó külső antennát (vagy antennákat) használ, amelyek koaxiális kábellel vannak 
az olvasóhoz csatlakoztatva. Ha az antennák nagy távolságban vannak (pl. fix olvasók, 
kapuolvasók), a jel csillapodik és gyenge teljesítményt érhetünk el. A víz, a szén és 
egyéb anyagok elnyelik az UHF energiát. Ilyen termékek esetén (pl. gyümölcslevek, 
üdítők, akkumulátorok, elemek) az energia jelentős csillapítást szenvedhet. 
 
1.2.4 RFID rendszerek elemei 

Egy RFID rendszer telepítése nem csak abból áll, hogy kiválasztjuk a megfelelő RFID 
olvasót és a hozzá való tag-eket. Ahhoz, hogy üzleti értéket nyerjünk az RFID 
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rendszerben meglévő összes információból, szükség van további elemekre: úgynevezett 
middleware-ekre, esetleg fejleszteni kell a vállalati rendszert, integrálni az RFID-val. 
Minden ilyen elemnek van közvetlen költsége és nem közvetlen költségek is 
felmerülhetnek. 
Néhány olyan téma, ami fontos a megfelelő RFID rendszer kiválasztásánál: 
Az antenna elhangolása: Ha a tag olyan terméken van, ami nem „RF barát”, 
elhangolódhat az antenna, ami azt okozza, hogy a tag nem képes elég energiát felvenni 
a jelek visszaküldéséhez. Speciális tokozás, pl. légrés képzése megoldhatja a problémát, 
sőt fém felület esetén a sebesség növekedését is eredményezheti. 
Sokféle RFID rendszer létezik, az alkalmazásunkhoz a helyeset kiválasztani az egyik 
legfontosabb feladat (1.1 táblázat). 
 

1.1 táblázat: RFID-tag típusai 

Működési frekvencia 
szerint 

Olvasási távolság 
szerint 

Energiaellátás módja 
szerint 

Végezhető művelet 
szerint 

125 kHz Contactless <5 cm Passzív Gyárilag programozott 

13,56 MHz Proximity 5–50 cm Aktív Egyszer írható 

430 MHz Hands free 0,5–2 m 
Szemi-passzív (BAP, 

Battery Assisted 
Passive) 

Átírható 

862–956 MHz (UHF) Long range > 2 m  Írható/olvasható 

2,45 GHz    

 
1.2.5 RFID middleware és szerverek 

Middleware-nek nevezzük azt az elemet, ami az olvasó és a vállalati alkalmazás között 
helyezkedik el. A middleware kulcsfontosságú a rendszer szempontjából, mert a 
middleware veszi a nyers adatot az olvasótól (az olvasó másodpercenként 100-szor is 
olvashatja ugyanazon tag-et), megszűri az adatokat, és küldi a háttéralkalmazásnak. A 
middleware kulcsszerepet játszik abban, hogy a megfelelő információ, a megfelelő időben 
a megfelelő alkalmazáshoz jusson el. 
Több RFID middleware alkalmazás található a piacon. Ezek mindegyike elvégzi az 
alapvető szűrési műveleteket, sok közülük további funkciókat nyújt. Ilyen lehet pl. az 
RFID olvasó felügyelete, konfigurálása, szoftver upgrade letöltések stb. 
Némely RFID middleware iparágtól függő speciális funkciókat nyújthat, pl. elektronikus 
üzenetet küldhet egy termék feladásakor egy megadott címre. Az alkalmazott 
middleware-ek nem kell, hogy mindenhol ugyanazon gyártótól származzanak, ugyanis a 
middleware-ek az egymás közötti kommunikációra szabványos internet nyelvet és 
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protokollt használnak, úgymint az XML (Extensible Markup Language), és a SOAP (Simple 
Object Access Protocol). 
RFID olvasók: 
Rendelkezhetnek külső, illetve belső antennával. A külső antennával rendelkező RFID 
olvasókhoz egy vagy több porton keresztül csatlakoztatható antenna (a jelenlegi olvasók 
maximum 8 antenna-csatlakozóval vannak ellátva). Az olvasó rendelkezhet bemeneti és 
kimeneti portokkal, amelyeken keresztül külső eszközök csatlakoztathatók. Bemenetként 
pl. elektromos szem, kimenetként pl. PLC, szállítószalag leválogató. Az olvasó 
rendelkezhet egyéb portokkal, amelyeken keresztül számítógéphez vagy hálózathoz 
csatlakoztatható. A régebbi olvasók soros porttal rendelkeznek, a legtöbb új olvasó USB, 
Ethernet, Wi-Fi portokkal rendelkezik. 
 
1.2.5.1 Olvasó-ütközés elhárítása 

Az RFID alkalmazások elterjedésével nagy mennyiségű egyedi azonosító (transzponder) 
minél rövidebb idő alatt történő leolvasása vált szükségessé, mert raktári, vagy 
logisztikai alkalmazások esetén a másodpercenkénti több száz címke leolvasása is 
előfordul. A probléma, hogy nem csak több transzponder leolvasása esetén léphet fel 
ütközés, hanem ugyanez a probléma adódhat több olvasó egyidejű jelenléte esetén is. 
Ütközés lép fel RFID rendszerekben, amennyiben két vagy több olvasó olyan közös 
térrészt is lefed, melyben transzponder található. Ez az eset látható az 1.2. ábrán. Az 
ütközések legszembetűnőbb negatív hatása a leolvasási sebesség csökkenése. 

 

1.2 ábra: Példa olvasók ütközésére, mely során az olvasók közös térrészt 
próbálnak adminisztrálni 

Forrás: [4] 
 
Egyszerű és kézenfekvő megoldás, ha az olvasók hatósugara állítható, így elkerülhető az 
ütközés. Az olvasók hatósugarának adaptív változtatása olyan eljárás hogy minden n 
olvasási ciklus után a felügyelt terület duplázásával, ütközés esetén pedig P 
valószínűséggel ennek csökkentésével optimalizálja a leolvasásokat. Ez gyakorlatilag egy 
SDMA (térosztásos többszörös hozzáférés). 
A NAK-alapú (Not Acknowledged, azaz nem nyugtázott) ütközésfeloldás feltétele, hogy 
minden olvasó saját vezérlőcsatornával rendelkezzen. Az olvasó először egy üzenetet 
küld szét a környezetében lévő összes olvasónak. Amelyik épp foglalt, egy NAK üzenetet 
küld vissza. Ha az olvasó legalább egy NAK-ot vesz, korlátozza az adatcsatornához való 
hozzáférését. 
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A beacon eljárás szerint az olvasó olvasás közben periodikus beacon üzeneteket küld a 
vezérlőcsatornáján. Ha egy másik olvasó is olvasni szeretne, előbb ellenőrzi az utolsó 
beacon óta eltelt időt. Ha ez kisebb, mint egy megadott érték (vagyis a beacon 
periódusideje), az olvasás valószínűleg még folyamatban van, tehát várakozik, míg az 
előírt idő alatt nem jön újabb beacon [4]. 
 
1.2.6 RFID alkalmazási területek 

RFID könyvtári alkalmazások: 
Az USA könyvtáraiban (és más országokban is) évek óta használják az RFID-t. 
Kezdetekben ez biztonsági célt szolgált, jelenleg a raktármenedzsmentet, az önálló 
kölcsönzést és az automatikus visszavételt támogatják. Nagyobb szállítók a Checkpoint 
Systems és a 3M. A 13,56 MHz-es HF RFID rendszerek terjedtek el, az alkalmazott tag-
ek árai 50–70 cent körül mozognak. 
RFID vagyontárgyak nyomkövetése: 
Nagyobb értékű tárgyak követésére alkalmazzák, illetve olyan eszközökre, amelyek 
elvesztését vagy ellopását akarják megakadályozni. Ilyen rendszerrel takarít meg évente 
több millió dollárt az Air Canada, amikor az élelmiszer-konténereinek mozgását követi 
RFID rendszerrel. 
RFID gyártás-optimalizálás: 
Az egyes részegységek beépítés előtti megfelelő időben történő szállítása csökkentheti a 
tárolási, raktározási költségeket. Több nagy gyártó alkalmazza az RFID-t gyártásának 
optimalizálására, mint pl. Johnson Controls, Boeing, AM General (Hummer), és a Club 
Car. 
RFID ellátási lánc menedzsment: 
Az RFID technológia segítségével a hurok csökkenthető, illetve a lánc minél nagyobb 
része automatizálható. 13,56 MHz alapú RFID rendszert használ pl. a Procter & Gamble 
Spanyolországban. A Paramount Farms, amely az USA pisztácia-fogyasztásának 60%-át 
szállítja, a beszállítói láncának automatizálására szintén RFID rendszert alkalmaz. 
RFID a kiskereskedelemben: 
Több multinacionális kereskedő cég tervezi vagy már elkezdte az RFID rendszer 
bevezetését: pl. Best Buy, Metro, Target, Wal-Mart. 
Díjfizető rendszerek RFID alapon: 
Sokfelé használják díjfizető rendszerekben, mert megállás nélkül, gyorsabban intézhető a 
díjfizetés az RFID alkalmazásával. Ilyen rendszer működik több autópályán, 
gyorséttermekben, buszjáratokon, metrón, sípályákon. 
Biztonsági és beléptető rendszerek: 
Az RFID, mint elektronikus kulcs szolgál ezen alkalmazásokban. A 125 kHz-es RFID 
rendszerek terjedtek el, de egyre több helyen alkalmazzák a 13,56 MHz-es RFID 
rendszereket is ezen a területen. 
Az autó indításgátlókban is egyre több gyártó használja az RFID-t. 1994 óta az 
autólopások száma 50%-kal csökkent az RFID-nek köszönhetően. 
Az USA Közlekedési Minisztériuma a biztonsági konténereket jelöli meg RFID tag-ekkel, 
remélve, hogy ezzel is csökkenti a terrorveszélyt. 
További alkalmazási területek: állatok azonosítása (útlevél), vízi parkban gyerekek 
követése RFID karpereccel, betegek távoli felügyelete, pénzszállítás biztonságának 
növelése [7]. 
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1.2.6.1 Hozzáférés-vezérlés 

EID Aalten b.v. – Proximity hozzáférés-vezérlés. Leginkább a Trovan® azonosító 
berendezés kifejlesztőjeként ismert, de gyárt antennákat is üzleti és állatazonosítással 
kapcsolatos alkalmazásokhoz. 
GSC Systems – A fokvárosi székhelyű cég széles körű termékkínálattal rendelkezik a 
hozzáférés-vezérlés kategóriában. Termékei közt találhatóak komplett beléptető 
rendszerek, proximity kártyák, tag-ek és egyéb beléptető rendszerekhez szorosan 
kapcsolódó termékek. 
INDALA – 1985-ben, a Szilícium-völgyben alapított cég. Elsősorban a 125 kHz-es 
FlexPass® Proximity olvasójáról és MR Series™ mágnescsík- olvasójáról, valamint a 
FlexSecur™® biztonsági megoldásáról ismert. 
I Q Automation GmbH– Német cég, legfontosabb terméke az EasyKey: az 
elektronikus ajtónyitó – felprogramozása számítógéppel történik, (RS232 porton), 
ezután számítógép csatlakozása nélkül működik, és előre beprogramozott. 
Tensor plc– Az 1991-ben alapított Tensor a smart kártyák és biometrikus azonosítással 
és egyéb hozzáférés-vezérléssel kapcsolatos termékek egyik vezető gyártója. 
 
1.2.7 Vonalkód alapú azonosítás 

A vonalkód alapú azonosítás a birtok, avagy kulcs alapú azonosításnak legegyszerűbb, 
legolcsóbb és talán legkönnyebben alkalmazható megoldására példa. Az egyszerűséggel 
és olcsósággal szemben komoly hátránya azonban, hogy rendkívül könnyen másolható, 
így a vonalkód olvasók könnyen megtéveszthetőek. Ezért a gyakorlati életben inkább 
csak tárgyak, árucikkek, csomagok azonosítására használják, személyek esetében csak 
biztonság szempontjából nem kritikus esetekben – például tagsági kártyák esetén – 
alkalmazzák ezt a módszert. A vonalkódban nem a fekete vonalak, hanem a köztük lévő 
fehérek a „hasznosak”, mivel ezekről verődik vissza a leolvasó által kibocsátott impulzus. 
A különböző vastagságú és távolságú fehér vonalak egy számsorozatot kódolnak, ami 
általában olvasható is a vonalkód alatt. Többféle vonalkód létezik: az elv minden esetben 
azonos. Az olvasás és értelmezés dekódolás komplett rendszert alkot. Az 1.3 ábrán az 
EAN/UPC vonalkód felépítése látható. 
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1.3 ábra: A vonalkód felépítése 
Forrás: [4] 

 
1.2.8 Smart cardok 

A chipkártya a birtok alapú felhasználó azonosítás egyik legelterjedtebb módszere. 
Sikerét a bankkártyákkal való hasonlósága és az azonosítás funkcióján jelentősen 
túlmutató egyéb lehetséges szolgáltatásainak köszönheti (memória kapacitás, 
rejtjelkulcsok védett tárolása, digitális aláírás). Biztonságtechnikai szempontból fontos, 
hogy bár fizikai kialakításban nincs közöttük semmi különbség, a kártyák fizikai 
felépítését és elektronikai kommunikációját az ISO 7816-os szabványcsalád írja le, a 
chipkártyáknak két nagy osztálya létezik. Az egyszerűbb chipkártyákat, amelyek nem 
rendelkeznek érdemi számítási kapacitással, memóriakártyáknak, míg a komoly számítási 
műveletek, tipikusan rejtjelezés elvégzésére is alkalmas kártyákat intelligens kártyáknak, 
angolul smart card-nak szokás hívni. A felhasználó-azonosítás szempontjából a lényegi 
különbség a két osztály között, hogy a memóriakártyák természetüknél fogva 
másolhatóak, míg az intelligens kártyáknál nyilvános kulcsú kriptográfiával megoldható, 
hogy az azonosítás során is titokban tartsák a bennük elhelyezett rejtjelkulcsot, így 
gyakorlatilag másolhatatlannak tekinthetőek. 
A smart card-ok, más néven chipkártyák, vagy integrált áramkörös kártyák (Integrated 
Circuit Cards, ICC) közös jellemzője, hogy integrált áramkört tartalmaznak. Nagyon 
széles körű az ICC-k alkalmazása, de két fő kategóriába sorolhatók: a memóriakártyák 
nem felejtő memóriát tartalmaznak, és esetlegesen biztonsági logikákat. A másik csoport 
a mikroprocesszoros kártyák, amelyek a memória mellett mikroprocesszort is 
tartalmaznak. 
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Az általános felfogás szerint a “smart card-ok” hitelkártya méretű (esetleg kisebb pl. GSM 
SIM kártya méretű) mikroprocesszoros kártyák, bizonyos feltörés biztos tulajdonságokkal 
(úgymint crypto-processzorok alkalmazása, biztonságos fájlrendszer stb.) is 
rendelkeznek. Nem minden chipkártya tartalmaz mikroprocesszort, tehát nem minden 
chip kártya smart card, bár a szóhasználatban gyakran összekeverik őket [9; 10]. 

 

1.4 ábra: Chipkártya 
Forrás: [31] 

 
1.2.8.1 Alkalmazások 

A számos alkalmazási terület között a legelterjedtebbek a bankkártyás és SIM-kártyás 
alkalmazások, de smart card-okkal működnek a fizetős szolgáltatások és különböző 
beléptető rendszerek is. Smart card-okat lehet elektronikus pénztárcaként is használni: 
köszönhetően a titkosítási protokolloknak biztonságban tudhatjuk a pénzünket a kártya 
és az olvasó közti kommunikáció alatt is. Például: Proton, GeldKarte, Moneo és Quick. 
Gyorsan növekvő területet jelent a smart card-ok személyazonosító kártyaként 
alkalmazása is. 
 

1.2.8.2 Memóriakártya, avagy egyszerű chipkártya 

A chipkártyák egyszerűbb fajtája, a memóriakártya kizárólag információtárolásra szolgál. 
Egyfajta adathordozó, amelyből az információ egy megfelelő olvasóval nyerhető ki és az 
íráshoz is a legtöbb esetben ugyanez az eszköz alkalmazható. A memóriakártyák 
általában egyfunkciós alkalmazásoknak nyújtanak tárterületet. Idetartoznak a jól ismert 
telefonkártyák, törzsvásárlói kártyák, parkolókártyák, a magyar diákigazolvány stb. Két 
altípusuk van: a szabadon hozzáférhető memóriájú és a védett memóriájú kártyák. 
Utóbbiak írásához titkos kód ismerete szükséges (de az információtitkosítás nélkül kerül 
tárolásra). Egyes memóriakártyák egyszer, mások többször is írhatóak. 
 
1.2.8.3 Intelligens kártya, avagy smart card 

Az intelligens kártya gyakorlatilag egy kisméretű számítógép: processzorral, operatív és 
tároló-memóriával, esetleges kiegészítőkkel (I/O, kripto-processzor stb.). A memória-
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kártyákhoz képest megnövekedett tárterület és számítási kapacitás jóval bonyolultabb, 
akár többfunkciós alkalmazások futtatását is lehetővé teszi magán a kártyán. Sok 
esetben ezek a kártyák saját operációs rendszerrel is rendelkeznek. 
 

 

1.5 ábra: Chip belső felépítése 
Forrás: [32] 

 
Ezen technikai adottságok lehetőséget adnak kriptográfiai eljárások futtatására is, így 
intelligens kártyával gyakran találkozhatunk különböző biztonságtechnikai 
rendszerekben. A chip-es kivitelezésnek köszönhetően a gyártók azt állítják, hogy a 
chipben tárolt információk fizikai úton (a chip megbontásával) nem, vagy csak nagyon 
költséges eljárással (pl. elektronmikroszkóp használatával) olvashatóak ki, kellően erős 
védelmet nyújtva így a tárolandó információknak, tipikusan rejtjelkulcsoknak. (Az 
igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy számos kutató egyre olcsóbb és olcsóbb eljárást 
dolgozott ki a tárolt információk kiolvasására. Mindenesetre a hétköznapi használat során 
az ilyen professzionális támadások gyakorisága jóval kevesebb, mint például a 
mágnescsíkos bankkártyák hamisítása.) 
Feltételezve, hogy az intelligens kártya képes úgy tárolni rejtjelkulcsokat, hogy azokhoz 
fizikailag hozzáférni nagyon nehéz, nyilvános kulcsú kriptográfia alkalmazásával 
megoldható, hogy e titoknak a birtoklását a kártya úgy biztosítsa, hogy közben magát a 
kulcsot ne árulja el. Az ilyen azonosítási módszereket nevezzük zero-knowledge 
azonosítási módszernek. A smart card-oknak két fő típusa létezik: érintkezős és érintkező 
nélküli. 
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1.2.8.4 Érintkezős smart card 

Az érintkezős smart card-oknak kb. 1 cm-es átmérőjű arany chip van a felső oldalán. Az 
olvasóba illesztésével az érintkezői segítségével kapcsolatot létesít az olvasóval, ami 
ezáltal adatokat tud róla leolvasni, illetve ráírni. 

 

1.6 ábra: Példa egy érintkezős smart cardra 
Forrás: [4] 

 
Az ISO/IEC 7816 és ISO/IEC 7810 sorozat definiálja: 

 a kártyák alakját, méreteit; 
 az elektronikus csatlakozó pozícióját és méreteit; 
 a kártya elektronikus jellemzőit; 
 a kommunikációs protokollokat; 
 a kártyára kiküldött és visszakapott parancsok formátumát; 
 a kártya fizikai tulajdonságait; 
 a kártya működését. 

A kártya nem tartalmaz energiaforrást, a működéséhez szükséges energiát az olvasótól 
kapja. 
 

1.2.8.5 Érintkező nélküli smart card 

A smart card-ok másik típusa az érintkező nélküli smart card, amelyben a chip az RFID 
technológia segítségével kommunikál az olvasóval, ezáltal mintegy 106–848 kbit/s-os 
adatátviteli sebességet lehet elérni. Ezeket a kártyákat elég csak az olvasó antennájának 
közelébe helyezni a tranzakció lefolytatásához. Általában olyan helyeken használják, ahol 
szükséges a gyors tranzakció, mint pl. a tömegközlekedésben. 
Az érintkező nélküli smart card-ok kommunikációját a 2001-ben kiadott ISO/IEC 14443 
írja le. Ez a kártyák két fő típusát definiálja. A szabvány lehetővé teszi a 10 cm-ről 
történő kommunikációt. A smart card-ok másik fontos szabványa az ISO 15693, mely 
már az 50 cm-es kommunikációt is támogatja. A szabványokról bővebben az RFID 
szabványosítás című fejezetben szólunk. A hongkongi Octopus kártya az egyik 
legelterjedtebb érintkező nélküli smart card, amely a 14443-as ISO szabvány szerint 
működik. 
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1.7 ábra: Octopus card. Érintkező nélküli smart card 
Forrás: [4] 

 
Az érintkező nélküli smart card-okat az különbözteti meg az RFID tag-ektől, hogy a tag-
eknek általában nincs (ilyen nagy) írható memóriája és beépített mikrokontrollerje, 
viszont abban közösek a passzív RFID tag-ekkel, hogy a működésükhöz nem szükséges 
belső energiaforrás, hanem beépített induktor útján nyerik az olvasó által kisugárzott 
elektromágneses térből. 
Léteznek továbbá mindkét (érintkezős és érintkező nélküli) interfészt használó 
úgynevezett kombi-kártyák is, melyek mindkét típusú olvasóval képesek kommunikálni. 
Általánosságban maga az érintkező felület bármi lehet (például USB csatlakozó), a lényeg 
a szabványosított kommunikáció, illetve a másolhatatlanság kérdése. A kombi-kártyákon 
az érintkezős és érintkező nélküli interfészek is integrálva vannak, ezek többnyire közös 
tárat használnak, és az adatfeldolgozási részük is közös. Erre példa a Malajziában 
alkalmazott MyKad azonosító kártya. Ez használja az érintkezős Proton és érintkező 
nélküli MIFARE chipeket is. 
Az integrált áramkörös (IC, Integrated Circuit) intelligens kártyák szabványosítása 
jelenleg is folyamatos átalakulás alatt van. Ezekkel foglalkozó szabványcsalád az ISO 
7816. Ez definiálja a kártyák fizikai jellemzőit, az átviteli protokollokat, parancsokat, 
számozási rendszert [6]. 
Léteznek hibrid smart card-ok is, ezek mágnescsíkot is tartalmaznak, így olyan 
termináloknál is használhatók, amelyek nem tartalmaznak smart card olvasót. 
 
1.2.8.6 Mágnescsíkos kártyák 

A mágneskártya, köszönhetően a bankkártyák világméretű elterjedésének, a 
leggyakoribb birtok alapú azonosításra használt eszköz. Sikerét a nagy tömegben való 
olcsó előállításának, könnyű kezelhetőségének köszönheti. Kis példányszámú előállítása, 
valamint hamisítása azonban a mágneskártya-írók relatíve magas ára miatt problémás, 
amivel bár szigorúan véve maga a kártya könnyen másolhatónak, hamisíthatónak 
tekinthető egy statisztikailag elfogadható visszaélési arányt tud biztosítani. 
A mágneskártyák elődei a hitelkártyák voltak, amelyeket már a XX. század 20-as éveitől 
kezdve alkalmaztak különböző formában szállodaláncok és benzinkutak. Az első széles 
körben elterjedt hitelkártyát a Diners Club bocsátotta ki 1950-ben. Ez még mindig 
egyszerű műanyag kártya volt. A vásárlások összegét a hónap (vagy év) végén vonták le 
a vásárló számlájáról. A bankok 1959-ben szálltak be a piacra, amikor a Bank of America 
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elkezdte terjeszteni saját hitelkártyáját (1976-ban ebből alakult ki a Visa), majd mások is 
követték példájukat. 
Az ISO 1971-ben szabványosította a mágneskártyát a 7810, 7811, 7812 és 7813-as ISO 
szabványokban. A szabványok definiálják a kártyák méretét, hajlékonyságát, a 
mágnescsík helyét és a mágneses jellemzőket is. 1972-ben jelentek meg az IBM, majd 
1973-ban a Fujitsu készpénzfelvevő automatái is, amelyek már mágnescsíkkal ellátott 
kártyákkal dolgoztak. A mágneskártyák sikere és terjedése a világméretű Europay, 
Mastercard, Visa (EMV) kártyák széles körű elfogadásával napjainkig töretlen. 
 
A kártya felépítése: 
Egy mágneskártyán a mágnescsíkon túl több adathordozó is lehet. Például a bankkár-
tyákon, az előlapon található kártyaszám, lejárati dátum és a kibocsátó bank logója, a 
hátlapon található az aláírás, illetve úgynevezett kiegészítő kódok az elektronikus 
vásárláshoz. A kártya használatakor egyrészt vizuálisan ellenőrizhető a fenti adatok nagy 
része, másrészt a mágnescsík beolvasása és a PIN-kód bekérése után online ellenőrzésre 
is lehetőség van. (Régebben nem volt annyira elterjedt az on-line kapcsolat, ilyenkor 
csak a kártyán lévő kártyaszám és a vásárló aláírása alapján terhelték meg a számlát.) 
 
1.2.8.7 A mágnescsík 

A mágneskártyában lévő újdonságot egyszerűbb elődeihez képest a hátoldalon található 
mágnescsík jelenti. Ez teszi lehetővé az egyszerű gépi, elektronikus leolvasást és ennek 
eredményeként az azonnali, (esetleg online) ellenőrzést és banki tranzakciót, ami 
hitelkártya esetén jelentősen megkönnyíti mind az eladó, mind a vevő, mind a bank 
feladatát. 
A mágnescsík a magnószalaghoz hasonlóan működik. Ferromágneses részecskék 
találhatóak a szalag anyagában, ezek hordozzák a rávitt információt. (A ferromágneses 
anyagok mágnesezhetőek és megőrzik mágneses állapotukat a mágnes elvétele után 
is.) Ezeknek a részecskéknek két stabil mágneses állapotuk van (északi és déli) és 
alapállapotban rendezetlenül állnak a mágnescsík felületén. Mikor azonban egy 
megfelelően képzett mágnessel közelítünk a csíkhoz, akkor adott területen rendeződnek 
– a mágnes polaritásától függően északi, vagy déli állapotba – a részecskék, amelyekből 
a sávosan kialakított mágneses területek információ hordozására alkalmasak. Magát az 
információt a mágneses sávok változása, illetve szélessége hordozza a vonalkódokhoz 
hasonlóan. A rávitt információ olvasása egy megfelelően kialakított olvasófejjel 
lehetséges, amiben a mágneses állapotok változása feszültséget gerjeszt, ami 
elektromos árammá és végül információvá alakítható. A mágnescsík a kártya tetejétől 
5,66 mm-re található és 9,52 mm széles. A csík három sávot tartalmaz mindegyik 2,79 
mm széles. A két szélső sáv általában 8,27 bit/mm, középső 2,95 bit/mm adatsűrűségű. 
A mágnescsíkos kártyáknak két típusa van: nagy és kis koercitivitású. A nagy 
koercitivitásúak nehezebben törlődnek, ezért hosszabb az élettartamuk, a kis 
koercitivitásúakat viszont kisebb energiával lehet mágnesezni, ezért az író 
berendezések olcsóbbak [6; 12]. 
 

1.3 Biometrikus azonosítók 

A személyek azonosításának a legmegbízhatóbb módszere a biometrikus azonosítás, 
amely az emberi test valamely, gépek által is könnyen kezelhető, fizikai vagy biológiai 
jellemzőjét használja fel az ellenőrzés során, mint például az ujjlenyomat, a hang vagy 
akár az arc jellegzetes vonásait. A tudás illetve a birtok alapú azonosítással szemben itt 
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már ténylegesen magát a személyt azonosítjuk, nem pedig valamilyen más, közvetett 
jellemzőt, mint a jelszó vagy a kulcs. Ezáltal az azonosítás alapját képező tulajdonság 
nem lopható el, megfelelő technológiai megvalósítással pedig az is biztosítható, hogy a 
mintavételezés valós élő személytől származzon, jelentősen csökkentve ezzel a 
megtévesztés lehetőségét. Csendes riasztásra is lehetőség van, hiszen kényszerítés 
esetén megoldható például, hogy ujjlenyomat ellenőrzésnél egy másik riasztást kiváltó 
ujjat használjon a kényszerített alany, illetve hang alapú azonosítás esetén másik jelszó 
használata váltsa ki a riasztást, miközben az azonosítás és a beengedés is megtörténik. 
Természetesen a módszernek hátrányai is vannak. Az egyszerűbb megvalósítások 
viszonylag könnyen megtéveszthetők, a megbízhatóbb, komolyabb termékek viszont igen 
drágák. A biometrikus azonosítás ugyanis speciális hardware eszközöket igényel, 
amelyek ára a megbízhatóságuk növekedésével egyre magasabb. Ezenfelül higiéniai 
szempontból is lehetnek problémák amennyiben az ellenőrzés folyamata fizikai 
kontaktust igényel, valamint egyes módszerek fogyatékos emberek esetében nem is 
alkalmazhatók. Tovább nehezíti a feladatot, hogy a biometrikus jellemzők nagy része az 
idő múlásával is változik, illetve különféle betegségek és sérülések is nagymértékben 
befolyásolhatják az azonosítás sikerességét. Bizonyos alkalmazások esetén adatvédelmi 
problémákkal is szembe kell nézni, mivel a biometrikus azonosítás módszere már a titkos 
megfigyelésre is lehetőséget teremt, hiszen technikailag a megfigyelésre sok esetben az 
adott személy tudta és beleegyezése nélkül is lehetőség van, ami jogi szempontból 
aggályos lehet. Ugyanakkor a leolvasások eredménye az egyes azonosítási folyamatok 
során soha nem egyezik meg teljesen a korábbiakkal, így rendkívül fontos kérdés az 
adott rendszer hibatűrésének mértéke, annak érdekében, hogy minél jobb eséllyel tudjon 
a rendszer egy személyt különböző körülmények között, más-más időpontokban is 
azonosítani úgy, hogy emellett a téves elfogadások, illetve a téves visszautasítások 
aránya minél kisebb legyen. Végül pedig maga a leolvasó hardware eszköz, a bioszenzor 
is támadás célpontjává válhat. Sajnos az ellenőrzést végző számítógép a legtöbb esetben 
nem képes a leolvasó eszköz megbízhatósága felől meggyőződni (ez azonban mindhárom 
azonosítási módszerre igaz). Mindezen hátrányok ellenére azonban léteznek széles 
körben elterjedt megoldások, és joggal tekinthetjük a biometrikus módszereket a 
személyazonosítás legmegbízhatóbb módjának. A biometrikus azonosítási módok közül 
személykövetésre a passzív módszerek a megfelelőek. Ilyenek a fül alapú, az 
arcfelismerésen, vagy a testalkat és járás alapú azonosítási technikák. Az írisz, 
ujjlenyomat vagy tenyérnyomat alapú azonosításokat, vagyis amelyek aktív 
közreműködést igényelnek, csak a beléptetés során lehet alkalmazni [4]. 
 
1.3.1 A biometrikus azonosítás alkalmazási területei 

A biometria alkalmazását piaci és szakmai szempontból három szempont szerint 
kategorizálhatjuk aszerint, hogy milyen biztonsági szint/költség arányú piacot céloznak 
meg; közreműködést igénylő vagy nem igénylő megoldásokról van szó, illetve hogy egy-
egy személy vagy tömegek azonosítása a feladat. 
 
1.3.1.1 High-end vagy low-end alkalmazások 

High-end alkalmazások azok a különösen nagy biztonságot igénylő rendszerek, ahol a 
jelszó és a kulcs alapú azonosítás közvetett megoldásának gyengeségei nem 
elfogadhatóak. Ilyen alkalmazásoknál csak olyan megoldásoknak van piaci 
létjogosultsága, amelyek a biometrikus jellemzők leolvasásakor meg tudnak győződni 
arról, hogy a vett minta valós, élő személytől származik. Ezek a megoldások azonban 
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meglehetősen drágák. Ezen a célterületen olyan úgynevezett high-end termékeknek van 
létjogosultsága, amelyek minél nagyobb fokú biztonságot tudnak nyújtani; az ár – 
amellett, hogy természetesen számít – itt kevésbé fontos. Ezzel szemben a low-end 
alkalmazások esetén a cél az, hogy a védekezés költsége a lehető legalacsonyabban 
maradjon, és csak egy hozzávetőleges biztonság a cél, mely garantálja azt, hogy az 
esetleges támadónak többet kelljen ráfordítania a támadásra, mint a tényleges nyereség. 
Ilyen esetekben a biometria kiegészítő, adott esetben egyszerűsítő megoldásként jól 
használható. A többszintű azonosítás (jelszó + kártya) egyik lépése ilyenkor kiegészítő 
jelleggel akár a biometria is lehet. Ebben az esetben – piaci szempontból – a fő cél a 
minél olcsóbb, egyszerűbb, kényelmesebb megoldás kidolgozása. 
 
1.3.1.2 Aktív vagy passzív személyazonosítás 

Ellentétben az aktív személyazonosítással, a passzív személyazonosítás nem igényli az 
azonosítandó személy, vagy személyek közreműködését. Általánosságban elmondható, 
hogy az aktív technikák, bár korlátozottabban alkalmazhatóak, mint passzív társaik, 
lényegesen olcsóbbak és hatékonyabbak, hiszen az azonosítani kívánt személy valami 
olyan műveletet hajt végre, mely könnyen értelmezhető és a személyre egyértelműen 
jellemző (tenyér, ujjlenyomat bemutatása, kulcs vagy kártya alkalmazása), és 
megismételtethető, amennyiben az azonosítás valamilyen oknál fogva nem sikerül. Ezzel 
szemben a passzív azonosításnál az azonosító rendszernek magának kell az egyénre 
jellemző információkat kinyerni, ráadásul valós időben, mely általában komplikált, és 
kevésbé megbízható. 
 
1.3.1.3 Tömeges vagy individuális személyazonosítás 

A konkrét – legtöbbször külön eljárással regisztrált – személyek azonosításán túlmutatva 
a biometria harmadik célterülete a nagy tömegek minél hatékonyabb és megbízhatóbb 
kezelése, lehetővé téve ezzel, hogy csak az esetek kisebb részében kelljen szigorúbb és 
így jelentősen drágább eljárásokat – például helyszíni élőerős intézkedést vagy utólagos 
nyomozást – foganatosítani. Az elmúlt évek sajnálatos terrorcselekményei különösen 
előtérbe hozták ezeket a módszereket (pl. ujjlenyomat rögzítés, illetve vizsgálat az USA 
vízumoknál). A tömeges azonosítás egyik legfontosabb jellemzője, hogy csak passzívan 
történhet, ellenkező esetben a személyek egyesével történő azonosítása hatalmas 
overhead-et jelentene [4]. 
 
1.3.2 Íriszazonosítás 

Az írisz, avagy a szem szivárványhártyáján alapuló biometrikus azonosítás talán a 
legjobb gyakorlati jellemzőkkel bíró azonosítási módszer. A kidolgozott eljárások akár 
400 különböző azonosítási jellemző vizsgálatára képesek, melyek révén a többi 
alkalmazott biometrikus módszerhez képest jelentősen kisebb a tévedés esélye és az élő 
minta érzékelése is egyszerű a pupilla-reflexek figyelése révén. 
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1.8 ábra: Az „IrisCode” létrehozásának bemutatása 
Forrás: [33] 

 
Az íriszvizsgálat rendszerének alapvető koncepcióját Leonard Flom és Aran Safir dolgozta 
ki Amerikában és Nagy-Britanniában. A jelenleg használatos azonosítási technológia 
megalkotója pedig Dr. John Daugman, aki 1998-ban 400 különböző tulajdonságot 
azonosított be a szem szivárványhártyáján, melyek mindegyike felhasználható 
azonosításra, és egy minta akár 256–512 bájtban is kódolható. 
Mivel mindegyik tulajdonság számszerűsíthető paraméterekkel rendelkezik, ezek az 
azonosítás szabadsági fokaiként foghatók fel. Napjaink rendszerei ezekből mindössze kb. 
260-at használnak, mégis annak esélye, hogy két írisz előre feldolgozott adata 
megegyezzen, mintegy 1070 nagyságrendű, míg a Föld teljes népessége 1010 
nagyságrendű. Ezek ismeretében elmondhatjuk, hogy a retina körülbelül hatszor annyi 
egyedi részletet tartalmaz, mint egy ujjlenyomat. Ha az írisz által hordozott 
információsűrűséget nézzük, az megfelel 3,4 bit per négyzetmilliméternek. Az írisz 
szorosan kapcsolódik az emberi agyhoz, ez az első az emberi szervek közül, ami a halál 
után megváltozik. 
Az írisz a szem szivárványhártyája. Vizsgálata a látható (pl. rajzolata), valamint a 
láthatatlan (pl. infravörös) tulajdonságain alapul. Az elsődleges látható paraméter a 
trabekuláris hálózat, amely az írisz sugaras mintázatát adja. Ez a rajzolat az embrionális 
fejlődés 8. hónapjában alakul ki, és többet nem változik az ember élete során. További 
jellegzetességek a körök, az árkok, vagy a korona. Az infravörös leolvasás során pedig a 
retinahártya láthatatlan erezetéről készíthető felvétel. A képet általában közelről kell 
készíteni, hogy megfelelően részletgazdag legyen, majd meg kell keresni az írisz 
határait. Ez nem egyszerű, hiszen a kör alakot takarhatják a szemhéjak. Az írisz 
behatárolása után már készíthető fokuszált felvétel, amelyen kikereshetőek az 
azonosításhoz szükséges paraméterek. 
A felvétel készítése alapján kétféle leolvasást különböztetünk meg: aktívat és passzívat. 
Az aktív leolvasás a felhasználó aktív közreműködését igényli, mivel a kamerától 10–30 
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cm távolságra kell tartania a szemét. Ezzel szemben a passzív eljárás a felhasználók 
szempontjából sokkal kellemesebb, hiszen ez esetben a rendszer először egy nagy 
látószögű kamera segítségével határozza meg a szemek helyzetét, majd arra fókuszál rá 
egy másik kamerával, és végzi el a leolvasást akár 30–100 cm távolságból is. Mindkét 
esetben a leolvasás körülbelül 2 másodpercet vesz igénybe. 
Az eljárás előnye, hogy régóta használják, így sok tapasztalat és megfelelő elméleti tudás 
halmozódott fel a megbízható azonosítás biztosításához. Szintén előnye a rendszernek, 
hogy az írisz mintázata az idővel nem, sőt baleset, betegség, vagy műtét következtében 
is csak extrém esetben változhat. Az írisz alapú azonosítás egyetlen igazi hátránya az, 
hogy a passzív leolvasó berendezések bonyolultak, így drágák, az aktív leolvasók 
esetében pedig a szemnek elég közel kell lennie a leolvasóhoz, amit az emberek egyrészt 
nem kedvelnek, másrészt pedig higiéniai és egészségügyi problémákat vet fel. Fontos 
továbbá, hogy a leolvasás nem károsíthatja a szem épségét sem. Ez egyszerű elvárásnak 
tűnik, ám nagyon nehéz bizonyítani, hogy tényleg biztonságos egy berendezés. Az írisz 
alapú azonosítás az imént felsorolt hátrányai ellenére nagy jövő előtt áll, hiszen a retina-
azonosításhoz hasonlóan rendkívül kedvező hibaparaméterekkel rendelkezik. Ezenfelül a 
szükséges információ jól tömöríthető, így könnyen tárolható, valamint az adatbázisokban 
való keresés is gyorsan valósítható meg: egy átlagos személyi számítógép 
másodpercenként akár 100 000 rekordot is átvizsgálhat [5; 6]. 
 
1.3.3 Retinaazonosítás 

A szem sajátosságai alapján történő azonosítás területén 1935 óta folynak kutatások. 
Ebben az évben jelent meg egy cikk a New York State Journal of Medicine folyóiratban, 
amely először vetette fel, hogy a vérerek mintázata a retinahártyán felhasználható lenne 
egyének azonosítására. 1935 óta további jelentős kutatási és fejlesztési munkák 
foglalkoztak mind az írisz, mind pedig a retina mintázatok feltérképezésével, illetve ezek 
egyediségével. 
A retinaazonosítás tehát az emberi szem hátsó falán található vérerek mintázatán alapul. 
A retinaazonosítás során alacsony intenzitású infravörös fénnyel világítják be a 
szemfenéken található retinát. 
Az infravörös fény használatát az indokolja, hogy a retinán található vérerek gyorsabban 
nyelik el az ilyen fényt, mint a környező szövetek. A retina mintázatot formázó fényt 
ezután visszatükrözik egy videokamerára, amely rögzíti a mintát. 
Mivel a retinaazonosítás rendkívül nagy pontossággal működő biometrikus technológia, 
így elsősorban magas biztonsági fokot igénylő alkalmazásokban használják (katonai 
alkalmazások, pénzintézetek stb.). A módszer legnagyobb hátránya a felhasználók által 
nehezen elfogadható mintavételi eljárás. Használata betanítást igényel, a felhasználók 
számára sokszor kellemetlen, illetve a „letapogató” technikával szemben vannak 
félelmek. (Az olvasóra hajolás miatt felléphetnek bizonyos fertőzésveszélyek, továbbá 
cukorbetegség esetén az érhálózat sérülhet.) Mindezek ellenére a retinaazonosítás a 
biometrikus módszerek közül az egyik legjobb teljesítményt nyújtja, alacsony FRR (False 
Reject Rate) és rendkívül kicsi FAR (False Accept Rate) értékekkel, kisméretű 
adatsablonokkal, valamint gyors azonosítási eredményekkel [5; 6]. 
 
1.3.4 Arcazonosítás 

Az arc azonosítása során az emberi arc legfontosabb jellemzőit, alakját vizsgálják. Az 
emberi arc azonosítása nagyon összetett technológia és nagyrészt az alkalmazott 
szoftvereken múlik a pontossága. Az arc alapú azonosítás egyetlen problémája, hogy 
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folyamatos utánállítást igényel a rendszer, mivel az idő teltével az emberi arc 
folyamatosan változik az öregedés miatt. A legtöbb arcazonosító szerkezetbe ezért 
öntanító algoritmusokat is implementálnak, hogy a profilhoz mindig hozzáadják a kis 
változásokat. 
Az adatgyűjtésnek két módszere létezik: videó alapú, vagy hőtérkép készítése. A videós 
azonosítás sokkal általánosabb, mivel hétköznapi kamerák használhatóak. A rendszert 
jelentősen befolyásolják a környezeti fényhatások, valamint a felhasználó arckifejezései, 
fejállása, arcszőrzete. A leolvasás két lépésben történik. Az első lépés során, a képen 
meg kell keresni az arc körvonalát, majd eltávolítani a nem kívánt hátteret. A második 
lépés az arc összevetése az adatbázisban tárolt adatokkal. Erre két matematikai 
transzformációkon és analízisen alapuló eljárást használnak. Az egyik módszer magát az 
arcról készült képet, mint különböző árnyalatú foltok halmazát vizsgálja, míg a másik 
módszer az arc különböző elemeit keresi meg (orr, szemek, csontozat, szemöldök, száj 
stb.) és azok egymáshoz viszonyított helyzetét, távolságát vizsgálja. A legfejlettebb 
technológiák 3D térképet is készíthetnek a fejről, ezáltal megnövelhetik a mérések 
számát és ezzel együtt a rendszer pontosságát. 
Hőtérkép készítésének sokkal nagyobb a pontossága a videón alapuló megfigyelésnél, 
mert ekkor a vénák által kialakított különböző hőmérsékletű pontokat térképezi fel a 
rendszer. Ez a hősugárzás külső behatás és sugárzás nélkül detektálható, akár sötétben 
is. A rendszer egyetlen hátránya a videokamerás megfigyeléssel szemben, hogy sokkal 
drágább [4]. 
 
1.3.5 Ujjlenyomat-azonosítás 

Bár mára számos módszer alkalmazható a felhasználók biometrikus azonosítására, az 
ujjlenyomat azonosításon alapuló módszerek szinte egyeduralkodónak tekinthetőek. 
Ennek elsődleges magyarázata, hogy (viszonylagos pontatlansága ellenére) olcsó 
megvalósíthatósága és felhasználóbarát volta. Az ujjlenyomat alapú azonosítás 
technológiájának alapja, hogy az emberi ujjlenyomatok különbözőek még ikrek esetében 
is. Az ujjlenyomatok szisztematikus besorolása már az 1800-as években elkezdődött. 
A hagyományos ujjlenyomat-szkennelési technikák általában az ujj képének egyedülálló, 
kis részeit figyelik. A fodorszálak végét, elágazását, illetve összefutásának helyét minucia 
pontoknak nevezzük. A minucia pontok relatív helyzete adja az összehasonlítási alapot. 
Empirikus tanulmányok alapján megállapítható, két egyednek nem lehet nyolcnál több 
közös minucia pontja. Egy tipikus ujjlenyomat-szkennelés során 30–40 minucia pontot 
vesznek fel. Egyéb rendszerek az ujj kis pórusait vizsgálják, melyek szintén egyedi 
elhelyezkedésűek. 
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1.9 ábra: Digitalizált ujjlenyomat kép a minucia pontokkal 
Forrás: [34] 

 
Minuciák típusai: 
 Végződés (ending): a barázda hirtelen véget ér. 
 Elágazás (bifurcation): ahol a barázda két barázdára ágazik szét. 
 Sziget (Island): a rövid barázda. 
 Pont (Dot): hasonló a szigethez, de rövidebb. 
 Híd (Bridge): átszögellés két barázda között. 
 Kiszögellés (Spur): a másik barázdát nem érintő kis nyúlvány ágazik el a barázdából. 
 Körülzárás (Enclosure): kis távolságra kettéválik a barázda, majd megint egyesül. 
 Delta (delta): elágazás után folytatódik az eredeti barázda. 
 Dupla elágazás (Double bifurcation): egymás után két elágazás. 
 Hármas elágazás (Trifurcation): háromfelé ágazik el a barázda. 

 
Az első két minuciából, az elágazásból és a végződésből össze lehet rakni az összes 
minucia típust, valamint ezek önálló előfordulása a leggyakoribb, ezért általában az 
azonosító rendszerek ezt a két típust vizsgálják az azonosításhoz. 
Az összehasonlítás folyamatának – a számítástechnikai megoldásoktól eltérően – egyik 
legfőbb jellemzője, hogy elsősorban a két kép összeegyeztethetetlenségének keresik a 
jeleit, azaz bármilyen képrészletet, ami kizárja a két nyomatot létrehozó ujjak 
azonosságát. 
Ha nincsenek egyértelmű azonosságot kizáró globális jelek, akkor a látens kép minuciáit 
megpróbálják megkeresni a másik képen. Ebben segítséget jelenthetnek a látens képből 
kinyerhető globális jellemzők, azaz esetlegesen látható alappont, delta, vagy akár a 
fodorszálak irányjellemzői. Ha van gyanúsítható minucia, akkor annak szomszédságát is 
megvizsgálják. Először a látens képen megnézik, hogy az adott minucia szomszédjai hol 
helyezkednek el, és hogyan lehet eljutni hozzájuk feldolgozható minőségű területeken 
keresztül. A megfelelés legfontosabb kritériuma, hogy ugyanannyi legyen a fodorszál-
távolság a két minuciapár között, az irányuk megfeleljen, és jó helyen legyenek. A 
döntési küszöböt már a jog szabályozza, tehát van olyan ország, ahol elegendő 8 
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minuciapárt találni, van ahol ennél többre van szükség. A gyakorlat azt mutatja, hogy 
ahol egy összefüggő területen 5 minuciának sikerül megtalálni a párját, ott meglesz a 
többinek is. Sajnos ez az algoritmus egy az egyben nem programozható le, mert 
feltételezi, hogy a fodorszálak, illetve számuk egyértelműen meghatározható, legalább a 
minuciákat összekötő valamilyen vonal mentén. 
Az egyes ujjlenyomatok összehasonlításához meg kell vizsgálnunk azok jellemzőit. Az 
ujjra ránézve kis barázdákat, vonalakat látunk, amelyeket fodorszálnak, illetve 
fodorvonalnak neveznek. Ezek a fodorszálak határozzák meg az ujjlenyomat globális és 
lokális jellemzőit. Globális jellemzők a fodorvonal minták. Ezeknek három fő fajtájuk van: 
örvény, hurok és boltozat, amelyeket a mintázat alapján különítenek el [5; 6]. 
Az örvény egy olyan koncentrikus minta, amelyben a barázdák többsége a mag körül 
kör, spirális, vagy ovális vonalat követ. Legegyszerűbben azzal jellemezhető, hogy két 
deltát tartalmaz. A két deltából kiinduló két alapvonallal egyértelműen körülhatárolható. 
A huroknál egy, vagy több barázda belép az ujjlenyomat minta területre, majd a mag 
körül visszagörbül és a belépési vonallal hasonló irányban, attól nem messze elhagyja a 
mintaterületet. A barázdák tehát nem alkotnak kört, a minta mindig egy deltát tartalmaz. 
A boltozatban a barázdák a minta egyik oldaláról a másik oldalra szinte egyenes 
vonalban haladnak át. A minta nem rendelkezik deltával. Gyakoriságuk meglehetősen 
eltérő, a hurok 72, az örvény 25, míg a boltozat mindössze az ujjlenyomatok 3 
százalékát adják, de ezek gyakorisága embercsoport-függő. A lokális jellemzők mind a 
minuciákhoz kapcsolódnak. Ezek azok, amelyek egyértelműen megkülönböztetnek két 
ujjlenyomatot, hiszen a globális jellemzői két mintának megegyezhetnek, de a lokálisak 
már gyakorlatilag nem. 
Az ujjlenyomatok jellemzőinek kutatásával, vizsgálatával, összehasonlításával, esetleges 
azonosításával a daktiloszkópia foglalkozik. Ennek a tudományágnak legismertebb 
felhasználási területe a rendőrségi alkalmazás, ami nem meglepő, hiszen a bűnüldözés és 
igazságszolgáltatás lépett föl először az ujjlenyomatok vizsgálatának tudományos szintű 
igényével [4]. 
A daktiloszkópia háromféle ujjról származó mintát különböztet meg: 
Ujjlenyomatnak nevezzük az ujjról készült jó minőségű képet, amely egy ujjvégi ujjperc 
teljes, körömtől-körömig történő körbeforgatásával készül. Ez az a kép, amit a rendőrség 
a gyanúsítottakról a nyilvántartásba vétel során levesz. 
Ujjlenyomatnak nevezzük az ujj sík felületen keletkező, általában jó minőségű 
lenyomatát. Ez az a kép, amelyet az általánosan használt képvételi eszközök le tudnak 
venni az ujjról. Értelemszerűen az ujjlenyomat az ujjlenyomatnak csak egy részét 
tartalmazza. 
Ujjnyomnak, illetve látens ujjlenyomatnak nevezzük azt az ujjlenyomatot, amelyet az 
ember azokon a tárgyakon hagy, amelyeket megérint. Ezek általában rendkívül rossz 
minőségű képet adnak és a teljes ujjlenyomat csak kis részét tartalmazzák. 
 
1.3.6 Tenyér alapú azonosítás 

Az ujjlenyomatok azonosítása során még mindig aránylag magas hibaszázalékok 
adódnak, amelyek a nagy bizonyosságot igénylő high-end alkalmazások számára nem 
kielégítők. Természetes ötletként adódik hát, hogy jóval nagyobb felületet, az egész 
tenyér lenyomatát, használjuk fel azonosításra, amely több információt hordozva jóval 
nagyobb biztonsági szint elérését teszi lehetővé. 
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1.3.6.1 Alapfogalmak 

Az emberi kéz sokfajta biometrikus azonosítási módszernél felhasználható. A kéz tenyér 
oldali képe alapján végezhetünk ujjlenyomat-azonosítást (ez a legelterjedtebb 
felhasználási mód, amikor is a tenyérnyomat képen behatároljuk az ujjlenyomatokat és 
azok alapján végezzük el az azonosítást), tenyérnyomat-azonosítást vagy akár kéz alak 
(kéz-geometria) alapú azonosítást is. A kéz kézfej oldali képe (pl. felülről készített fotó) 
alapján szintén végezhetünk kéz-geometria alapú azonosítást, de akár véna alapú 
azonosítást is. Ezen módszerek közül mi most csak a tenyér oldali képet használókat 
vizsgáljuk, bár a kéz-geometria alapú módszerek közül néhány a kézfej oldalirányú képét 
is felveszi, a kézfej és az ujjak magasságát is azonosítási információként tudják 
felhasználni. 
A tenyérnyomatokon is megtalálhatók az ujjlenyomatoknál már megismert fodorszálak 
(ridge), azonban az ujjlenyomatoktól eltérően a tenyér alapú azonosításnál a kéz 
mozgásából, a bőrfelület gyűrődéséből származó ráncoknak (crease) is fontos szerepe 
van, bár ezek nem mindegyike rendelkezik megfelelő, hosszú időtartamú stabilitással, 
néhány jellemző idővel megváltozhat. 
 
1.3.7 Tenyérnyomat alapú azonosítás 

A tenyérnyomat alapú azonosításnál sokféle sajátosság információ alapján dolgozhatunk. 
Ezen jellemzők például a fővonalak, a fodorszálak (illetve a minucia pontok), a ráncok és 
a textúra. Kutatások folynak ezeken kívül még különféle származtatott jellemzők 
használatával kapcsolatban is (például különféle transzformációkból, pl. Fourier, Wavelet, 
Gabor stb. származtatott együtthatók), de ezen módszerek még csak kísérleti fázisba 
jutottak el [7]. 
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1.10 ábra: A tenyér legfontosabb dermatoglyphiai jellemzői 
Forrás: [35] 

 
1.3.7.1 Fővonal alapú 

Bár önmagában a tenyérnyomatok fővonalai alapján is lehetséges lenne azonosítást 
végezni, hatékonyabb működést érünk el, ha ezen fővonalak mentén az elágazásokat és 
a vonalvégződéseket, mint sajátossági pontokat is felhasználjuk. 
A fővonalak kinyerése egy megfelelően megválasztott szint-értékkel végzett 
binarizálással történik, de mivel a kis ráncokat természetesen nem akarjuk figyelembe 
venni, ezért előtte még egy simító szűrést is végzünk. 
A megmaradt nagyobb ráncok és egyéb önálló területek közül kiszűrjük majd a 
sajátossági pontokat, helyzetüket pontosítjuk (az eredeti helyzet szomszédságában az 
átlagosan legsötétebb terület közepére igazítjuk), valamint mindegyikhez hozzárendelünk 
egy irány-értéket, a fővonal irányt. 
 
1.3.7.2 Minucia alapú 

A tenyérnyomat az ujjlenyomathoz nagyon hasonló fodorszálakból áll. Sajnos a fővonalak 
és a ráncok nehezítik ezen fodorszálak pontos meghatározását, de mivel 
nagyságrendekkel nagyobb területről beszélünk egy tenyér, mint egy ujjlenyomat 
esetében, ezért a gyenge minőségű területek kizárása után is azonosításhoz elegendő 
mennyiségű minucia pontot nyerhetünk ki. Így lehetséges egy ujjlenyomat alapú 
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azonosítás sajátossági döntésének megfelelő algoritmust használva tenyérnyomat alapú 
azonosítást végezni. 
 
1.3.7.3 Textúra alapú 

Bár az ujjlenyomat alapú azonosításnál a textúra vizsgálat már a régóta használt 
módszerek közé tartozik, a tenyér alapú azonosításnál még újszerűnek tekinthető. 
Ráadásul a textúra vizsgálat csak a tenyér egy kisebb részletén történik, és több ilyen 
részlet vizsgálatának összevont, összesített eredménye adja majd meg az azonosítás 
eredményét. 
 
1.3.8 Kéz-geometria alapú azonosítás  

A különféle barázdákon kívül maga a tenyér geometriája is alkalmas lehet személyazo-
nosításra. 
A kéz-geometria alapú azonosítások geometriai sajátosságokat használó csoportjában az 
emberi kéz geometriai méreteit használjuk fel, tipikusan az ujjak hosszúságát és 
szélességét, a kézfej szélességet és a tenyér és az ujjak méreteinek arányait [7]. 
 

 

1.11 ábra: A 14 tengely, amely mentén a sajátossági értékeket számolni lehet 
Forrás: [36] 

 
1.3.9 Fül alapú azonosítás 

A fül alapú személyazonosítás a biometria új ága, amely az emberi fül 
jellegzetességeinek megfigyelésén alapul. Míg az arc jellemzőinek leírására rengeteg 
szavunk létezik, egy emberi fül alakját szavakkal leírni nehéz. Még ha a saját, vagy egy 
általunk jól ismert személy fülét is szeretnénk jellemezni, igen hamar nehézségekbe 
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ütközünk. Így van ez még akkor is, ha az illető közvetlenül előttünk van. Ha megfigyeljük 
egy számunkra idegen ember arcát, minden nehézség nélkül rögtön tucatnyi jelzőt 
találunk annak jellemzésére, ha viszont a fülét kell megfelelő részletességgel leírnunk, 
akkor már jóval nehezebb dogunk van. Egész egyszerűen nincs meg hozzá a megfelelő 
szókincsünk. 
A fül alapú azonosítási módszer kialakulása, alapvetően Alfred Ianarelli nevéhez fűződik, 
aki elsőként hozott létre fül-adatbázist és végzett manuális összehasonlításokat a XX. 
század közepén. Csak nemrég merült fel, hogy a módszer számítógép segítségével 
automatikus személyazonosításra is használható lenne, elfogadva azt a feltételezést, 
hogy az emberi fül formája egyedi [13]. 
A témakör kutatása elindult, számos publikáció számolt be részeredményekről. Fül alapú 
azonosításra alapuló kereskedelmi termék mindazonáltal még nem jelent meg a piacon. 
Iannarelli 1949-ben dolgozta ki eljárását, amellyel a fülképen a fül részeinek bizonyos 
távolságait mérte, majd azokat használta azonosításra. Az idők során több tízezres 
adatbázist épített fel ilyen módon, és a felvett paraméterek egyedinek bizonyultak. A 
fülön 12 távolságparamétert mért. 

 

1.12 ábra: A 12 paraméter, amelyet Iannarelli egy fülön mért 
Forrás: [37] 

 
1.3.10 Arcfelismerés 

Az arcfelismerésben a módszerek két alapvető családját különböztetjük meg. A nem 
parametrikus módszer a minta alapú, ahol az egyezésnél az arcok képének vagy annak 
részeinek a korrelációját vizsgáljuk. A parametrikus módszer pedig a geometriai, ahol az 
arc különböző részeinek elhelyezkedését és méretét vizsgáljuk [14]. 
A minta alapú módszerek az arc globális tulajdonságait emelik ki. A minta arc és az 
aktuálisan vizsgált arc képének a korrelációját használják az azonosításhoz. Néhány 
esetben ez az összehasonlítás csak egyes kiemelt régiókat (pl. szem, ajkak, orr) érint az 
arcon. A statisztikai elemzéshez használhatjuk közvetlenül a képpontokat, de egyéb 
ábrázolási módokat is a dimenziószám csökkentése érdekében. A legismertebb ilyen 
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megközelítési mód az arc képét egy olyan jellegvektorban reprezentálja, amelyet a 
sajátarcnak (Eigenface) nevezett sajátvektorokkal definiálunk. A geometriai módszer az 
arc különböző részeinek (szem, ajkak, orr, áll) az egymáshoz képesti pozícióját és egyéb 
tulajdonságait vizsgálja. Az arc említett részeit még meglehetősen durva felbontás 
mellett is jó pontossággal meg lehet találni, így ez a módszer jobban alkalmazható 
kamerával történő távoli személyazonosítás esetén, amikor a felbontás kisebb. Video 
kamera képek esetében mindkét módszernél alapvető képfeldolgozási feladat az arc 
lokalizálása a képen. Az alkalmazott arcfelismerési módszertől függően az azonosítás a 
távoli kép alapján is elvégezhető, de visszacsatolás is elképzelhető a képvételi eszközök 
felé, ahol a megtalált arcról egy közeli, nagyobb felbontású kép készül azonosítás céljára 
(pl. mozgó, fokuszáló kamera esetén). 
 
1.3.10.1 Arcdetektálás 

Ahhoz, hogy az arcot személyazonosításra használjuk térfigyelő kamerák képén, először 
azt meg kell találnunk a képen. Ezt nem csak általános szegmentálás céljából kell 
megtenni, hanem amennyiben a rendszer visszacsatolást tartalmaz a képvételi 
berendezések felé, így lehetőség nyílik arra, hogy két kamera ilyen módon összehangolt 
működésével az arcról nagyobb felbontású képet is kapjunk úgy, hogy egy kamerával 
ránagyítunk a másik által megtalált arcra. Az arcdetektálásnak nem utolsósorban nagy 
szerepe van a fül nagyított képének a levételében is. 
Az arc detektálása a képen a legtöbb esetben egy keresési és egy ellenőrzési fázisban 
történik. A kereséssel arcfelület jelölteket állítunk, majd az ellenőrzés során eldobjuk 
azokat a jelölteket, amelyek nem bizonyulnak hasonlónak az adott arcfelülettel. 
A keresés általában a természetes emberi bőr színkódja alapján történik, ami tipikusan 
ritkán fordul elő más tárgyon. A bőrszín szórása relatíve kicsi, és a szín alapján történő 
szegmentálás erőforrásigénye is igen kicsi. A bőrszín eloszlása a fehér és fekete 
bőrszínnek megfelelően bivariáns Gauss eloszlást mutat (az eloszlásfüggvénynek két 
csúcspontja van, amelyek körül lokálisan Gauss eloszlás mutatkozik). Mivel a bőrszínben 
domináns a piros és a zöld alapszín, a keresés a három alapszín alapján történik. A 
megtalált jelölt felületeket ezek után ellenőrizzük aszerint, hogy az arcokra jellemző 
vonásokkal rendelkeznek-e vagy sem, és a téves felületeket eldobjuk. Az ellenőrzésnél 
különböző színre és mintázatra támaszkodó módszereket is alkalmaznak [7; 15]. 
 
1.3.10.2. Mintázat alapú módszerek 

A mintázat alapú ellenőrzési módszerek zöme sötét foltokat (szem, száj) keres a jelölt 
felületen. Ehhez vagy különböző szűrések révén juthatunk [15], vagy horizontális 
hisztogram analízis révén. Az 1.13 ábrán egy ilyen horizontális hisztogramot mutatunk 
be: A horizontális hisztogram egy sor átlagos világosságát adja meg. A hisztogramon 
lokális szélsőértékeket keresünk, majd ezen pontokat analizálva jutunk el a szem és a 
száj vertikális pozíciójáig. A legvilágosabb sor (1.13 ábrán C) lesz a referenciavonal, 
feltételezve, hogy az a pofacsont vertikális pozíciója. A vonal alatt, illetve felett található 
legsötétebb pontok (lokális minimumok) potenciálisan a szem (a fenti ábrán A, B) és száj 
(a fenti ábrán D, E, F) pozícióit mutatják. Amennyiben ezek a pozíciók megfelelnek a 
várakozásainknak, a felületet arcnak fogadjuk el [16]. 
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1.13 ábra: Egy arcfelület jelölt és horizontális hisztogramja 
Forrás: [38] 

 
1.3.10.3 Minta alapú arcazonosítási módszerek 

A minta alapú arcazonosítási módszerek közös tulajdonsága, hogy a teljes arc képének 
valamely globális tulajdonságát ütköztetik az elmentett mintával. A cél ebben az esetben 
is a sajátságvektor kivonatolása, de azokat nem az arc bizonyos pontjainak a geometriai 
elhelyezkedéséből vezetjük le, hanem egyéb, általában statisztikai jellemzőkből [17]. 
A legegyszerűbb minta alapú arcazonosítási módszer a legközelebbi szomszéd 
osztályozási módszer (nearest neighbor classifier). Itt egyszerűen a képtérben definiáljuk 
a távolságot – ez megfelel az azonosítandó minta és a regisztrált minták korrelációjának. 
A módszer hátránya, hogy hatékony működéséhez regisztrációkor a lehető legtöbb 
módon kell megvilágítani és elmenteni a regisztrációs képeket, valamint, hogy a 
korreláció igen erőforrás-igényes. 
 
1.3.10.4 Geometriai arcazonosítási módszerek 

A geometriai módszerek esetében a legfontosabb a sajátosságok megfelelő definiálása. 
A jobb és bal szem két szélső pontjai. Ez a két pont még csukott szem esetén is 
azonosítható. 
A jobb és bal orrcimpa szélső pontjai. Ugyan kis távolságra vannak egymástól, mégis 
minden esetben jól azonosítható pontokról van szó. A belső pontok stabilabb pontok a 
külsőknél, távolságuk azonban jelentős eltérést mutat különböző emberek esetében. 
A száj középpontja. A száj a legnehezebben azonosítható alakzat az arcon, mert a 
legrugalmasabb, éppen ezért nem a szélső pontokat azonosítjuk, hanem az azok által 
meghatározott középpontot, amely már sokkal stabilabbnak mutatkozik különböző 
arckifejezések esetén is. 
A fenti 9 pont így összesen 18 sajátság értéket ad, hiszen minden pont esetében a 
referencia középponttól mért x és y irányú pozíciót mérjük. Ez a dimenziószám azonban 
nem elegendő, további sajátosságok felvétele szükséges a hibaarányok csökkentése 
érdekében. A már említett pozíciókon kívül a következő paramétereket is felvesszük: 

 az áll jobb és bal oldalának horizontális pozíciója, az áll közepének vertikális 
pozíciója, 

 a bal szemöldök vertikális pozíciója, a bal fülcimpa horizontális pozíciója. 
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A kibővített sajátosság mérő pontokat a következő ábrán láthatjuk. 

 

1.14 ábra: Pontok az arc sajátságvektorainak megállapítására 
Forrás: [7] 

 
Természetesen további pontok, illetve távolságok és pozíciók felvétele is lehetséges, 
azonban a további paraméterek felvétele nem befolyásolja érdemben a biometrikus 
módszer erősségét. 
 
1.3.11 Alakkövetés 

A számítástechnika fejlődésével egyre gyorsabb számítógépek születtek, amik ma már 
alkalmasak valós idejű képfeldolgozási feladatok ellátására. Egy ilyen feladat az 
automatikus alakkövetés is. Az alakkövetésnél fontos, hogy a mozgóképen minél 
pontosabban tudjuk képkockánként szegmentálni a háttérhez képest elmozduló foltokat, 
és az így kapott információk felhasználásával az objektumokat követni úgy, hogy minden 
időpillanatban meg tudjuk határozni pontosan, hogy melyik követett objektumot 
vizsgáljuk. A mozgás detekció fejlődésével ma már nem csak azt tudjuk meghatározni 
egy kamera képéről, hogy volt-e mozgás, hanem a mozgási információ felhasználásával 
a mozgó objektumokat alakjuk szerint is tudjuk szegmentálni és követni. A pontos 
követéshez célszerű a mozgási információtól eltérő, más elvű szegmentáló/detektáló 
algoritmusokat is használni. 
A képfeldolgozás számos területén alkalmaznak alakzat-egyeztetési módszereket, video 
folyamokon történő objektum-követésnél, sztereo látásnál és 3D-s modellezésnél. Az 
egyszerűbb módszerektől a bonyolultakig sok eljárás született. Legegyszerűbb, amikor 
video folyamokon kell alakokat követnünk egymást követő képkockákon át. Ezeknél az 
eljárásoknál, ha egyszer valamilyen tulajdonságok alapján megtaláljuk vagy kijelöljük a 
követendő alakzatot, akkor azt a következő képkockán az előzőn megtalált hely 
környezetében keressük. A keresés helyét le lehet szűkíteni, ha ismerjük az alakzat 
elmozdulásának irányát, sebességét. A keresés történhet az élképen is, ez akkor 
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eredményes, ha ismerjük a keresendő objektum alakját és ehhez megfelelő template-t 
használunk az élek detektálására [18]. Ekkor ugyanis csak a nekünk megfelelő alakok 
jelennek meg az élképen, ami egyszerűsíti a keresést. 
A biztos találat megítéléséhez az eredeti képen is végezhetünk vizsgálatokat. Ezek a 
megtalált objektum képét ismerve (az objektum és környezetének képrészlete), az 
aktuális képkockán és az előző képkockán megtalált objektum képe közti hiba, illetve 
korreláció-számítás lehetnek. Az aktuális képkockán az objektum keresését megkönnyíti, 
ha ismerjük az előző képkockán az objektum helyzetét, az esetleges nagyítási/kicsinyítési 
arányokat, az elmozdulás sebességét, illetve nagyságát. Hibát a két képrészlet megfelelő 
pixelei közt számolunk. Ha a számított hiba egy bizonyos érték alatt van, akkor egyezik a 
két képrészlet, ellenkező esetben nem. Egyszerűbb esetben a képpontok értékét 
összeadjuk, normáljuk a kép méretével, és az így kapott értékek közt számítunk eltérést 
egy megadott küszöbhöz képest. 
Az alakzatok megtalálását és követését egyszerűsíteni tudjuk, ha ismerjük a 
keresendő/követendő alakzat formáját, méretét és a háttérről is van elég információnk, 
pl. homogén alakzatok keresése homogén háttér használatával (1.15 ábra). Ekkor a 
képen „threshold” használatával az objektum könnyen megkülönböztethető a háttértől. 
Ha a „threshold” értékét dinamikusan választjuk meg a kép hisztogramjának a 
segítségével, akkor még az objektum színének az ismerete sem szükséges. Ilyen eljárás 
segítségével detektálják az objektumokat robotok vezérlésénél is [AUT-MORO]. 

 

(a) (b) 
1.15 ábra: Homogén alakzatok egyeztetése 

a) az alakzat képe az 1. képkockán; b) az alakzat képe a 2. képkockán 
Forrás: [7] 

 
1.4 Ellenőrzőrendszerek 

1.4.1 Beléptetésvezérlő kontroller 

Cryptex CR–2001 egy IP beléptetésvezérlő kontroller, amely egy ajtón kétirányú belép-
tetést tesz lehetővé, akár off-line üzemmódban is. Rendelkezik TCP/IP kommunikációs 
interfésszel a számítógéphez való csatlakozáshoz. 

 Szabványos TCP/IP kommunikációs porttal rendelkezik. 
 Szabványos 26-bit Wiegand kommunikációs porttal rendelkezik. 
 Az előre meghatározott időintervallumokban az ajtó lehet folyamatosan zárva 

vagy nyitva, illetve ellenőrzött, amikor jogosult személy azonosítása után nyílik. 
 Több kártya egy időpontban történő olvastatásakor nyit. 
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 A felhasználói belépés előre meghatározott időintervallumhoz kötött. Egy napon 
belül akár több időintervallum is beállítható. 

 A készülék beépített ajtónyitó relével rendelkezik. 
 A beléptetés kártyaazonosítással történik. 
 Anti-Passback funkció: megakadályozza a kártya kölcsönadását és állandó 

kártyahasználatra kényszeríti a felhasználót. 
 Zsilip: több ajtón történő áthaladást meghatározó szabály az ajtók nyitott és zárt 

állapotának figyelésével. 
 Főnök nyit funkció: csak a felettes nyitása után szabad a bejárás. 

 

 
1.16 ábra: CR-2001 IP kontrollerpanel bekötése 

Forrás: [39] 
 
1.4.2 CF-RA 686 arcfelismerő rendszer 

Önállóan és Cryptex kontroller panellel is használható. Egy ajtós beléptetés vezérlő, arc, 
PIN kód és proximity kártyás azonosítással. Egyszerű és gyors kártya, PIN kód és arc 
hozzáadás és kezelés az eszközről vagy az Attendance Management szoftverrel. Bármely 
más (nem Cryptex), szabvány 26-bit Wiegand protokollt használó beléptető modulhoz is 
automatikusan illeszthető. 10 000 RFID kártya és max. 400 arcazonosítás, 
eseménymemória 100000, 4,3” TFT érintőképernyő, hangvezérelt menü, be- és kimenet 
RS232/485; TCP/IP; Weigand kimenet; USB slot, saját munkaidő 
kezelő/rendszerszoftver, arcazonosítási idő <2 mp, ajtónyitó relé NO/NC, Szoftver OS 
kompatibilitás Windows Xp, Windows 7. 
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1.17 ábra: CF-RA 686 arcfelismerő 
Forrás: [39] 

 
1.4.3 CR-F1004 ujjlenyomat és kártyaolvasó 

Önállóan és Cryptex kontroller panellel is használható. Egy ajtós beléptetés vezérlő, 
ujjlenyomat és proximity kártyás azonosítással. Egyszerű és gyors kártya vagy 
ujjlenyomat hozzáadás és kezelés az eszközről vagy az Attendance Management 
szoftverrel. Bármely más (nem Cryptex) szabvány 26-bit Wiegand protokollt használó 
beléptető modulhoz is automatikusan illeszthető. 

 Ujjlenyomat tárkapacitás: 200. 
 Kártya kapacitás: 100. 
 Eseménytár kapacitás: 30 000. 
 Kommunikáció: RS232/485, USB kliens. 
 Belépés ellenőrzés: ajtónyitás érzékelő, riasztás, zárkezelés, nyitógomb, 

vezetékes ajtócsengő. 
 Wiegand kimenet 26 bit. 
 ID kártyaolvasó alap funkció. 
 Opcionális funkciók: Mifare/HID kártya. 
 Billentyűzet: regisztráció, törlés, csengő. 
 Azonosítási idő: ＜=2 s. 
 

 

1.18 ábra: CR-F1004 olvasó 
Forrás: [39] 
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1.4.4 CR 280 ajtótartó mágnes 

Külső (felületi) szerelésű (közepes). 
Tápfeszültségre záró. 
Nincs maradó mágnesesség, nincs mechanikai hiba, szimpla ajtóra alkalmas. 
Zárási állapot jel, NO/NC kimenet, LED kijelzés. 
90 fokos nyitás mindenféle ajtókerettel. 
Keret nélküli ajtóhoz vagy egyirányú lengőajtóhoz választható szerelvények. 
Technikai adatok: 
Működési feszültség: DC12V/24V input 
Működési áram: 500 mA/250 mA 
Működési hőmérséklet: –10~+55℃（14–131 F） 
Működési páratartalom: 0–90% 
Tartóerő: 270 kg 
Súly: 1.97 kg 
Méretek: 253×25×48 mm 
 

 
1.19 ábra: Ajtótartó mágnes 

Forrás: [39] 
 
1.4.5 CR-B6 érintésnélküli nyitógomb 

Tulajdonságok: 
Nincs érintés / érintésmentes nyitógomb kilépéshez (közelítésérzékelés). 
Optikai / infravörös technológia. 
IP–55 IP védettségi fokozat / SUS 304 rozsdamentes acél fedőlap. 
Felhasználóbarát (egészségvédelem). 
Érzékelési távolság: 0,1 ~ 10 cm. 
Alkalmazás: kapu/ajtó/kijárat/automatikus vezérlés. 
Nagy terhelhetőségű, száraz relé kontaktus (3A/AC 120 V, DC 30 V). 
NO/NC/Common relé kimenet. 
Iker LED kijelzés az érzékelőhöz. 
Várakozó vagy érzékelt: 
Érzékelő alapállapot (várakozó): kék színű LED világít. 
Kilépéskérés érzékelése 10 cm-en belül: piros színű LED világít. 
Technikai adatok: 
Kontaktus terhelhetősége: 3A/AC 120 V, DC 30 V 
Tápfeszültség: DC 12 V 
Egyszerű és tiszta működtetés 
Működési hőmérséklet tartomány: –20 °C~55 °C 
Élettartam: 100 000 feletti kapcsolás 
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Strapabíró rozsdamentes fedőlap 
Méretek: 115x70x29 mm 
Súly: 85 g 
 

 
1.20 ábra: nyitógomb 

Forrás: [39] 
 
1.4.6 Kártyaolvasó 

UHF RFID nagy hatótávolságú olvasó. Hatótávolság: maximum 10 méter Olvasási 
frekvencia 865–868 MHz (állítható). 
Cryptex kontroller panelekhez és minden más szabvány 26-bit Wiegand protokollt 
használó beléptető modulhoz is automatikusan illeszthető. 

 

1.21 ábra: CR–802 UHF kártyaolvasó 
Forrás: [39] 

 
Cryptex CR-621 RB, EM-ID (125 kHz-es) proximity kártyaolvasó, fekete színben 26-bit 
Wiegand kimeneti formátummal. Cryptex kontroller panelekhez és minden más szabvány 
26-bit Wiegand protokollt használó beléptető modulhoz is automatikusan illeszthető. IP 
65 védelem. 
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1.22 ábra: CR-621 RB kártyaolvasó 
Forrás: [39] 
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2. OPTIKAI ÉS RF JELEK MÉRÉSÉN ALAPULÓ RENDSZEREK 

2.1 Optikai elven működő eszközök 

Optikai érzékelők: 
Az optikai érzékelők optikai és elektronikai eszközök kombinációját használva jelzik a 
különböző objektumok, tárgyak, anyagok jelenlétét. Fényforrásként (adó) leggyakrabban 
világító diódákat (LED) alkalmaznak. Ezek előnye, hogy kisméretűek, egyszerűen 
modulálhatók és hosszú élettartamúak. A fényjel érzékelésére (vevő) fotodiódákat vagy 
fototranzisztorokat használnak. Az optikai érzékelők infravörös vagy vörös fénnyel 
működnek. (Általában GaAlAs LED – a hullámhossz az összetételtől függően λ = 880 nm 
infravörös λ = 660 nm látható vörös fény kibocsátása esetén.) A vörös fény előnye, hogy 
a beállítások elvégzését megkönnyíti, mert szabad szemmel is érzékelhető a fényforrás 
optikai tengelye, továbbá a polimer fényvezetők csillapítása ebben a hullámhossz 
tartományban viszonylag kicsi. Infravörös fényt ott célszerű alkalmazni, ahol nagyobb 
fényerőre van szükség, nagyobb távolság áthidalása a cél. Infravörös fény esetén a 
környezetből származó zavaró fények hatása csekélyebb. A környezetből származó 
fények zavaró hatásának kiküszöbölése, csökkentése érdekében az optikai jelet 
modulálják. A vevő (egyútú fénykapu kivételével) az adó ütemével össze van hangolva. 
Infra érzékelők esetében további javulást érnek el fényszűrők alkalmazásával. 

 
2.1 ábra: Optikai érzékelők munkaterülete 

Forrás: [40] 

 

 

Fény kibocsátási kúp
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Az infravörös sugárzás (Infrared, IR) az elektromágneses sugárzás egy fajtája. 
Hullámhossza a látható fénynél nagyobb, de a mikrohullámnál és a rádióhullámnál 
kisebb. Az infravörös sugárzás elsősorban hősugárzást jelent. Minden anyag, aminek a 
hőmérséklete az abszolút nulla fok felett van, infravörös sugárzást bocsát ki magából. 
Az infra latin eredetű szó, jelentése: alatt, az infravörös jelentése pedig: vörös alatti. Az 
elnevezést William Herschel (1738–1822) német–angol csillagász adta, aki 1799-ben 
kezdte el a napfényt tanulmányozni, különféle prizmákkal és színszűrőkkel különítve el 
egymástól a színeket. Ekkor fedezte fel, hogy az egyes színek egyben, eltérő 
hőmérsékletűek is, különösen a lilától a vörösig tapasztalt melegedést, illetve a vörös 
alatti sötét tartományban érezte a legmelegebbet. Ezzel bizonyította, hogy a Napból a 
hőt nem a látható fény sugarai továbbítják, hanem a láthatatlan sugarak. A napsugárzás 
energiájának mintegy fele esik az infravörös tartományba. 
Bár az emberi szem számára az infravörös sugárzás nem látható, számos állat, 
elsősorban a rovarok és a madarak képesek érzékelni ennek a tartománynak egy részét. 
 

2.1 táblázat: Infra tartományok 

Az infravörös sugárzásnak több tartománya van: 
Megnevezés Hullámhossz Alkalmazási terület 

közeli infravörös sugárzás 
(NIR, IR-A) 

0,75–1,4×10-6 m optikai kommunikáció, 
éjjellátó szemüvegek 

rövid hullámhosszú 
infravörös sugárzás 

(SWIR, IR-B) 

1,4–3×10-6 m telekommunikáció 

közepes hullámhosszú 
infravörös sugárzás 

(MWIR, IR-C) 

3–8×10-6 m önirányítású rakéták 

hosszú hullámhosszú 
infravörös sugárzás 

(LWIR, IR-C) 

8–15×10-6 m passzív infrák, 
hőkamerák, infravörös 

termográfia  

távoli infravörös sugárzás 
(FIR) 

15–1000×10-6 m infraszaunák 

 
2.1.1 Infra érzékelők 

Az egyik legnépszerűbb érzékelő, mivel olcsó, megbízható és sokféle területen 
alkalmazható. A PIR (Passive Infra Red) érzékelő környezete hőmérsékletét figyeli. A 
megfigyelt teret felosztja gúlákra, melyek csúcsa az érzékelő. Ezek száma, alakja 
különböző lehet az érzékelők típusától függően. Egy-egy ilyen gúla hőmérsékletének 
változását figyeli, tekintetbe véve a változás sebességét, mértékét. Amíg egy ilyen 
(elképzelt) gúlán belül mozog valaki, nem történik semmi. A gúla alapja lehet pl 50*50 
cm kb 8–10 méterre az érzékelőtől. A távolság csökken az érzékelőhöz közeledve. Ha a 
személy kilép erről a területről (a képzeletbeli gúlából), akkor a hőmérséklete 
megváltozik. Ha az érzékelő által „látott” terület széléről haladva annak belseje felé 
megy, akkor a következő mező hőmérséklete fog megváltozni. Mégis, mit tehet, aki 
mindenáron át akar menni rajta? Meggondolja magát. Ha mégsem, akkor megpróbál úgy 
mozogni, mint egy csiga. Lehetőleg az infrához képest sugárirányban. (Hogy ugyanabban 
a mezőben maradjon, illetve minél lassabban váltson át a következőbe.) Igyekszik nem 
vakarózni, tüsszögni stb. Ily módon fél óra alatt akár 10 métert is meg lehet tenni! 



53 

Persze minél közelebb van az érzékelőhöz, annál kisebb mozdulatra fog reagálni. 
Általában 6–18 méterig, 160–180 fokban horizontálisan, vertikálisan a vízszintestől lefelé 
70–80 fokig „látnak”, felfelé 40–80 fokban, a lencsétől függően. (Ha közvetlenül a falra 
vannak erősítve és nincsenek elforgatva.) Ezek a legelterjedtebbek. Ezek például maguk 
alá közvetlenül nem látnak. Azon eszközök, melyek igen, ritkábbak, drágábbak. Ezen 
kívül vannak függöny-infrák, melyek 30–100 cm szélességben, kb 10 m sugarú félkörben 
érzékelnek. Érzékenyebbek is ebben a tartományban. A folyosó-infrák kis térszögben, de 
akár 40–50 méterre is hatékonyak. Létezik mennyezetre szerelhető változat is, amelyik 
360 fokban lát körbe, de elég ritkán használják. Nem lehet olyan helyre telepíteni, ahol 
az általa lefedett területen gyors, jelentős hőmérsékletváltozás történik. Pl. gázkazán 
égésterére ne lásson rá. Egyébiránt szinte bárhová felszerelhető, van kültéri (kevésbé 
érzékeny) változata is. A köznyelv mozgásérzékelőknek nevezi ezeket az eszközöket, 
pedig a mozgást csak közvetve képesek érzékelni. 
Infravörös sorompó (aktív infra) 
Nem a hőmérsékletkülönbséget vizsgálja, infravörös fénytartományban működik. Az infra 
adóban egy vagy több infravörös fényforrást helyeznek el, újabban többnyire olyan LED-
et, ami infravörös tartományban működik (nagyobb távolság, pontosabb működés). 
Szemben elhelyeznek vevőket, meg sok tükröt, ami ide-oda veri a fénysugarat a két 
oszlop között, az egyik végén elhelyezett adótól, a másik végén elhelyezett vevőig, és 
nem folyamatos sugarat, hanem impulzusokat használnak. Ha a vevő nem a megfelelő 
kódot veszi, akkor eseményt jelez. Aktív és tápellátást igénylő berendezés, van kültéri 
kivitele is, ezek akár 10–20 méter hosszú, 5–6 méter magas „falat” is képezhetnek. 
Épületben általában folyosón, ajtóban használatos, azt teljes keresztmetszetében lefedi. 
 

2.2 Energetikai hálózaton keresztül megvalósított körvezérlés 

Az RKV egyirányú rádiófrekvenciás kommunikációs rendszer, amely képes egy központi 
helyről egyidejűleg, nagyszámú végpontra információt eljuttatni vagy egyedi címzésű 
információk átvitelére is alkalmas. 
Az RKV jellegéből adódóan minden olyan vezérlési vagy szabályozási feladatra alkalmas, 
ahol nagyszámú felhasználó van, akikhez egy pontból kell információt küldeni és nincs 
szükség az információ vételének azonnali ellenőrzésére. 
 
2.2.1 Elektromágneses jelek terjedése 

A térhullámok terjedése: 
A legnagyobb földi távolságok áthidalását a rövidhullámok térbeli terjedése teszi 
lehetővé, amikor is z térhullámok az ionoszférától visszaverődnek. A rádióhullámok 
terjedési sebessége (Vi) az ionoszférában valamivel nagyobb, mint a troposzférában és 
lényegében az elektronkoncentráció és a frekvencia függvénye: 
  (2.2.1) 

ahol k egy állandó tényező; N az elektronkoncentráció (e/cm3); f a frekvencia. A (2.2.1) 
összefüggésből látható, hogy az N elektronkoncentráció növekedésével – adott 
frekvencián a terjedési sebesség is növekszik. Ha a hullámhomlok nem merőlegesen, 
hanem 90°-nál kisebb szöggel lép be az ionoszférába, a hullámhomlok felső része 
„gyorsabb”, mint az alsó része. Az eltérő terjedési sebesség következtében a terjedési 
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irány megtörik és elegendően nagy elektronkoncentráció esetén a hullám a Föld felé 
visszaverődik (2.2 ábra). 

 

 
2.2 ábra: A kisugárzási szög hatása az ionoszférabeli elhajlásra 

F a kisugárzási szög; j a belépési szög 
 
Az ionoszféra rétegéről visszaverődő térhullámok elvileg alkalmasak üzenet átvitelre. A 
visszavert jellel nagy távolságok hidalhatók át. A térhullámok minőségét erősen 
befolyásolják a napi, szezonális és időjárási változások, ezért a térhullámok nem 
használhatók megbízhatóan vezérlési célokra. 
Információ gyűjtésére, jelzések, jelek továbbítására kiválóan alkalmas pl: energetikai 
hálózatok energiamenedzsmentjének kialakítására (EFR. PROLAN). 
 
A felületi hullámok terjedése: 
A felületi hullámok a Föld görbületét követik, és terjedésük során a felszíni abszorpciós 
hatások következtében veszteséget szenvednek. Ez a veszteség a frekvenciával 
növekszik. Igen kis frekvenciák esetében (a leghosszabb hullámtartományban) a felületi 
hullám nagy távolságok áthidalását teszi lehetővé. 

 
2.3 ábra: Az elektromágneses hullámok térbeli és felületi terjedése 

Forrás: [41] 
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A talaj elektromos vezetőképessége és a tereptárgyak (épületek, növényzet stb.) a 
felületi hullámok terjedését befolyásolják, a hatótávolságot azonban főleg a kisugárzott 
teljesítmény határozza meg. 
A rövidhullámok felületi hatósugara csekély. Közepes teljesítményű amatőr adóval a 80 
m-es sávban kb. 100 km-es felületi hullámú hatótávolsággal lehet számolni; azonos 
teljesítményű 10 m-es sávban dolgozó adónál ez a távolság kb. 15 km-re csökken. 
 
2.3 Hosszúhullámú rádiófrekvenciás adó-vevő rendszerek 

A rádiófrekvenciás rendszerekben a hosszúhullámokat használják vezérlésre, mivel a 
hosszúhullámok képesek a földfelszínt követni, tereptárgyakat kikerülni, valamint 
behatolnak a föld mélyébe, így akár pincehelyiségekben is elhelyezhető akár a vezérlő-
központ, akár a jeladó, illetve bármilyen jelforrás. Jellemzően az 540 kHz-nél kisebb 
frekvenciákat alkalmaznak, alsó határ nincs, de 5 kHz-nél kisebb frekvenciájú jeleknél 
kisebbet nem használnak. Az információtovábbítással elméletileg bármilyen azonosítás 
lehetséges, hiszen a vivőt moduláló jel bármilyen kódolással, bármilyen – akár titkos – 
információt is továbbíthat elméletileg bármilyen távolságra. Természetesen a 
nagytávolságú jelátvitel komoly teljesítményű adót feltételez (Lakihegy 120 kW 1933). 
Felhasználási területe szinte kizárólag nagyszámú berendezések és egymástól 
nagytávolságra lévő eszközök vezérlésére, illetve adatainak beolvasására alkalmazzák 
(áramszolgáltatók fogyasztási adatok leolvasására, energiamenedzsment kiépítésére, 
táv-kapcsolások kivitelezésére). 
 
A rendszer felépítése (2.3 ábra) 
Felhasználói munkaállomások: 

 A kezelők a számukra engedélyezett berendezéseket tudják csak átprogramozni, 
adatokat menteni és feldolgozni. 

 Programozása felhasználóbarát szoftverrel történik 
 Valós idejű óra szinkronizálás megvalósítható 
 A kommunikáció alkalmas adatcsomag küldésre is TCP/IP kapcsolattal. 
 

 
2.4 ábra: Hosszúhullámú rendszer blokkvázlata 

Forrás: [42] 
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2.3.1 Rádiófrekvenciás körvezérlő rendszer RKV 

Napjainkban a rádiós körvezérlő rendszer az egyetlen olyan technológia a 
villamosenergia-elosztórendszerek terhelésszabályzásának szolgálatában, amely nagy 
mennyiségű készülék egyidejű, rendkívül gyors, a fogyasztó földrajzi helyétől független 
elérésére alkalmas. A fogyasztók hosszúhullámú rádión történő vezérlése az 1990-es 
évek közepén Német-országban kezdődött el. 
Mindannyiunk érdeke, hogy az energiafelhasználást hatékonyabbá tegyük, az RKV olyan 
megoldás, mely nemcsak az energiaszolgáltatásban érdekelt cégek tevékenységét teszi 
költséghatékonyabbá, hanem a fogyasztók tudatos energiafelhasználását is támogatja. A 
majdan kiépítendő okosméréshez kapcsolódó igények gyorsan fognak változni, ezért 
rendszerkövetelménye a moduláris, rugalmas, és a megrendelő kívánsága szerinti 
kiépíthetőség és bővíthetőség, az okosmérés és a körvezérlés szolgáltatásainak ötvözése, 
ami eddig nem ismert, új lehetőségeket nyit az energiamenedzsment világában. 
 
RKV rendszerrel megvalósítható szolgáltatások: 
 
 okosméréshez kötődő lakossági szolgáltatások 
A mért értékek és a szolgáltatáshoz kapcsolódó kísérő adatok automatikusan 
továbbításra kerülnek a szolgáltató ügyviteli rendszerébe. A tudatos fogyasztói 
magatartást a háztartásba telepíthető kijelzőn, a fogyasztó laptopján, okostelefonján, 
esetleg tévéjén megjelenő, illetve a szolgáltató Web-szerverén keresztül elérhető 
információs oldal ösztönzi. Természetesen a villamos energia, hideg, meleg víz-, gáz- és 
hőmennyiségmérők otthoni hálózatban történő csatlakoztatása nyitott szabványoknak 
köszönhetően egyszerű-en megvalósítható. 
 
 jogosulatlan beavatkozás-felügyelet:  

Feladata a jogosulatlan vételezés vagy hozzáférés detektálása, és igény szerinti 
formában történő jelzése. 
 

 közvilágítás-vezérlés: 
Feladata a közvilágítás rugalmas, egyedi igények szerinti vezérlése 
 

 közvilágítás-felügyelet: 
Elemzi az okosmérőktől az adatközponton keresztül kapott adatokat és megjeleníti 
azokat a felhasználó, illetve a karbantartásért felelős szervezeti egységek számára. 
Feladata a meghibásodások, üzemzavarok, vagy jogellenes vételezés detektálása, és 
igény szerinti formában történő jelzése. 
 
 tarifaváltás: 
Tarifaváltás körvezérlő rendszereken keresztül is megvalósítható. Az RKV vevőkben 
általánosan elterjedt szolgáltatásokra alapozva a vevők relé kimeneteit felhasználhatjuk 
az egyes tarifák aktiválására, így a tarifaváltás indulhat a vevők belső programja alapján, 
vagy a központból küldött parancsra. A tarifális bontás elsődleges célja a fogyasztói 
szokások befolyásolásával a terhelés–termelés optimális kiegyensúlyozása. A megújuló 
energia-források használatát opcionális, „ad hoc” tarifaüzemmód támogatja, melyben a 
készülék többnyire az alaptarifán üzemel, és csak a szolgáltató egyedi parancsára vált át 
másikra. Az energiamérleg megbízható kiegyensúlyozásához szükséges, hogy a 
tarifaváltásnak megfelelő terhelésváltozás fogyasztói beavatkozás nélkül történjen meg. 
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A tarifavezérlés, melyet az adott tarifához, illetve árszinthez kötötten működő, 
tetszőleges villamos fogyasztót ellátó okoskonnektorok biztosítanak. 
 
 teljesítménygazdálkodás: 
Szükségtelenné válik a helyszíni kismegszakító cseréje egy fogyasztó által igényelt 
villamos teljesítménybővítés esetén – a készülékben tárolt, szerződött teljesítményérték 
távolról módosítható, amennyiben erre az egyéb feltételek adottak. A túláramvédelmet 
továbbra is a készülék elé helyezett kismegszakító biztosítja. Amennyiben a fogyasztó 
szerződéses kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szolgáltató három lehetőség közül 
választhat: teljesítménykorlátozás, fogyasztáskorlátozás vagy teljes kikapcsolás. 
A teljesítménykorlátozási funkciót aktiválva a lekapcsolási küszöb ideiglenesen a 
szerződött teljesítmény alá vihető, pl. ha teljes kikapcsolás lenne ugyan indokolt, de 
szociális okok miatt egy alapszintű szolgáltatást biztosítani kell. Alapszolgáltatás 
előfizetéses módban is alkalmazható, további eszköze a fogyasztáskorlátozás. Lényege, 
hogy a fogyasztónak minden hónapban rendelkezésére áll egy pénzben vagy 
fogyasztható energiában meghatározott keret. 
Mivel a vezérelt-különmért fogyasztók általában az áramszolgáltatók 
összteljesítményének nem jelentéktelen hányadát teszik ki, a teljesítménycsoportok 
kapcsolásának lehetősége arra is felhasználható, hogy az áramszolgáltató az előirányzott 
napi teljesítménygörbéjét tartsa. Ez a feladat zárt hurkú szabályozással valósítható meg. 
Szükség van az áramszolgáltató összteljesítményének online mérésére, valamint a 
keletkező adatok kinyerésére, mely célra egy hálózati üzemirányítási rendszer (SCADA), 
vagy különálló mérésadatgyűjtő központ is használható. 
 
 közvilágítás-vezérlés: 
A törvényi előírások keretein belül lehetővé teszi az igényekhez rugalmasabban 
alkalmazkodó közvilágítás kialakítását. Ha a közvilágítási rendszer fényáram vezérlésére 
alkalmas, vagy alkalmassá tehető, akkor a közvilágítási menetrend nemcsak a ki- és 
bekapcsolási időpontokat tartalmazza, hanem a fényáram értékek beállításának 
időpontjait is. A rendszer rugalmassága abban áll, hogy az RKV készülékek 
tetszőlegesen, például utcáknak, tereknek, egyéb körzeteknek megfelelően létrehozott 
csoportokban, vagy akár egyenként is kezelhetőek. Egy közvilágítási trafóházban 
elhelyezett RKV készülék a szomszéd körzetétől függetlenül vezérelhető. Így térben, 
időben és a megvilágítás erősségében tetszőlegesen egyedi fogyasztói igényeket lehet 
kiszolgálni. További előnye ezen megoldásnak, hogy energia-megtakarítást eredményez. 
Lehetőség van menetrendtől eltérő egyedi kapcsolásokra is. Például ünnepség idején a 
polgármester akár saját mobiljáról indított SMS üzenettel kapcsolhatja fel a főtér 
díszkivilágítását. A rendszer a lakosság számára is módot adhat erre. Ha valaki egy 
energia-megtakarítás miatt nem teljes mértékben kivilágított utcán sétál haza késő éjjel, 
SMS-sel 5–10 percre bekapcsolhatja az adott utca lámpáit [20]. 
 
 elektromos járművek energiamenedzsmentje („e-mobility”): 

Az elektromos energia felhasználásával történő közúti közlekedési mód, infrastruktúra 
(töltők, gyorstöltők), intelligens mérés, vezérlés létrehozása. 

 
 villamosenergia-ipari irányítástechnikához közel álló intelligens hálózatok („smart 

grid”-ek): 
Az infokommunikációs technika fejlődése, párhuzamosan a megújuló energiaforrások 
iránti igény növekedésével a hálózat újragondolásának szükségességét tette 
nyilvánvalóvá. A nagy, központosított rendszerrel szemben felmerült az igény egy 
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decentralizáltabb áramhálózat iránt Az okoshálózat igyekszik a hibakereső és öngyógyító 
technológiákat alkalmazni, ami lehetővé teszi, hogy a technikusok kiszállása nélkül is 
működőképes maradjon a hálózat. 
 

 
2.5 ábra: Smart grid 

Forrás: [43] 
 
2.4 Vagyonvédelmi berendezések 

Az esetek többségében ezek ma már elektronikus felépítésű rendszerek, amelyek a 
következő főbb részekből épülnek fel: érzékelő rendszer, jeltovábbító rendszer, központi 
rendszer és jelzőrendszer. Az érzékelők az alapállapothoz viszonyított változásokat 
figyelik, mérik, regisztrálják és egy előre meghatározott küszöbérték elérése után 
riasztási jelet generálnak. A jeltovábbító rendszer ezt a jelet vezetéken, kábelen, 
rádiófrekvenciás összeköttetéssel továbbítja a jelfeldolgozó központi rendszerhez. Innen 
a jel a felügyeletes vagy felügyelet nélküli jelzőrendszer központjához illetve 
alközpontjához jut. Tervezésük szigorú titoktartás mellett folyik, szerelésükre az 
erősáramú rendszer kiépítése után kerülhet csak sor. 
A komplex vagyonvédelemben az elektronikus jelzőrendszerek a védelem mechanikai 
tökéletlenségét és leküzdhetőségét illetve a felügyeletet ellátó emberek tévedéseinek és 
mulasztásainak kiküszöbölését szolgálják. Teljes körű a védelem akkor, ha minden 
alkotóeleme megfelel a teljes körű védelmi előírás minősítési követelményeinek. 
 
2.4.1 Teljes körű védelem 

Felületvédelem: 
Teljes körű a felületvédelem akkor, ha a jelzőrendszer élesített (bekapcsolt) állapotában 
minden nyílászáró szerkezeten, a mechanikailag gyenge falazaton (38 cm-nél vékonyabb 
téglafal), födémen és padozaton képes jelezni az át- vagy behatolási kísérletet. 
Térvédelem: 
Teljes körű a térvédelem akkor, ha a jelzőrendszer éles (bekapcsolt) állapotában a védett 
tárgyak közvetlen környezetében mindennemű illetéktelen emberi mozgást jeleznek az 
érzékelők. 
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Tárgyvédelem: 
Teljes körű a tárgyvédelem akkor, ha a jelzőrendszer éles (bekapcsolt) állapotában 
minden védett tárgyra kiterjed a védelem, továbbá a páncélszekrények esetében fúrás- 
és nyitásérzékelés is biztosított. 
Személyvédelem: 
Teljes körű a személyvédelem akkor, ha a jelzőrendszer éles (bekapcsolt) állapotában az 
összes védendő, illetve támadásnak kitett személyre közvetlenül kiterjed a védelem 
A felsoroltak figyelembevételével és a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) által 
kiadott betörés illetve lopás kockázat elbírálási szabályzat irányelvei szerint elsősorban 
minősített eszközöket kell alkalmazni, továbbá a teljes körű elektronikus betörésjelző 
rendszernek a következő követelményeket kell kielégíteniük. 
 
2.4.2 Követelmények 

1.  A betörésjelző központ a tápegységgel egy egységet képezzen és a védett téren 
belül legyen elhelyezve. 

2.  A központi egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot a védelmi körökön külön-
külön (min. 4 db) és a szabotázsvonalon. 

3.  Az egyes csatornák ne legyenek közvetlenül ki- és bekapcsolhatók, ha szükséges, 
üzemmód kapcsolót kell beépíteni. 

4.  A központi egység burkolata az üzemeltető által sem nyitható kivitelű legyen. A 
szabotázsvédett burkolat min. 1,5 mm vastag lágyacél lemezből vagy azzal 
egyenértékű szilárdságú anyagból készüljön. 

5.  Az élesítés csak külső, min. hat betű és vagy számkombinációs kódkapcsolóval 
végezhető. A kódkapcsoló központot vezérlő áramkörét lehetőleg a központi 
egységben, de mindenképpen a védett téren belül kell elhelyezni. 

6.  Az egyes részek meghibásodását jelezze ki a rendszer, a többi rész viszont 
maradjon működőképes. 

7.  A teljes védelmi rendszer állandó őrzésére, ellenőrzésére ki nem kapcsolható és 
az üzemeltető által sem befolyásolható jelzővonala(ka)t (szabotázsvonal) kell 
kiépíteni. 

8.  Az üzembe helyezés csak a teljes rendszer működőképessége és riasztásmentes 
állapotában lehetséges. 

9.  Élesbe kapcsolt állapotban a vezérlőközpontnak valamennyi jelzővonalat, jeladó 
áramkört, kapcsoló berendezést felügyelnie kell, jelzés után egy másodpercen 
belül riasztania kell. 

10. A szabotázsvonalak jelzéseit – nem élesbe kapcsolt állapotban is – a rendszernek 
optikailag és akusztikusan jeleznie, illetve tárolnia kell. 

11. A támadásjelző részeknek állandóan élesben kell üzemelniük. 
12. A jelző áramkörök és a szabotázsvonalak megszakadását, a rövidzárlatot, illetve a 

hurkok ellenállásainak legalább 20%-os változását a rendszer jelezze ki 
(riasszon). 

13. A szabotázsvonalak visszakapcsolását csak a jelzőberendezést gyártók, szerelők 
vagy karbantartók végezhetik el! 

14. Maximálisan két-két db, egymástól független kültéri akusztikus és optikai 
jelzésadó telepítése szükséges. 

15. Az akusztikus jelzésadókat külön falsíkra kell elhelyezni, az egyik készüléknek 
beépített akkumulátoros kivitelűnek kell lenni. 
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16. A kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektől, tárgyaktól, 
építményektől, épületszerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távolságra kell 
telepíteni, hogy azok csak segédeszközzel legyenek elérhetők. 

17. A kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnése után 1–3 percen belül 
automatikusan meg kell szűnnie, illetve a kizárólag arra illetékes kezelő vagy 
karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell lennie. A rendszer a bekapcsolást 
követően ismételten kapcsoljon éles állapotba. 

18. A kültéri hangjelző szabotázsvédett, min. 1,5 mm vastag lágyacél burkolatú 
legyen vagy ezzel egyenértékű mechanikai védelemmel rendelkezzen. A 
hangereje haladja meg a 100 dB-t, változó kéthangú jelzéssel. 

19. Az optikai jelzésadó borostyánsárga színű villogó fény és 1 m távolságban 200 lux 
megvilágítást adó fényforrás legyen. 

20. A villamosenergia-ellátás két egymástól független, kölcsönhatás mentes 
tápforrás: kisfeszültségű villamos hálózat és akkumulátor. 

21. A kisfeszültségű villamos hálózatnak megszakítás nélküli üzemmódban kell 
működnie. 

22. Az akkumulátor a kisfeszültségű hálózati energiaellátás zavara esetén 
automatikusan és megszakítás nélkül a teljes védelmi rendszer legalább 72 órás 
üzemeltetését, a 72 óra leteltét követően pedig egy riasztási ciklus végrehajtását 
biztosítsa. 

23. Az akkumulátor automatikus töltéséről gondoskodni kell. 
24. A nyitásérzékelők csak rejtve és süllyesztve szerelhetők. 
25. A szabadtéri, a védett téren kívüli és a nem szabotázsvezetékeket falon belül vagy 

acél védőcsőbe helyezve kell vezetni, szerelni. 
 
2.5 A vagyonvédelmi rendszer eszközei 

 Transzformátorok: többnyire 18–19,5 V feszültséget adnak le terheletlen és 16,5 
V-ot leterhelt állapotban, a központok igényének megfelelően. A túl alacsony 
feszültség (terheletlenül 16 V) üzemzavart eredményezhet, míg a túl magas 
(terheletlenül 20 V fölötti érték) a stabilizátor IC-k túlmelegedéséhez vezethet. A 
transzformátorok teljesítménye általában 20–40 VA. 

 Egyenirányító és feszültség stabilizátor: a feszültség az elektronikus 
jelzőrendszereknél 13,8 VDc. 

 Akkumulátorok: a szünetmentes tápegységekben régebben a savas 
akkumulátorok jelentették az egyedüli megoldást. Ma már kivétel nélkül 
gondozásmentes, gáz-tömör, ún. zselés akkumulátorokat használunk. Ezeknek az 
akkumulátoroknak a névleges feszültsége 12 V, pl. 6,5 Ah. 

 Piezoelektromos sziréna: a riasztások kijelzésére egyre gyakrabban alkalmaznak 
ma kis fogyasztású, piezo hangkeltővel ellátott nyomókamrás szirénákat. Ezek a 
75–130 dB, nagy hangerővel rendelkező szirénák egyaránt készülnek bel- és 
kültéri kivitelben. 

 Kombinált hang-fényjelző eszközök: a biztosító társaságok előírásainak is 
megfelelő hang-fényjelző eszközök szirénát, villogót és akkumulátoros tápegy-
séget tartalmaznak. 

 A riasztó rendszer érzékelői: az érzékelők a vagyonvédelmi rendszer legfontosabb 
elemei. Úgy is mondhatnánk, hogy az emberi érzékszervek elektronikus megfe-
lelői. 

 Mechanikus érintkezők és érzékelők – mikrokapcsolók: igen gyakran használt 
érzékelőelemek, amelyeket különböző nyílászárók nyitásellenőrzésére és tárgy-
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védelemre alkalmazunk. A mikrokapcsolók átkapcsolási ideje a nagyságtól 
függően 1–5 ms, az érintkezők pattogási ideje 1–2 ms nagyságú. 230 V, 50 Hz 
váltakozó feszültségen, a mérettől függően 1–2000 VA teljesítmény kapcsolására 
képes. 

 Egyszer kapcsolók: főleg központdobozok, hangjelzők, tűzjelzők stb. védelmére 
szolgáló, viszonylag nagyobb távolságú és beállítható kapcsolási helyzet-
érintkezők, más néven nyomógombok. 

 Kontaktszőnyeg: gyakran kell védeni a bejárati ajtók előtti részt, a folyosók 
különböző szakaszait és az átjárókat. Erre a feladatra alkalmas a kontaktszőnyeg, 
amely az egyébként alkalmazott szőnyeg, lábtörlő vagy díszítőelem alá helyezve 
riasztójelzést ad, ha valaki rálép. 

 Reed-csöves érzékelők: a Reed-csöves vagy Reed-relés érzékelők mágneses elven 
működő kapcsolók. Egyzárt üvegcsőben – vákuumban vagy nitrogéngázban – két 
ferromágneses rugalmas elektród helyezkedik el, amely állandó mágnes 
közelítésére vagy gerjesztett elektromágnes térben összekapcsolódik, a tér 
megszűnésekor pedig nyit. 

 Ultrahangos érzékelők: működési elvük a Doppler-jelenségen alapul. A jelenség 
lényege: ha egy meghatározott pontból felügyelünk egy hullámforrást, akkor 
közeledéskor annak ütemében növekszik a kibocsátott hullám frekvenciája, ha 
távolodik, akkor a frekvenciája csökken. 

 Mikrohullámú mozgásérzékelők: működésük meglehetősen hasonló az ultrahangos 
érzékelőkhöz azzal a különbséggel, hogy a mikrohullámú mozgásérzékelők 
működési frekvenciatartománya 9–10 GHz között van. 

 Kapacitív érzékelők: egy alap oszcillátor és egy rezgőkör meghatározott 
frekvenciára van hangolva, majd ezt a jelet egy pontszerű tárgyra viszik fel, pl. 
páncélszekrényre vagy falfelületre, antennára, vonalszerű védelem kiépítésére. 

 Üvegtörés érzékelők: üvegfelületek betörésének érzékelésére használják. Attól 
függően, hogy az érzékelő mechanikailag kontaktusba kerül-e a védett 
üvegfelülettel vagy sem, ezek az eszközök két nagy csoportba sorolhatók: az 
üvegre felragaszthatók és az akusztikus üvegtörés érzékelők csoportjába. Az 
egyik megoldás a higanykapcsolós érzékelő, a másik megoldásnál az érzékelő 
eszköz alapeleme egy piezo lapka. 

 Vagyonvédelmi riasztó központ: feladata az érzékelők folyamatos figyelése, 
szabotázs-beavatkozások figyelése, riasztás esetén a sziréna és a villogó fény 
bekapcsolása, esetleg a belső telefonos modemen keresztül jelzések adása. A 
felsorolásból látható, hogy a vagyonvédelmi berendezés vagy betörésjelző lelke a 
központi egység. Ennek elhelyezésére különös gondot kell fordítani, mindig a 
védett térben kell a központ helyét kijelölni. Az érzékelők és a figyelemfelhívó 
jelzők közötti vezetékezést (kábelezést) lehetőleg rejtetten kell kiépíteni. Az 
élesítő és bénító kapcsoló elhelyezhető a védett térben vagy azon kívül is. 
Amennyiben a védett térben helyezzük el, úgy gondoskodnunk kell az elérési út 
érzékelőjelének késleltetett feldolgozásáról. Az időbeállítás a beüzemeléskor 
történhet meg. Az érzékelők kimenőjele gyakran egy galvanikusan független, záró 
érintkezővel bekapcsolt, előre meghatározott érték ellenállás beiktatása. A 
központok típusától függően a hibajeleket zónánként fogadják, azt kiértékelik és 
riasztást adnak. A központ kimenőjelét sziréna- vagy villogófény-működtetésre 
lehet felhasználni, vagy telefonvonalon, vagy rádión lehet továbbítani. Ha 
telefonvonalas riasztójel-kiadás is van, akkor a betörésjelző központ a vonal 
használatban elsőbbséget élvez, más telefon-beszélgetéssel szemben. Jelzés 
kiadásakor a bejövő telefonvonalat lekapcsolja az üzemi beszélgetésre alkalmas 
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telefonkészülékről, és a szabaddá vált vonalon riasztóhívást kezdeményez (más 
diszpécserközpont felé, rendőrség felé stb.). Az érzékelők és jelzésadók 
összekötése a központtal lehet vezetékes vagy rádiós kapcsolat. Vezetékes 
kapcsolat esetén az aktív érzékelők tápfeszültségét a központi egységről látják el. 
Rádiós kapcsolat esetén az egyes érzékelőkhöz külön galvánelem szükséges, 
amelynek kimerülése esetén a telep cserélendő. A központok minden esetben 
akkumulátoros tartalék áramforrással is el vannak látva, így feszültség 
kimaradáskor működőképesek maradnak. A vezetékek, illetve kábelek elvágása 
vagy szakadása szabotázsnak (betörésnek illetéktelen behatolásnak) számít, a 
riasztás azonnal indul. Ennek megfelelően a korszerűbb érzékelők, szirénák, 
villogók és központok szintén el vannak látva szabotázskapcsolóval (pl. a burkolat 
alatt elhelyezett mikrokapcsoló beépítésével). A központi egységet védett térben 
kell telepíteni. A bejárat közelében, szintén védett térben kell elhelyezni a 
vezérlőegységet (kezelőpanelt, számkódos vezérlőpanelt, kulcsos ki-be kap-
csolót). A riasztórendszer kábelezését minden esetben rejtetten, lehetőleg a 
vakolat alá szerelve kell elkészíteni. A műanyag vezetékcsatornás megoldás a 
biztonsági berendezésre való tekintettel nem kívánatos kiviteli technológia. 
Nagyobb épületek, épületegyüttesek, intézmények, bankok, ipari létesítmények 
védelmi rendszerének tervezése ma már szakirányú felsőfokú végzettségű 
szakemberekhez van kirendelve, kivitelezésük is ezeknek a szakembereknek az 
ellenőrzése mellett történhet. Itt érdemes megjegyezni, hogy ezekben az 
épületekben használt videó megfigyelő és képrögzítő, valamint zártláncú 
tévérendszerek már nem nevezhetők betörésjelzőknek. Hasonló módon az önálló 
beléptető rendszerek sem [21]. 

 
2.5.1 Digiplex EVO riasztóközpont 

A Digiplex EVO egy 8 (zónaduplázással 16) integrált zónával rendelkező vagyonvédelmi 
és beléptetőrendszer, amely 48 vagy 192 zónáig bővíthető a 4-eres kombuszon. Az EVO 
központ 999 felhasználót, 8 partíciót, 32 ajtót és 254 modult kezelhet, bármilyen 
kombinációban. A Digiplex EVO rendszer a legmagasabb szintű védelmet kínálja bankok, 
magas biztonsági szintű katonai és kormányzati létesítmények, luxuslakások és 
bármilyen, magas szintű biztonságot igénylő létesítmény számára. Ezek a rendszerek 
ötvözik a könnyű használatot, és a moduláris felépítést, mellyel a telepítő kevés 
munkával bővítheti, telepítheti és tarthatja karban a rendszert. Az EVO rendszer „plug-
and-play” bővítő modulokkal bővíthető, bárhol és bármilyen kombinációban a 4-eres 
kombuszon. A modulok a legkényelmesebb helyen kapcsolhatók a kombuszra, és zóna 
bemeneteik a kívánt zónához és partícióhoz rendelhetők. Illetve, csak a modul használt 
bemenetei rendelődnek rendszerzónához. A kulcskapcsolók, távirányítók és a modulok 
nem használt zónái nem foglalnak le zónát. Telepítés után, minden kombusz modul, 
beleértve a mozgásérzékelőket, programozható távolról, kezelő vagy a WinLoad 
feltöltő/letöltő szoftver segítségével. Az EVO támogat továbbá 32 virtuális zónát a 
vagyonvédelmi zónák és a beléptető ajtók mellett. A virtuális zónákkal automatizálható a 
PGM aktiválás, a vagyonvédelmi zóna lefoglalása a rendszer vagyonvédelmi funkcióinak 
megváltoztatása nélkül. Az EVO rendszer a logikus megoldás a telepítő minden, 
vagyonvédelemmel, beléptetőrendszerrel és lakásautomatizálással kapcsolatos igényére. 
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2.5.1.1 EVO központ szolgáltatásai 

 Digitális kombusz: Szünetmentes táp, felügyelet és kétutas kommunikáció a köz-
pont és moduljai között. 

 127 modult támogat. 
 Modulokat maximum 914 m-re telepíthet a központtól. 
 Szabotázsbiztos technológia plusz vezeték nélkül. 
 8 integrált zóna (zónaduplázással 16), mely bővíthető 48 zónáig 4-eres 

kombuszon. 
 Beépített beléptetőrendszer. 
 Helyszíni firmware frissíthetőség, 307USB és WinLoad segítségével. 
 NEware kompatibilis. 
 Téli/nyári időszámítás. 
 2 integrált szilárdtest relés PGM kimenet (+3 választható), negatív vagy pozitív 

trigger. 
 PGM1 két-vezetékes füstérzékelő bemenetként beállítható. 
 96 felhasználókód. 
 4 partíció. 
 1024 tárolt esemény. 
 Távirányítók programozása mester- és telepítőkódokkal. 
 Akár 96 távirányító, egyetlen MG-RTX3 modullal. 
 Beépített óra segédakku. 
 1.7 A kapcsolóüzemű táp. 
 1 felügyelt Bell kimenet, AUX kimenet és telefonvonal. 
 Nyomógombos szoftver reset (alapértelmezettre áll és újraindul). 
 Nyomógombbal aktiválható vagy deaktiválható az AUX kimenet. 
 28 cm × 28 cm × 7,6 cm méretű fémdobozba illeszthető. 
 Az EVO család tagjainak programozása megegyezik, így könnyen cserélhetők. 
 192 zónáig bővíthető. 
 5 integrált szilárdtest relés PGM kimenet, negatív vagy pozitív trigger. 
 ‹254 buszmodult támogat. 
 ‹999 felhasználókód. 
 ‹8 partíció. 
 ‹2048 tárolt esemény. 
 ‹Akár 999 távirányító, egyetlen MG-RTX3 modullal [22]. 
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2.6 ábra: EVO központ 

Forrás: [44] 
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2.2 táblázat: EVO központ adatlap 

Típus EVO192 Engedélyszintek / 
Ütemek 16 / 32 Feltöltő / Letöltő 

szoftver Winload 

Tápellátás 16 V AC 20 / 
40 VA 

PGM-ek száma 
(alap / max.) 5 / 250 

Szabadalmazott 
2 optocsatlakozós 
tárcsázó áramkör 

Igen 

Akku 12 V DC, 7 Ah 
min. Virtuális zónák 32 Rádiós bővíthetőség Igen 

Aux kimenet 
terhelhetősége 700 mA / 1,1 A Bővítő modulok 

száma 254 Távirányító 999 

Aux ki / be 
kapcsoló Van Tárolt események 2048 Rádiós kezelő - 

Bell kimenet 
terhelhetősége 1 A / 3 A 

Kétvezetékes 
füstérzékelő 
támogatás 

Igen Rádiós PGM Max. 
modulszám 

PGM kimenet 
terhelhetősége 

4 x 100 mA + 
1 x 5 A / 28 V 

DC 

Riasztást követő 
relékimenet – Rádiós átjátszó – 

Nyomógombos 
szoftver reszet Igen PGM + / – trigger Igen Rádiós sziréna – 

Működési 
hőmérséklet 

–20 °C – +55 
°C 

Beépített rádió 
adó–vevő – Rádiós füstérzékelő Max. 

zónaszám 

Max. zónaszám 192 Téli / nyári 
időszámítás Igen StayD – 

Integrált zónák 8 / 16 Pager jelentés Igen Beépített sziréna – 

Kezelő zónák Max. 254 GPRS / GSM 
kommunikáció Igen Beépített 

akkumulátor – 

Partíciók 8 
internetes TCP / IP 

kommunikáció 
(IP100), 

Igen Kihangosított telefon – 

Felhasználók 999 Email / Felügyelet 
(IP100) Igen Családi 

üzenőközpont – 

4 vezetékes bővítő 
BUS Igen 

Hang- és 
kiegészítő jelentés 

(VDMP3) 
Igen Ébresztőóra – 

Multibusz Igen Helyszíni firmware 
frissítés Igen Telefonos 

rendszervezérlés VDMP3 

Beléptetőrendszer 
(ajtók) 32 

Automatikus 
tesztjelentés a 

távfelügyeletnek 
Igen Lakásautomatizáció – 

 
2.5.2 Analóg mozgásérzékelő 

Az analóg mozgásérzékelők közös jellemzői: 
 Szabadalmaztatott Auto Pulse jelfeldolgozás. 
 Automatikus hőmérséklet-kiegyenlítés. 
 Fémpajzs a maximális EMI és RFI jelvédelem érdekében. 
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2.3 táblázat: 476 Pet adatai 
Megnevezés 476 PET 
Érzékelő típusa Analóg 
Szenzor Kételemű 
Telepítési magasság 2,1–2,7 m 
Működési 
hőmérséklet 

–20 °C – +50 °C 

Tápellátás 11–16 V DC 
Áramfelvétel max. 31 mA  

Riasztás kimenet 
N.C., 28 V DC, 
0,15 A 

Szabotázskapcsoló 
N.C., 28 V DC, 
0,15 A  

Látószög 88,5° 
Lefedettség 10,6 m × 10,6 m 
Érzékelési sebesség 0,2–3,5 m/s 

 

 
2.7 ábra: 476 ProPET relés kimenettel (18 kg kisállat-immunitással) 

Forrás: [45] 
 
2.5.3 Digitális mozgásérzékelő 

A digitális mozgásérzékelők általános jellemzői: 
 Szabadalmaztatott digitális mozgásérzékelés. 
 Szabadalmaztatott Auto Pulse jelfeldolgozás. 
 Digitális szűrő, állítható érzékenységgel. 
 Single vagy Dual Edge feldolgozás. 
 Automatikus hőmérséklet-kiegyenlítés. 
 Fémpajzs a maximális EMI és RFI jelvédelem érdekében. 
 Szilárdtest relé. 
 Szabotázskapcsoló. 
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2.8 ábra: NV500 maga alá látó (16 kg kisállat-immunitással) 

Forrás: [45] 
 
2.5.4 Speciális mozgásérzékelő 

A mikrohullámú érzékelők csak a PIR érzékelőkkel kombinálva adnak megfelelő 
védelmet, mert vagy átlátnak a falakon, ezáltal észlelve az elhaladó embereket, 
járműveket stb., vagy felnagyítják a közvetlenül előttük elrepülő madarak és rovarok 
által kiváltott jeleket, és emberi behatolókra jellemző jelként észlelik. A telepítés során 
emiatt a hagyományos kombinált technológiájú infrák radar érzékelőjének érzékenységét 
a védett helyiség méretéhez és a PIR érzékelő lefedési alakzatához kell igazítani. A 
távolság-adaptáló segítségével azonban mindezeket a hibákat anélkül sikerül 
kiküszöbölni, hogy a mikrohullámú érzékelő hatótávolságát a PIR érzékelő 
hatótávolságához kellene igazítani, ami eddig az érzékelési teljesítmény torzulását vonta 
maga után. 
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2.9 ábra: 525DM kombinált mikrohullámú és infravörös digitális mozgásérzékelő 

Forrás: [45] 
 
2.5.5 DMI70 mozgásérzékelő 

BUS-os érzékelő címezhető rendszerekhez, kisállatvédett. Dual optika (2 dual opposed 
element sensor). Kiemelkedő kisállat immunitást biztosít a fejlett optika és a digitális 
feldolgozás szabadalmazott kombinációja, 40 kg-ig (90 lb) immunis az állatokra. 
Rendkívül megbízható és vakriasztásmentes. Szabadalmaztatott digitális mozgásérzé-
kelés (nincs analóg áramkör), Digital Auto Pulse jelfeldolgozás Digital Shield algoritmus 
szoftver. Fémpajzs az EMI és RFI jelek maximális kivédésére, 500 bps. 
 

 
2.10 ábra: DMI70 négyelemű BUS-os digitális mozgásérzékelő 

Forrás: [45] 

Megnevezés DMI60 

Érzékelő típusa Digitális BUS-os 

Szenzor Négyelemű 

Telepítési magasság 2–2,7 m 

Működési hőmérséklet –20 °C – +50 °C 

Tápellátás 9–16 V DC 

Áramfelvétel 30 mA max. 

Riasztás kimenet Kombuszon 

Szabotázskapcsoló Kombuszon 

Látószög 110° 

Lefedettség 12 m × 12 m 

Érzékelési sebesség 0,2 m–3,5 m/s 
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2.5.6 Rádiófrekvenciás mozgásérzékelő 

Utólagosan egyszerű telepíteni, nem igényel kábelezést, 433 vagy 868 MHz frekvencián 
működik a Magellan központokkal. Annak ellenőrzésére, hogy a vevő megfelelően fogja-e 
a mozgásérzékelő jelzéseit, el kell végezni a jelerősség tesztet, mielőtt véglegesítjük a 
mozgásérzékelő elhelyezését. A mozgásérzékelő 12 óránként akkutesztet végez. Ha a 
mozgásérzékelő 2 riasztás jelet küld 5 perc alatt, az érzékelő energiatakarékos módba 
tér. Ilyenkor nem küld semmilyen riasztás jelzést kb. 3 percig. A mozgásérzékelő Életjel 
szoftverének köszönhetően, a piros LED tovább villog, jelezve, hogy mozgást érzékel, az 
Energiatakarékos mód ellenére. Ha a 3 perces Energiatakarékos mód véget ér, a 
mozgásérzékelő visszatér normál működésre. 
 

 
2.11 ábra: PMD75 rádiófrekvenciás mozgásérzékelő 

Forrás: [45] 

Megnevezés PMD75 

Érzékelő típusa Rádiós 

Szenzor 2 kételemű 

Telepítési magasság 2,1 m–2,7 m 

Működési hőmérséklet 0 °C – +50 °C 

Tápellátás 3 x „AAA” alkáli elem 

Áramfelvétel – 

Riasztás kimenet Rádiós jelátvitel 

Szabotázskapcsoló Van 

Látószög 90° 

Lefedettség 11 m × 11 m 

Érzékelési sebesség – 
Hatótávolság 35 m/70 m 



70 

 

3. BUSZRENDSZEREK 

3.1 Bevezetés 

Az intelligens rendszerek legfontosabb jellemzője a kommunikáció. Az épületmechatro-
nikai rendszerekben megkülönböztetjük a kommunikáció fizikai és logikai szintjeit, és a 
szintek sokszor gyártótól függő megvalósításának közel 300 féle kombinációját. A jegyzet 
ezen fejezete csak azokkal a buszrendszerekkel foglalkozik, amelyek a létesítményekben 
is használatosak. 
 

Ethernet TCP/IP

SzerverMunka 
állomás

Switch / 
Router

Vállalati
szerver Adat

Tűzfal

Ethernet TCP/IP
Ethernet TCP/IP

Üzemi Intranet

Ethernet TCP/IP

Vállalati Intranet

Ethernet TCP/IP

Kliens
HMI

PLC
TPF elérés NAC

alapü TPF elérés

HMI

MB+
FIPway

UnitelWay
Seriplex

ASI
Interbus S

Profibus DP
Távoli I/O

Terepi buszok

TPF elérés

I/O

I/O

I/O+CPU

I/O

Hívható
Router

PPP

Internet

MOD I CON

I/O

 
3.1 ábra: Hálózati terminológia 

Forrás: [40] 
 
Mivel a logikai szinten belül is legalább két szint létezik, a buszrendszerek csoportosítása 
gyakorlatilag lehetetlen feladat, mert a kivételeknek olyan magas a száma, hogy a 
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szabályok sokszor értelmüket vesztik. A jegyzet a buszrendszereket a leggyakrabban 
felbukkanó fizikai szintek szerint tárgyalja és a buszrendszereket oly módon 
csoportosítja, hogy azok mely fizikai szinthez köthetőek leginkább. Így sorra veszi a 
leggyakrabban felbukkanó fizikai szinteket (RS–232, RS–422, RS–485, Ethernet stb.) és 
a hozzájuk kapcsolható logikai szinteket (Modbus, Can, CanOpen, Profibus). A 
kombinációk sokfélék lehetnek, ezért biztos, hogy a felsorolás és az ismertetés nem 
teljes. A téma feldolgozásának és a fejezet fő forrása az ob121 [25]. A 3.1 táblázatban, a 
létesítményekben gyakrabban előforduló buszrendszerek kerülnek ismertetésre, tudva 
azt, hogy ennél jóval több buszrendszer létezik. A táblázat: első oszlopa dőlt betűkkel a 
terepi buszokat jelöli (a részleteket lásd az 3.1.2 Az ipari kommunikáció szegmensei 
fejezetben). A bázis oszlopban a kommunikáció alapját képező (az adott busz alkalma-
zására legjellemzőbb) általános protokoll található (már ha egyáltalán van ilyen), vagy 
bázis bejegyzés szerepel, ami azt jelenti, hogy az adott protokoll más buszok kommuni-
kációs alapját képezi. Báziskörbe jellemzően azok a protokollok kerültek, amelyek az OSI 
modell szerint (részleteket lásd a 3.1.1 OSI rétegmodell fejezetben) az 1–2. (fizikai, 
adatkapcsolati) réteg funkcióit valósítják meg. 
 

3.1 táblázat: Létesítményekben előforduló kommunikációs buszrendszerek 
Bázis Piaci megnevezés Jelleg, alkalmazási terület Tulajdonos 
bázis 3964R / RK 512 Gyakorlatilag csak az adatkapcsolati 

réteget definiálja, nem busz 
Siemens 

 AnyBus Ez nem egy valódi busz, hanem 
csatolófelület sok, a listában is 
szereplő terepi busz felé a beágya-
zott kártyáról 

hms 

 ARCnet Valós idejű busz, általában autóipari, 
és ipari (főleg nyomdatechnikai) 
alkalmazásokra, orvosi 
rendszerekre. Jellemző sebessége: 
2,5 Mbps 

Datapoint 
Corporation 
/SMC 

 AS-Interface Szenzor–aktuátor busz Siemens, 
Pepperl+Fuchs 

 AS511 A Simatic S5 sorozat programozói 
protokollja 

Siemens 

RS–232, 
RS–485, 

EthernetArc
Net, 

LonTalk, 
X10 

BACnet Building Automation and Control 
Networks; épületautomatizálási busz 
(ISO/ANSI/ASHRAE 135–1995) 

ASHRE 

 BatiBUS Épületautomatizálás-technikai busz 
A KNX egyik alapja (EIBl, BatiBUS, 
EHSP) 

 

RS–485 Bit-Bus A busz 62,5 kbps, 375 kbps vagy 
1,5 Mbps sebességet ér el 120 Ω-os 
sodort érpáron 

 

 Bluetooth   
CAN CAN (high speed) Control Area network; 

Az autoipar legjellemzőbb busza ISO 
11898/11519) 

Bosch, 
chip: Intel, 
Motorola, 
Philips 

CAN CAN low-speed 
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CAN CANopen CAN-bázisú, továbbfejlesztett 
protokoll, standard a felvonó-
technikában, hajóknál és az orvosi 
rendszereknél 

 

EtherCAT, 
CAN 

CoE CAN applikáció EtherCAT bázison  

Ethernet 
RG6 

ControlNet 250 méter / 5 Mbps Allen Bradley 

 DALI Digital Addressable Lighting 
Interface 
világítástechnikai busz az épület-
automatizálás területén 
(A DSI utódja) 

Tridonic ATCO 

CAN DeviceNet CAN-bázisú, továbbfejlesztett 
protokoll, főleg az USA-ban 
alkalmazzák (EN50325) 

 

DH, 
DH+, 

DH–485, 
Control-Net 

DF–1 A DF1 az Allen-Bradley „szabvány-
nyelve”, egy leíró protokoll 

Allen-Bradley 

 DH Data Highway; 
LAN alapú Allan-Bradley fizikai réteg 
protokoll 

Allan-Bradley 

 DH+ Data Highway Plus; 
LAN alapú Allan-Bradley fizikai réteg 
protokoll 

Allan-Bradley 

Modbus, 
RS–485  

DH–485 Data Highway 485; 
Modbus alapú Allan-Bradley fizikai 
réteg protokoll 

Allan-Bradley 

 DMP Digital Media Port 
A Sony USB alkalmazása 

Sony 

RS–485 DMX512 Leggyakrabban színpadi 
világítástechnikában alkalmazott 
hálózat 

United States 
Institute for 
Theatre 
Technology 
(USITT) 
(1986/1990) 

RS–485 DMX512-A A DMX512 ANSI szabványosított 
változata. 

Entertainment 
Services and 
Technology 
Association 
(ESTA) 
(1998/2004) 

 DSI Distributed System Interface 
épületen belüli világítástechnikai 
busz 
A DALI elődje 

Tridonic ATCO 
(1991) 

RS–485 DyNet RS-RS–485 alapú világítástechnikai 
busz, 9.6 kBaud sebességgel. A Burj 
Khalifába is ez került beépítésre. 

Dynalite (ma 
már a Philips 
része) 

 EHSP European Home Systems Protocol 
A KNX egyik alapja ( EIBl, BatiBUS, 
EHSP) 

European 
Home Systems 
Association 
(EHSA) 
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 EIB European Installation Bus 
európai épületautomatizálási busz, a 
KNX elődje (Instabus), A KNX egyik 
alapja ( EIBl, BatiBUS, EHSP) 

Berker, Gira, 
Jung, Merten, 
Siemens 

 EnOcean Épületautomatizálási technológia EnOcean 
GmbH 
(Siemens spin-
off) 

Ethernet EPL Ethernet Powerlink; 
Ethernet bázisú terepi busz, főleg 
a gépgyártás területén és üzemi 
rendszereknél alkalmazzák 

 

Ethernet EtherCAT Ethernet bázisú terepi busz  
Ethernet Ethernet / IP    

 FireWire Bus Lásd: IEEE 1394. 
 GPIB Bus IEEE–488 alapú programozói busz. 

1 Mbps sebességgel max. 20 m. 
 

 HART Ipari kommunikációs rendszer  
 I2C Bus Intel-IC, IIC 

Microcomputer bázisú busz, részei: 
Serial Clock Line [8.SCL] és Serial 
Data Lines [8.SDA]. 
Sebességei:  
Standard; 100 kbps 
Fast mode; 400 kbps 
High speed mode 3,4 Mbps 

Intel 

 I2O Bus Intelligent Input/Output, IIO 
A busz célja speciális I/O 
processzorok alkalmazása 
az off-load időben 

 

 I2S Bus Inter-IC Sound, IIS 
Az IIS az audio-digitális készülékek 
belső busza 

 

 IEC/ISA SP50    
 IEEE–488 Digital Interface for Programmable 

Instrumentation 
(HPIB, GPIB) 

 

 IEEE–696 S–100 bus 
1975-ös keltezésű TTL szintű, mára 
idejétmúlt busz 

 

 IEEE–1149.5–
1995 

IEEE Standard for Module Test and 
Maintenance Bus (MTM-Bus) 
Protocol 

 

 IEEE–1174 Serial Interface for Programmable 
Instrumentation 
egy IEEE–488 változat RS–232 
linken 

 

 IEEE–1394 FireWire Bus 
CAT5 vezetéken 100 Mbps 
maximum 100 m-en 

 

 IEEE–1596 Scalable Coherent Interface (SCI)  
 Instabus Lásd: EIB 

X10 Insteon X10 világítástechnikai alkalmazás  
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RS–232 Izumi Az Idec FA sorozatú (FA–1, FA–1J, 
FA–2, FA–2J és FA3) – mára elavult 
– PLC-k protokollja 

Idec 

 JTAG Bus Serial four wire test bus  
RS–485, 
LonTalk, 

X10 
LonWorks 

Local Operating Network – Works 
ANSI/EIA 709.1-A–1999 
Free topológiában 78 Kbps/500 m 

  

BatiBUS, 
EIB, EHS, 
X10, Radio 
(KNX-RF), 

IR, 
Ethernet 

KNX Az EIB utódja az 
épületautomatizálás területén 

Konnex 
Association 
(ABB, Bosch, 
Jung, Miele, 
ON 
Semiconductor
, Schneider 
Electric, 
Siemens, 
Uponor) 

 LCN Local Control Network; 
épület-felügyeleti rendszer 

 

 LON Főleg épületautomatizálásnál 
alkalmazott rendszer 

Echelon, 
chip: Motorola, 
Toshiba 

RS–485, 
LonTalk, 

X10 

LonWorks Local Operating Network – Works 
ANSI/EIA 709.1-A–1999 
Free topológiában 78 Kbps/500 m 

 

 LVDS Bus Low Voltage Differential Signaling 
(RS–644)  
Az LVDS/M-LVDS max hossza 10 m 

 

Ethernet LXI Bus LAN eXtensions for Instrumentation 
Ethernet bázisú méréstechnikai busz 

 

 M-Bus M-Bus 
Méréseredmény átviteli busz 
hőmennyiség- és villamosnergia-
fogyasztás mérőkhöz 

 

RS–485, 
bázis 

MBP Manchester Bus Powered; 
RS–485 bázisú, Manchester kódolású 
energiaátviteli busz, EX minősítéssel 

 

RS–485 Modbus ASCII Modicon bus;  
a terepi kommunikáció egyik 
alapvető megoldása 

 

RS–485 Modbus RTU Modicon bus;  
a terepi kommunikáció egyik 
alapvető megoldása 

 

Ethernet Modbus TCP Modicon bus; 
a klasszikus Modbus Ethernet 
alapokon 

 

 MOST-Bus Autóipari és multimédia busz   
 ONE-NET Alacsony költségű, nyílt protokollú 

rádiófrekvenciás (elsősorban 
épületautomatizálási) busz 

  

 PoE Power Over Ethernet 
Az Ethernet vezetékről történik 
a tápellátás is 
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 PPI  Siemens / 
Profibus.org RS–485 PROFIBUS DP Profibus Decentralized Periphery;  

az „alap” terepi busz 
MBP PROFIBUS PA Profibus Process Automation;  

kevésbé elterjedt intelligens terepi 
busz 

RS–485 PROFIBUS FMS Profibus Fieldbus Message 
Specification;  
a régebbi folyamatvezérlési busz, 
utódja a Profinet, ami egy Ethernet 
bázisú Profibus 

Ethernet PROFINET CBA  
Ethernet PROFINET IO 

Conformance  
Class A 

 

Ethernet PROFINET IO 
Conformance  
Class B 

 

Ethernet PROFINET IO 
Conformance  
Class C 

 

 P-NET Gyártás- és folyamatautomatizálási 
busz 

  

Bázis RS–232 Soros, pont–pont kommunikációs 
protokoll 

  

Bázis RS–422 Soros, alapvetően pont–pont (1 adó 
– max. 10 vevő) kommunikációs 
protokoll 

  

 RS–423 Az RS–422-höz hasonló, de el nem 
terjedt interface 

  

 RS–449     
Bázis RS–485 Soros, busz tulajdonságokkal bíró 

alap-protokoll 
  

 RS–530 RS–422 / 423 interfészt alkalmazó 
protokoll. Maximális hossza 60 m 
(2,1 Mbps) 

  

 RS–644 Lásd: LVDS Bus   
 RS–899 Lásd: MLVDS Bus   
 S–100 bus Lásd: IEEE–696 
 SAE AS4074.1 Linear Token Passing Multiplex Data 

Bus 
Lásd: HSDB 

  

 SAE AS4075 HSRB High-Speed Ring Bus 
Lásd: HSDB 

  

 SafetyBUS Biztonsági busz   
RS–232 Saia S-Bus A Saia PLC-k mára rendesen elavult 

protokollja 
Saia-Burgress 

 SpaceWire lásd: IEEE 1355.2 
 SERCOS Fő alkalmazási területei: 

gépgyártás, robottechnika, 
hajtástechnika, CNC 

  
 SERCOS I 
 SERCOS II 

Ethernet SERCOS III 
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 Sinaut ST1 Simatic S5 klasszikus Siemens 
Ethernet Sinec H1 A Siemens által kifejlesztett 

Ethernet bázisú protokoll, mely az 
OSI modell szerinti (4.) szállítási 
réteget definiálja 

Siemens 

RS–485 Sinec-L2 A Sinec-L2 a Simens S5 család 
számára kifejlesztett terepi (DP) 
busz, mely a későbbiekben a 
Profibus DP nevet vette fel 

Siemens 

 SmallCAN Alacsony költségű és 
energiafelvételű buszrendszer, főleg 
épületautomatizálási célokra 

  

I2C Bus SMbus  System Management Bus 
I2C alapú szenzor busz, jellemzően 
az akkumlátor-állapotok 
lekérdezéséhez  

  

 SMI Standard Motor Interface; 
hajtástechnikai busz 

  

Ethernet TCP Transport Control Protocol; az OSI 
modell forgalmazási rétegének alap-
protokollja. Sok protokoll ezen 
alapul, például a Modbus TCP 

  

Ethernet TCP/IPv4     
Ethernet TCP/IPv6     

 TM Test and Maintenance – Bus 
Lásd: IEEE Std 1149.5–1995 

Ethernet Token Ring Token Ring (IEEE 802.5) 
Gyűrű topológiájú, mára kissé 
elfelejtett Ethernet-változat 

  

 TTP Time-Triggered Protocol   
Bázis UDP User Datagram Protocol;  

az OSI modell forgalmazási 
rétegének egyik alap-protokollja; 
nagy sebességű, de alacsonyabb 
biztonságú Ethernet alapú 
protokollok bázisa 

  

 USB Universal Serial Bus 
Univerzális 4 vezetékes serial busz 
a PC és perifériái között, maximum 
3–5 m hosszal. Sebességei: 
Slow-Speed mode: 1,5 Mbps  
Full-Speed mode: 12 Mbps 
High-Speed mode: 480 Mbps 

  

 VNET/IP     
 
A hétköznapi felhasználó a hálózatokkal, mint számítógépes hálózattal találkozik, 
amelynek mérete gyakorlatilag a földrajzi távolságoknak megfelelően csoportokba osztja 
a hálózatokat: 

 WAN (Wide Area Network) távolsági hálózat földrajzilag távol levő állomások 
összekapcsolása, távolság „korlátlan”; 

 MAN (Metropolitan Area Network) városi hálózat egy városon belüli állomások 
összekapcsolása, távolság: 1–50 km; 

 LAN (Local Area Network): lokális (helyi) hálózat, távolsága kb. 5 km-ig terjedhet. 
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A LAN fogalma az IEEE 802 szabvány meghatározása alapján: 
„Olyan adatkommunikációs rendszer, amely lehetővé teszi, hogy számos független 
eszköz egymással közvetlenül kapcsolatot tartson, közepes kiterjedésű földrajzi területen 
belül, közepes sebességű, erre a célra telepített fizikai kommunikációs csatornán.” 
A fizikai adatátviteli közegen (3.2 ábra) (adatátviteli csatornán) kétféle adatátvitel 
használatos: digitális (alapsávú), és analóg (szélessávú). A jelátvitelre használt fizikai 
jellemző villamos vezetéken a villamos feszültség, fénykábelen pedig a fényintenzitás. 
Az épületekben elhelyezett buszrendszerekre jellemző, hogy egyszerűsíti a villamos 
bekötést, cél, hogy valamennyi eszköz egy buszrendszerhez tudjon csatlakozni. Így 
megoldható a készülékek összekötése egy installációs buszon keresztül úgy, hogy az 
adott épületben a funkciók végrehajthatók legyenek. Az intelligenciát a készülékek 
tartalmazzák, így a kommunikáció közvetlenül a készülékek között zajlik. 
 

3.2 ábra: Hagyományos és intelligens kommunikáció 
 
3.1.1 OSI rétegmodell 

Két egység között – mielőtt egy buszon elindulna a kommunikáció – az átvitel és a hoz-
záférés módját meg kell határozni. Erre a célra született az International Standardization 
Organization (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet – ISO) által meghatározott 7 rétegű 
(7 layer) modell, az OSI (Open System Interconnection). 
Az (OSI) modell hangsúlyozottan elméleti modell, melyet a gyakorlatban a cégek 
rendszeresen saját kedvükre módosítanak, cáfolnak saját referenciamodelljükkel, például 
a TCP/IP modellel. 
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3.3 ábra: OSI rétegek és a TCP/IP rétegek 

Forrás: [1] 
 
A logikai összeköttetéssel foglalkozó rétegek: 
 
Alkalmazási réteg: 
Széles körben igényelt szolgáltatásokat tartalmaz. Pl. fájlok gépek közötti másolása. 
 
Megjelenítési (prezentációs) réteg: 
Az egyetlen olyan réteg, amely megváltoztathatja az üzenet tartalmát. Tömörít, rejtjelez 
(adatvédelem és adatbiztonság miatt), kódcserét (pl. ASCII – EBCDIC) végez el. 
 
Viszonylati (session) réteg: 
Lehetővé teszi, hogy két számítógép felhasználói kapcsolatot létesítsen egymással. 
Jellegzetes feladata a logikai kapcsolat felépítése és bontása, párbeszéd szervezése. 
Szinkronizációs feladatokat is ellát, ellenőrzési pontok beépítésével. 
 
Az adatátvitellel foglalkozó rétegek: 
 
Transzport (szállítási) réteg: 
Feladata a végpontok közötti hibamentes adatátvitel biztosítása. Már nem ismeri a 
topológiát, csak a két végpontban van rá szükség. Feladata az összeköttetések 
felépítése, bontása, csomagok sorrendbe állítása. 
 
Hálózati réteg: 
A kommunikációs alhálózatok működését vezérli, feladata az útvonalválasztás a forrás- 
és célállomás között. Ha az útvonalban eltérő hálózatok vannak, akkor fregmentálást, 
protokoll átalakítást is végez. Az utolsó olyan réteg, amely ismeri a hálózat topológiáját. 
 
Adatkapcsolati réteg: 
Alapvető feladata a hibamentes átvitel biztosítása a szomszéd gépek között, vagyis a 
hibás, zavart, tetszőlegesen kezdetleges átviteli vonalat hibamentessé transzformálja az 
összeköttetés fennállása alatt. Az adatokat adatkeretekké (data frame) tördeli, 
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továbbítja, a nyugtát fogadja, hibajavítást és forgalomszabályozást végez. Meghatározza 
a forgalmazás módját és annak mikéntjét. 
 
Fizikai réteg: 
A bitek kommunikációs csatornára való kibocsátásáért felelős. Biztosítania kell, hogy az 
adó által küldött jeleket a vevő is azonosként értelmezze. Tipikus villamosmérnöki feladat 
a tervezése. 
 
A TCP/IP modell részben egyszerűsíti, részben pedig bonyolítja az OSI-t. Egyszerűsítés, 
hogy a hét szint helyett csak négyet határoz meg úgy, hogy a felső három szintet és az 
alsó két réteget is összevonja, egy rétegbe tömöríti. 
 

3.2 táblázat: Protokollok OSI / TCP/IP besorolása 
Forrás: [2] 

OSI-rétegek Protokollok TCP/IP-rétegek 
(és az IEEE 802*) 

7 

alkalmazási 
réteg 

(application 
layer) 

Profibus 
DPV0 

Profibus 
DPV1 

Profibus 
DPV2 

Profibus FMS 
HTTP, SMTP, 
POP3, FTP, 

Modbus 

Profibus 
Profinet 

alkalmazási réteg 
(application layer) 4 

6 

megjelenítési 
réteg 

(presentation 
layer) 

HTML, XML 

5 
viszonylati 

réteg 
(session layer) 

ISO8327, 
RPC, Netbios 

4 

forgalmazási 
réteg 

(transport 
layer) 

TCP TCP/IP 
UDP RTP, 
SPX, ATP  

forgalmazási réteg 
(transport layer) 3 

3 hálózati réteg 
(network layer) 

IPv4 IPv6 IP, 
ICMP, 

IPX,WDS  
internet-réteg 
(internet layer) 2 

2 
adatkapcsolati 

réteg 
(data link layer) 

Profibus FDL, 
ARCnet, PPP, 

Ethernet, 
Token ring 

 

I 
E 
E 
E  
 
8 
0 
2 

LLC 

adatkapcso-
lati réteg 
(host to 
network 
layer) 

1 

IEEE 802.3 Ethernet 
IEEE 802.4 Token bus 
IEEE 802.5 Token Ring 

IEEE 802.6 Városi 
hálózatok 

IEEE 802.11 Wireless 
LAN  

IEEE 802.12 Igény 
prioritások 

IEEE 802.15 Wireless 
PAN 

IEEE 802.16 WiMAX 

MAC 

1 fizikai réteg 
(physical layer) 

RS–232 
RS–422 
RS–485 

MBP 
száloptika 
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A jelátvitelre használt fizikai jellemző villamos vezetéken a villamos feszültség, 
fénykábelen pedig a fényintenzitás. 
 
3.1.2 Az adatátvitel jellemzői 

A fizikai adatátviteli közegen (adatátviteli csatornán) kétféle adatátvitel használatos: 
digitális (alapsávú), és analóg (szélessávú). 

Alapsávú adatátvitel: 

Alapsávú adatátvitel esetén a hálózaton a jelátvitel diszkrét elektromos vagy fényjelek 
formájában történik. A jelek az állomástól közvetlenül digitális feszültségjel formájában 
kerülnek a jelátviteli közegre, modulációs eljárás nem kerül alkalmazásra. Ezáltal 
azonban közvetlenül maga az információs jel fog torzulni (zaj, zavarok) és csillapodni. 
A jeltorzulásnál jelentősebb probléma a jelszint változása, ami a komparálást teszi 
nehézzé vagy akár megoldhatatlanná. Komparáláskor a 0 és 1 megkülönböztetése a 
feladat, ezért nagyobb átviteli távolságok esetén jelerősítőkre, jelismétlőkre (repeater) 
van szükség. Ezek esetenként maguk az állomások is lehetnek. Az alapsávú átvitel 
alkalmazása a kisebb távolságok esetén (2 km alatt) ajánlott. 
Az alapsávú átvitelnél egy csatornán egy időben egyetlen jel továbbítása történik. Amikor 
több eszköz időben osztozik a kommunikációs csatornán, azt időosztásos üzemmódnak 
TDMA-nak (Time-Division Multiplexing) nevezzük. A TDMA elvei szerint minden állomás 
előre meghatározott időszelettel rendelkezik, és ebben az időrésben adhat, egyébként 
vételre van állítva. A folyamat időzítést kíván, ezt a szinkronizálást egy főállomás végzi. 
Új állomás bekapcsolódása esetén az időintervallumot újra fel kell osztani. Ez időben 
multiplex átvitelt jelent az egymás után átvivendő információk szempontjából. Azt, hogy 
melyik időpillanatban melyik eszköz fér hozzá az átviteli csatornához, az alkalmazott 
hozzáférés-vezérlési mód határozza meg. 
Mivel az információ a közegen át modulációs eljárás nélkül kerül átvitelre, modulációs 
eszközre nincs szükség, az állomás és a jelátviteli közeg között adó-vevők (amelyek 
gyakran az állomásokba be vannak építve) segítik az átvitelt (jelerősítés, jelillesztés stb. 
feladattal). 

Szélessávú adatátvitel: 

A szélessávú átviteli csatorna általános célú megoldás, elsősorban akkor használják, 
amikor többféle információt is kívánnak egy időben egy átviteli közegen továbbítani. 
Tipikusan ilyen a kábeltévé (CATV) rendszere. Ez az alapsávú jelátvitelnél szélesebb 
frekvenciasávot nyújt. 
 
Az átvitel analóg feszültségjellel történik. Az információt hordozó digitális jelet az analóg 
vivőhullámmal juttatjuk át a közegen. A (szinuszos) vivőhullámra való „ráültetés” a 
vivőhullám jellemzőinek az átvivendő jellel való változtatását jelenti. A változtatási 
eljárásokat modulációs eljárásoknak nevezzük. A moduláció a 0 és 1 jelnek más-más 
fajta változtatást feleltet meg, így az átvivendő 0–1 jelfolyam a vivőhullám sziszte-
matikus és folyamatos modulációját eredményezi. 
A szinuszos vivőhullám ezen jellemzői a következők lehetnek: 

 a jel amplitúdója (AM), 
 a jel frekvenciája (periódusideje, FM), 
 a jel fázishelyzete. 
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Így az átvitt analóg jelnek sorban az amplitúdója, frekvenciája vagy fázisa hordozza az 
információt. Mindegyiknek van előnye és hátránya. A zavarokra jellemzően az AM 
érzékenyebb, mint az FM. 

Adatátviteli módok: 

Simplex 

 
3.4 ábra: Simplex adatátvitel 

 
A simplex a legritkábban alkalmazott kommunikációs forma. Ebben az esetben a kommu-
nikáció csak egy irányban zajlik. 
 
Half-duplex 

 
3.5 ábra: Half-duplex adatátvitel 

 
A half-duplex kommunikáció esetén a kommunikáló partnerek közül egyidejűleg csak az 
egyik küld adatokat, a másik fél pedig fogadja azokat. A csatorna kétirányú 
forgalmazásra alkalmas, és az adatküldés jogát a partnerek cserélgetik. Ennek az 
adatátviteli módnak egy alkalmazott változata a broadcast (3.9 ábra), ahol jellemzően a 
token-nel rendelkező állomásnak van adási joga. 
A half-duplex egyik alkalmazási példája walkie-talkie, ahol egyidejűleg csak az egyik 
készülék adhat. 
Half-duplex kommunikációs protokollok esetén blokkolni kell az egyszerre forgalmazást, 
ennek eszköze a token, amit például a Profibus esetén az FDL Hozzáférés vezérlés kezel. 
 
Full-duplex 

 
3.6 ábra: Full-duplex adatátvitel 

 
Full duplex adatátvitel esetén mindkét partner egyszerre forgalmazhat. Hátránya, hogy 
általában kétszer annyi vezeték kell hozzá, mint a half-duplex-hez. 

A forgalmazás módjai: 

A forgalmazás módját (azt, hogy az üzenet hogyan jut el a feladótól a címzettig) és 
annak mikéntjét az adatkapcsolati réteg határozza meg. 
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Unicast 
Unicast forgalmazás esetén az üzenet továbbítása csak egy kijelölt állomás felé történik 
meg. Általában ha nincs meghatározva a forgalmazás típusa, akkor ez a mód van 
alapértelmezettként beállítva, amit sokszor nem is neveznek meg. 
 

 
3.7 ábra: Unicast forgalmazás 

 
Multicast 
A multicast üzenetek egyszerre több, kijelölt állomás felé kerülnek egyidejűleg 
továbbításra. Ehhez a művelethez jellemzően csoportokat kell definiálni, és ilyenkor egy 
csoportot kell megnevezni célként. 

 
3.8 ábra: Multicast forgalmazás 

 
Broadcast 
A broadcast válogatás nélkül, minden, a hálózaton elérhető állomásnak egyidejűleg 
továbbítja az adott adatcsomagot. Ezt a forgalmazási fajtát szokás multi-drop névvel is 
illetni. 
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3.9 ábra: Brodcast forgalmazás 

 
p2p 
Közvetlen kapcsolat két állomás között. A kapcsolat lehet full-duplex, ilyenkor nincs 
közeg hozzáférési eljárás, hiszen a két állomás mindegyikének saját csatorna áll a 
rendelkezésére. A p2p egyik legjellemzőbb kommunikációs formája az RS–232. 
Összetettebb esetben a hálózat kiterjedtebb, de két állomás az adott idő-intervallumban 
csak egymás között forgalmaz (pl. polling közeg-hozzáférés esetén). Half-duplex esetén 
jellemzően a CSMA/CD (lásd 3.2.2 alpont) eljárást használják a felek a közeghozzá-
féréshez. 
 
Multipoint 
A multipoint az a hálózat (pl. RS–485), ahol a részt vevő egységek száma rögzített, de az 
azok által betöltött (master-slave) funkcionalitás nem. A részt vevő egységek egymással 
kommunikálhatnak. 
 
Szinkronizálás 
Az adatátvitel megkezdése előtt a küldő és fogadó állomáson biztosítani kell, hogy az egy 
adott tempóban elküldött információhalmazt a másik fél azonos módon tudja olvasni. 
Ehhez az állomásokat össze kell szinkronizálni, és ennek jellemzően két metódusa 
létezik. 
 
Szinkron átvitel/kommunikáció 
Ilyenkor az állomások vagy 

 külső jellel szinkronizálnak: ebben az esetben jellemzően egy független vonalon 
mindkét állomás azonos frekvenciát kap; 

 a fogadó állomás szinkronizál: az adatfolyamban található szinkronjelek alapján. 
 
Aszinkron átvitel / kommunikáció 
Az aszinkron kommunikáció főként karakter-szervezésű adatok átviteli módja. Általában 
csak a rövid – táviratjellegű – adatátvitel eszköze. Mindkét félnek saját frekvencia-
generátora van, és a fogadó állomás minden adatátvitel alkalmával szinkronizálja magát 
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a küldő állomás által diktált tempóra a start/stop bitek segítségével. Az adatátvitel 
jellemzően karakteres formában történik. 
 
Izoszinkron kommunikáció 
Az izoszinkron kommunikáció az adatok (ciklus)idő szenzitív átvitelét jelenti, és leginkább 
a hang- és képátvitelnél alkalmazzák. Ennek a teljesítéséhez a hálózati átvitelt úgy kell 
tervezni és méretezni, hogy ez az adatmennyiség pontos időzítéssel, ciklikusan és 
akadálymentesen át tudjon menni. Erre az adatátvitelre példa a tévé- és videojelek 
átvitele, melyek valamely ütemezéshez vannak kötve, például a 30 frame per second. Ez 
az átvitel nem lehet 29 vagy 31 fps, mert a megjelenítéshez 30 fps szükséges. 
 

 
3.10 ábra: Az izoszinkron kommunikáció 

 
Az izoszinkron kommunikációra példa a Profinet. 
Az ETHERNET hálózatokban a PE (Phase Encoding) vagy más néven, Manchester kódolást 
használják. 
0–1 átmenet logikai 0-nak, az 1-0 átmenet logikai 1-nak felel meg. 
A 3.11 ábrán szereplő 0,85 V az Ethernet hálózatokban szokásos érték. 
 

 
3.11 ábra: PE kódolás 

Forrás: [8; 3] 
 
A PE kód legnagyobb hibája, hogy a bitfolyam sebességének kétszeresénél van az 
alapfrekvenciája, így nagy sávszélességet igényel. Az áramkör fordított bekötése a 0-ák 
és 1-ek felcserélését okozza, ami könnyen felismerhető a szinkron sorozatból, és 
automatikusan javítható. 
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A fizikai átviteli közeg jellemzői: 

Adatátviteli sebesség 
Az adatátviteli sebesség a hálózatok egyik legfontosabb paramétere, melynek 
meghatározása csak elsőre tűnhet egyszerű dolognak. A sebesség nagyban függ: 

 az alkalmazott protokolltól, annak beállításaitól (hibaellenőrzés, stop-bitek száma 
stb.), 

 a szegmensben található állomások számától, a szegmens hosszától és 
adatterhelésétől, 

 a vezeték minőségétől, 
 a környezeti (pl. indukciós) terheléstől. 

A sebesség meghatározására is több metódus létezik, melyek jellemzően átfedik 
egymást, de átszámolásuk már korántsem olyan egyszerű. A leggyakoribb meghatározás 
az adatráta (bit/s, Kbit/s, Mbit/s, ...). 
 
Adatráta és a sávszélesség 
Az adatráta a voltaképpen átvitt adatmennyiség jellemzője. Az adatrátához szorosan 
hozzátartozó fogalom a sávszélesség. A sávszélesség a potenciálisan átvihető 
adatmennyiséget – például a csatornakapacitást – jellemzi. 
Mindkét mérés az egy másodperc alatt átvitt adatmennyiséget határozza meg. 
Leggyakrabban a bit/s mérés kerül megadásra, ritkábban a Byte/s. A Byte/s és a bit/s 
között a váltószám nem feltétlenül 8, mert ehhez hozzáadódnak adott esetben a 
kommunikációs jellemzőkből következő startbitek, stopbitek és paritásbitek stb.. 
A kommunikációban leegyszerűsítve a 1 kbit/s = 1000 bit/s. 
A mértékegységek megnevezésekor általában a bit-et kisbetűkkel „bit”-nek kiírva, a 
byte-ot nagy B betűvel szokás jelölni. Egy jellemző meghatározás így: 
RS–232 xxx készülék sávszélessége: 230,4 kbit/s–23,0 kB/s, jellemző adatrátája: 
9,6 kbit/s–960 B/s. 
A készülékeknél a sávszélesség csak nagyon ritkán kerül(het) megjelölésre, hiszen a 
sávszélességet az alkalmazott hálózat határozza meg, az ebből felhasználásra kerülő 
adatrátát pedig a készülék. 
Bonyolítja a helyzetet, hogy az adatterhelést nem lehet kiszámolni az adatráták 
összességéből, mert a pillanatnyi terhelést leginkább az alkalmazott protokoll határozza 
meg. 
 
Baudráta 
Az adatrátával szemben a baudráta a jelarány mértékét határozza meg, azaz hogy egy 
másodperc alatt hány baud-ot, azaz modulált jelet továbbít a vezeték. Amennyiben 1 
baud 1 bit, akkor a baudráta és az adatráta megegyezik (1 baud = 1 bit/s). Modemek 
esetén az un. kvadratúra amplitúdómodulációnak köszönhetőn egy baud információ 4 bit 
adatból áll össze, így (1 baud = 4 bit/s). 
 
3.2 Az ipari kommunikáció szegmensei 

Az ipari kommunikációban az OSI 7 illetve a TCP/IP besoroláshoz képest még jobban 
szűkül a csoportok száma, ugyanis jellemzően a terepi busz és nem terepi busz 
kategóriák szoktak előtérbe kerülni. A terepi busz a master – slave kapcsolatok 
kiszolgálására kifejlesztett, kis mennyiségű információ rövid ciklusokban való 
továbbítására optimalizált busz. A master – slave kapcsolat a hálózati állomások alá-fölé-
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rendeltségi viszonyát határozza meg. Jellemzően egy PLC-s hálózaton a PLC-k egy kvázi 
gyűrűn kommunikálnak egymással (a multi master olyan hálózat, ahol egyidejűleg 
egynél több master állomás csatlakozik) (3.12 ábra). 
 

 
3.12 ábra: Multi master hálózat slavekkel 

 
A master eszközök általában egyenrangú partnerek, és ezek alá vannak berendelve a 
slave egységek. Ezek néha lehetnek ugyanarra a buszra kötve, mint a master-ek, de 
jellemzően inkább a PLC-ből külön – a felső szinttől független- DP (decentralizált 
periféria) kommunikációs vonal köti ezeket a master-hez (3.12 ábra). Jellemzően minden 
slave csak egy master-hez van rendelve, de az adott slave kimeneteit mindenképpen 
csak egy master írhatja. A master-ek egymás között jellemzően token-es kommunikációt 
folytatnak, míg a slave-ek csak a master általi megszólításra válaszolhatnak. DP 
jellemzően az a slave állomás, ami egy master állomás alá van rendelve, és onnan kap 
parancsokat, oda továbbítja a jelzéseket, méréseket. Ez általában egy terepi busszal (pl. 
Profibus DP) kerül megvalósításra, melynek fő célja, hogy a terepi szenzorokat és 
aktuátorokat a DP-n keresztül a PLC-hez kösse. 
Az 3.13 ábra a klasszikus automatizálási piramis létesítményre átdolgozott változatát 
mutatja. Az ábrán látható, hogy az alacsony terepi szinten zajlik a kommunikáció nagy 
része. Itt gyors, jellemzően szinkronkommunikációra alkalmas buszokat szokás 
alkalmazni, amik a decentralizált perifériákat (DP-ket) kötik össze a PLC-kkel. Fölötte a 
megjelenítő rendszereknek (SCADA) jelkiszolgálása zajlik a PLC-k felől, mely 
kommunikáció már jellemzően nem olyan gyors, viszont az egy buszra eső 
adatmennyiség emelkedik. Az e fölötti szintek már jellemzően az IT hatáskörébe 
sorolódnak, de általában ezeken a szinteken már egyeduralkodó a TCP/IP. 
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3.13 ábra: Klasszikus automatizálási piramis átdolgozva létesítményekre 
Forrás: [46] 

 
3.2.1 Topológiák 

A hálózatok fontos jellemzője a topológia, azaz a hálózat tagjai milyen úton tudnak 
egymáshoz csatlakozni. A 3.3 táblázat: csak az alaptopológiákat foglalja össze. 
Jellemzően a hálózatok egyes részelemeit szokták ezekkel jellemezni, a teljes rendszerek 
általában vegyes topológiák. Sokszor az alap topológia a lánc. Hogy ezt hibatűrőbbé 
tegyék (pl. Profibus esetén), szokás azzal a trükkel élni, hogy voltaképpen egy, adott 
ponton megszakított „gyűrű” topológiát alkalmaznak (mint a 3.12 ábrán is látható), mely 
szakadás esetén bezár, így gyakorlatilag a hiba kijavításáig a lánc nem szakad meg. 
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3.3 táblázat: Jellegzetes topológiák 
Megnevezés Jelölés, példa Rövid jellemzés 
pont–pont 

(p2p) 
 

 

A pont-pont kapcsolat nem hálózati 
topológia, hanem két állomás közvetlen 
összekötése egy kommunikációs vonallal. 

lánc 
(line) 

 

A legegyszerűbb és egyben a legsérülé-
kenyebb topológia, hiszen bármely kommu-
nikációs kapcsolat kiesése két részre szakítja 
a hálózatot. Ha bármely elem kilép, a 
kommunikáció két független láncra szakad. 

busz 
(bus) 

 

 

Gyakorlatilag megegyezik a lánc 
topológiával, azzal az eltéréssel, hogy 
minden résztvevőnek saját kommunikációs 
csatlakozása van a lánchoz. Ha bármelyik 
elem kilép, a kommunikáció nem szakad 
meg. 

gyűrű 
(ring) 

 

A gyűrű modell a lánc modell egy biztonsá-
gosabb változata, mert egy kommunikációs 
csatorna kihullásával még a rendszer egy-
sége nem esik szét, lánccá alakul 

csillag 
(star) 

 
 

A csillag kapcsolat az egy pontból kiinduló 
kommunikációs vonalakat jelenti. 

teljes 
(fully 

connected) 

 

A legtöbb kapcsolattal rendelkező, legsta-
bilabb, de jellemzően csak elméletben létező 
modell. 

fa 
(tree) 

 

A fa szerkezet egy elemtől indul, és elemen-
kénti továbbvezetéssel vagy elágaztatással 
bővül. Jellemzően a hierarchizált rendszerek 
jellemző topológiája. Bármely elem kiesése 
az onnan induló szerkezet leválásával jár. 
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A jellegzetes topológiák megvalósulása ipari eszközökön: 
 Pont-to-point 

 
3.14 ábra: Pont-to-point kapcsolat 

Forrás: DE MK Schneider Electric Tudáscentrum [56] 
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 Fa hálózat 
 

 
 

3.15 ábra: Fa hálózat 
Forrás: DE MK Schneider Electric Tudáscentrum [56] 
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3.16 ábra: Lánc hálózat 

Forrás: DE MK Schneider Electric Tudáscentrum [56] 
 

 
3.17 ábra: Gyűrű hálózat 

Forrás: DE MK Schneider Electric Tudáscentrum [56] 
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3.2.2 A strukturált hálózat elve 

Létesítményekben igen fontos, hogy a hálózat ne csak a topológiát, 
hanem az épület struktúráját követve, logikai kapcsolatot mutasson az 
épülettel. Ez az elv a strukturált hálózat elve. 
A struktúrált hálózat alapelvét a jobb oldalon látható ábra mutatja. A 
struktúrált hálózatok megvalósítása esetén szükség van különböző 
hálózati elosztók létrehozására, ezek száma és mérete a kábelezendő 
területtől és a hálózat alapját szolgáló kábelek kategóriájától is függ. A 
kábelek kategóriái megszabják a struktúrált hálózat sebességét is. Az 
épületekben használt hálózatok besorolása és építőelemei: 

 

 CAT3 kábelhálózatok (Kategória 3-as): ezeket a hálózatokat hang- és adatátvitel 
céljára használják, 16 MHz sávszélességen 10 Mbit/sec sebességet tesznek lehetővé. 
Ezen a rendszeren a 10BASE-T vagy 4 MHz-es Token-Ring hálózatok működtek. 

 CAT4 kábelhálózatok (Kategória 4-es): ugyancsak hang- és adatátvitel céljára 
használt hálózatok, melyek 20 MHz-es sávszélességen 16 Mbit/sec sebességű 
adatátvitelt tesznek lehetővé csavart érpárú (UTP) kábeleken. 
A mai korszerű rendszerek esetében ezek a hálózatok már elavultnak számítanak. 

 CAT5, CAT6 és CAT7 kábelekkel megvalósított strukturált hálózatok 100 Mbit/sec, 
illetve a CAT7 kábelezések esetében a 1 Gbit/sec átviteli sebességet érnek el. 

 
3.2.3 Hálózati eszközök 

Minden hálózatban vagy önállóan vagy valamely más funkciót is betöltő egységre 
(általában az alaplapra) integráltan megtalálható eszköz a hálózati kártya. A hálózati 
kártya a kábelek csatolásával biztosítja az eszköz hálózati elérését. Minden kártyához 
tartozik egy úgynevezett MAC (MAC / OUI) cím, ami a hálózatban a használt protokolltól 
függetlenül egyértelműen azonosítja a kártyát és így azt az eszközt is, amiben a kártya 
van. 

 
3.18 ábra: MAC cím 

 
A MAC címet jellemzően minden Ethernet alapú protokoll (pl. Profinet) alkalmazza a 
partnerek egyedi azonosításához. Ez a cím (elvileg) az egész világon egyedi. A MAC cím 
része az OUI, ami a gyártót azonosítja (az ábrán szereplő 001742 a FUJITSU cégé). 
 
A hálózatok szegmensekből épülnek fel. A szegmens jellemzően a hálózatnak az a része, 
ami közvetlenül egy vezetékkel elérhető. Vonali erősítők, hubok, repeaterek, routerek, 
switchek és állomások határolják a hálózaton belül. Az eszközök különböző rétegek 
feladatait látják el (3.4. táblázat) 
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3.4 táblázat: Jellemző hálózati eszközök az OSI és TCP/IP rétegeken 
Réteg Eszköz 

Transzport réteg (és felette)  Átjáró (gateway) 
Hálózati réteg Forgalomirányító, útválasztó (router) 
Adatkapcsolati réteg Híd, kapcsoló (bridge, switch) 
Fizikai réteg Jelismétlő (repeater, HUB) 

 
Repeater, HUB 
Gyakran előforduló rajzi jelei: 

 
 

3.19 ábra: Repeater rajzjelei 
 
A hálózati összekapcsolásra használt legegyszerűbb eszköz a hálózati jelismétlő (3.19 
ábra). A jelismétlőket azonos hálózatok összekötésére, a hálózati szegmensek 
összekapcsolásához használják, hogy nagyobb, kibővített hálózatot kapjanak. A 
jelismétlőnek az a feladata, hogy az üzenetet fogadja, majd a jelek eredeti szintjét 
helyreállítva újraadja. A LAN-ban a hálózati szegmensek fizikai méretkorláttal 
rendelkeznek. Ezt a korlátot a fizikai közeg és az alkalmazott átviteli eljárás határozza 
meg. Ha jelismétlők alkalmazásával a hálózat mérete meghaladja egy hálózati szegmens 
méretét, kiegészítő-kábelekkel bővített hálózat alakítható ki. A hálózati architektúra 
általában az egymás után kötött jelismétlők számát is korlátozza. 
A jelismétlőket elterjedten a busz topológiájú LAN-oknál használják, hiszen gyűrű 
topológia esetén minden állomás eleve jelismétlőként működik: fogadja az üzenetet, és a 
szintjére visszaállított jelet küldi tovább. Jelismétlők használatánál mindkét hálózati 
szegmensnek ugyanolyan típusúnak kell lennie. Minden rétegszinten ugyanazokat a 
hálózati protokollokat kell használni, beleértve a közeghozzáférés-vezérlést és az átviteli 
eljárást is. Így például jelismétlőt lehetne felhasználni két olyan hálózati szegmens 
összekapcsolására, amelyek szélessávú CSMA/CD-vel dolgoznak. A különböző 
szegmenseken lévő állomások között nem lehet egyező című, a bővített hálózatban 
minden állomásnak egyedi címe van. 
A repeater többportos változatát HUB-nak nevezik. A HUB a számítógépes hálózatok egy 
hardvereleme, amely fizikailag összefogja a hálózati kapcsolatokat. Másképpen szólva a 
hub a hálózati szegmensek egy csoportját egy hálózati szegmensbe vonja össze, 
egyetlen ütközési tartományként láttatja a hálózat számára. Leegyszerűsítve: az egyik 
csatlakozóján érkező adatokat továbbítja az összes többi csatlakozója felé. Ez passzívan 
megy végbe, anélkül, hogy ténylegesen változtatna a rajta áthaladó adatforgalmon. A 
repeatertől eltérően jelerősítést nem végez. 
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3.20 ábra: A repeater és a hálózat két szegmense 

 
A hubok között 2 alaptípust különböztetünk meg: 

 aktív HUB: az állomások összefogásán kívül a jeleket is újragenerálja, erősíti. 
 passzív HUB: csupán fizikai összekötő pontként szolgál, nem módosítja vagy 

figyeli a rajta keresztülhaladó forgalmat. 
A legelterjedtebbek a 8, 16, 24 portos eszközök, de találkozhatunk kisebb, 4 portossal is. 
A passzív HUB-ok elektromos tápellátást nem igényelnek. Az intelligens HUB-ok aktív 
HUB-ként üzemelnek, mikroprocesszorral és hibakereső képességekkel rendelkeznek. 
 
Bridge, switch 
Gyakran előforduló rajzi jele: 

 
 

3.21 ábra: Bridge rajzi jele 
 
Egyszerű passzív eszköz a hálózati szegmensek összekötésére a (belső) hálózati híd 
(bridge). Hálózati híd segítségével össze lehet kapcsolni fizikailag eltérő hálózatokat is 
(külső híd). A hálózati híd különálló eszköz is lehet, de többnyire egy állomás, amely egy 
időben egy vagy több hálózathoz tartozik. 
A hálózati híd minden hálózat üzenetét veszi, amelyiknek részese. Ellenőrzi a rendeltetési 
címet és ha megállapítja, hogy az üzenet egy másik hálózathoz tartozó állomásnak szól, 
arra a hálózatra küldi az üzenetet. A hálózati híd minden hálózat üzenetét veszi, 
amelyiknek részese. Ellenőrzi a rendeltetési címet, és ha megállapítja, hogy az üzenet 
egy másik hálózathoz tartozó állomásnak szól, arra a hálózatra küldi az üzenetet. Így 
tegyük fel, hogy például U, A, Rk állomás a szegmens 1 hálózat elemei, O, B, XX és Hh 
pedig a szegmens 2 állomásai, a Bridge 1 mindkét hálózatnak eleme. Ha A üzenetet küld 
a B állomásnak, a Bridge 1 állomás veszi a szegmens 1 tagjaként az üzenetet, és a 
szegmens 2 tagjaként továbbadja az üzenetet B-nek. 
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Amennyiben A állomás F-re küld üzenetet Bridge 1 továbbítja a szegmens 2-re, ahol a 
Bridge 2 tudja, hogy a túloldali (szegmens 3) hálózatra szól az üzenet. Bridge 3 pedig azt 
érzékeli, hogy az F állomás ugyanazon az oldalon van, ahonnan az üzenet jött, ezért nem 
engedi tovább. A Bridge képes hálózatrészeket (szegmenseket) egymástól elválasztani, 
ami adott esetben azt is jelenti, hogy az egyik oldalon lévő hálózat (3.22 ábra pontokkal 
jelölve) a többi állomás részére nem látható, pedig fizikailag össze vannak kötve. 
 

 
3.22 ábra: Bridge a hálózatban 

 
Ez az összeköttetés-típus az ún. „tároló-és-küldő” (store-and forward) működést valósít 
meg. Az üzeneteket egy kis időre a hálózati hídban tárolják, és utána küldik el a másik 
hálózatba. 
A switch egy aktív számítógépes hálózati eszköz, amely a rá csatlakoztatott eszközök 
között adatáramlást valósít meg. Többnyire az OSI-modell adatkapcsolati rétegében (2. 
réteg, esetleg magasabb rétegek) dolgozik. 
A fizikai rétegbeli feladatokat ellátó hubokkal szemben az Ethernet switchek 
adatkapcsolati rétegben megvalósított funkciókra is támaszkodnak. A MAC címek 
vizsgálatával képesek közvetlenül a célnak megfelelő portra továbbítani az adott keretet; 
tekinthetők gyors működésű, többportos hálózati hídnak is. Portok között tehát nem 
fordul elő ütközés (mindegyikük külön ütközési tartományt alkot), ebből adódóan azok 
saját sávszélességgel gazdálkodhatnak, nem kell megosztaniuk azt a többiekkel. A 
broadcast és multicast kereteket természetesen a switchek is floodolják az összes többi 
portjukra. 
Egy switch képes full-duplex működésre is, míg egy HUB csak half-duplex kapcsolatokat 
tud kezelni. Különbség még, hogy a switchek egy ASIC (Application-Specific Integrated 
Circuit) nevű hardver elem segítségével jelentős sebességeket érhetnek el, míg a HUB 
nem más mint jelmásoló, ismétlő. A fontos funkciók közé tartozik még a hálózati hurkok 
elkerülésének megoldása (lásd STP), illetve a VLAN-ok kezelése. 
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Router 
Gyakran előforduló rajzi jelei: 

 
 

3.23 ábra: A router rajzi jelei 
 
A hálózati összeköttetés kialakításához forgalomirányító csomóponti eszközöket (router) 
használnak. A forgalomirányító használata azon az elgondoláson alapszik, hogy egyetlen 
lokális hálózaton belül sincs általánosan alkalmazott módszer a közvetítő csomóponton 
keresztüli üzenet irányítására. 
A LAN-on belül, amikor egy üzenet adásra kerül, azt a hálózat valamennyi csomópontja 
venni fogja. A vevőcsomópont az üzenetben található rendeltetési címből határozza meg, 
hogy kell-e fogadnia és feldolgoznia az üzenetet. Ha egy LAN más hálózatokkal, WAN-
okkal vagy egyéb LAN-okkal kapcsolódik össze, akkor az üzenetküldés irányítása kritikus 
kérdéssé válik. 

 
3.24 ábra: Router a hálózatban 

 
Egyéb hálózattípusok esetén, főleg WAN-oknál, amikor az egyik csomópont üzenetet küld 
egy másik hálózat csomópontjához, az üzenetküldés során az üzenet számos 
közvetítőcsomóponton halad keresztül. Egynél több csomópont-sorozat (egynél több 
útvonal) is alkalmas lehet az üzenet számára a forráscsomópontból a célcsomópontba 
való eljuttatására. A router feladatai: 

 forgalomirányítás; 
 torlódásvezérlés; 
 csomagok feldarabolása (útvonal protokolltól függően); 
 különböző típusú hálózatok összekapcsolása; 
 hálózat szegmensekre osztása a sávszélesség védelme érdekében; 
 hálózat szegmensekre osztása adatvédelem érdekében (A routerek megfelelően 

felprogramozva, csak bizonyos kritériumoknak megfelelő csomagokat továbbí-
tanak, vagyis szűrnek). 
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Router a forgalomirányítást különböző elvek szerint végezheti: 
 Determinisztikus vagy statikus: 

o Véletlen forgalomirányítás: véletlenszám generátor alkalmazásával, kiírja a 
csomagot valamelyik alhálózatra. 

o Elárasztásos forgalomirányítás (flooding): minden beérkező keretet váloga-
tás nélkül kiküld minden alhálózatra. 

 Elszigetelt adaptív: a csomópont hoz döntést a helyi adatok alapján: 
o A beérkezett csomagot abba a küldési sorba rakja, amelyik a legrövidebb 
o A beérkező keretek alapján egy idő után fel tudja térképezni, melyik 

állomás melyik alhálózaton érhető el. Ha a router több portján is kapott 
keretet adott eszköztől, akkor az lesz a legjobb út az eszköz felé, amelyik 
portján a legkisebb időtényezővel érkezett be a keret. 

 Elosztott adaptív – kapcsolat alapú (Link State Routing): a cél a legkisebb késlel-
tetéssel járó útvonal keresése, késleltetési táblák kezelése. Szinkron karbantartás 
(0,67 másodpercenként van adatcsere) vagy aszinkron karbantartás (forgalom-
változás vagy topológiaváltozás esetén van adatcsere). 
Működése: 

1. A szomszédok megismerése HELLO csomag küldésével. Ezek alapján 
kialakítható a hálózat feszítőfája. 

2. A vonalak késleltetését ECHO csomaggal mérik fel a routerek. 
3. A mérési eredmények szétküldése. 
4. Az új útvonalak számítása. 

Az elosztott adaptív vagy más néven kapcsolat alapú forgalomirányítás az 
interneten jellemző forgalomirányítás algoritmusa. 

 Központosított adaptív: a routerek az aktuális – saját magukról szóló – informá-
cióikat a forgalomirányító központba (RRC – Routing Control Center) küldik, ami 
az adatok kiértékelése után minden routernek megadja a routolási táblákat, 
paramétereket. (Szinkron üzemmód – jelentős sávszélességet foglal, aszinkron 
üzemmód – csak jelentősebb változás esetén jelent forgalmat.) 

 
Gateway 
A legbonyolultabb hálózat-összekapcsolási módszer a hálózati zsilip (gateway). 

 
3.25 ábra: Gateway a hálózatban 

 
Hálózati zsilipet az egymástól teljes mértékben különböző hálózatok összekapcsolására 
alkalmaznak. Ha eltérő hálózati architektúrákat használnak, a protokollok 
különbözhetnek bármelyik vagy minden hálózati rétegen. A hálózati zsilip minden 
átalakítást elvégez, ami az egyik protokollkészletből a másikba való átmenet során 
szükséges (üzenetformátum-átalakítás, címátalakítás, protokoll-átalakítás). 
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3.3 Vezetékes buszrendszerek 

3.3.1 Csavart (sodrott) érpár 

A vezetékes buszrendszerek leggyakrabban a csavart (sodrott) érpáras UTP (Unshielded 
Twisted Pair) kábeltípusokat használják, melyek közül a legjellemzőbbek: 
 

3.5 táblázat: Csavart (sodrott) érpáras hálózati kábeltípusok 
Megnevezés Metszete Jellemzők 

UTP: árnyékolás 
nélküli sodrott 
érpár kábel 
 

 

A sodort és szigetelt 
rézvezetékeknek nincs 
árnyékolásuk, csak egy külső 
köpenyük (vezeték hüvelyük). 
Jellemzően beltéri alkalmazásuk 
miatt erre nincs is igazán 
szükségük. 

S/UTP: külső 
árnyékolású 
sodrott érpár kábel 
 

 

A sodort és szigetelt 
rézvezetékeknek a külső burkolaton 
kívül – jellemzően alufólia – közös 
külső árnyékolásuk van. 

STP,S TP-A: 
érpárankénti 
árnyékolású 
sodrott érpár kábel 
 

 

A sodort és szigetelt 
rézvezetékeknek a külső burkolaton 
kívül – jellemzően alufólia – 
vezetékpáronként közös belső 
árnyékolásuk van. 

S/STP, S/FTP: 
Külső és belső 
árnyékolású 
sodrott érpár kábel 
 

 

A sodort és szigetelt 
rézvezetékeknek a külső burkolaton 
kívül – jellemzően alufólia -
vezetékpáronként közös belső és 
egy külső árnyékolásuk is van. 

 
Az UTP kábelek rézvezetékei szigetelőanyaggal (táblázatban szigetelés) vannak elvá-
lasztva egymástól. A vezetékek párosával össze vannak sodorva, így csökkentve az 
elektromágneses és rádiófrekvenciás interferencia jeltorzító hatását. Az árnyékolatlan 
érpárok közötti áthallást úgy csökkentik, hogy az egyes párokat eltérő mértékben 
sodorják. Maximális átviteli távolsága 100 m (3.26 ábra). 
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3.26 ábra: UTP 4 érpárból készült réz alapú kábelköteg 

 
Viszonylagos olcsósága, könnyű telepíthetősége tette rendkívül népszerűvé az évek 
során. Előnyeként szolgál kis átmérője, mely által kevesebb helyet foglal a kábelcsa-
tornákban. Hátrányaként említhető külső interferencia-források elleni viszonylagos 
védtelensége, valamint kis átviteli távolsága. 
 
A kábel végein 8P8C csatlakozók (3.27 ábra) találhatók, amellyel a hálózati inter-
fészekhez csatlakozik. A kábeleket kategóriákba sorolják és CAT + szám típusú jelzéssel 
látják el (3.3.2 alpont). 

 
3.27 ábra: Rj–45 (hivatalos nevén 8P8C) csatlakozó 

 
Az Ethernetes rendszerek esetében alkalmazott 25-párra kialakított színkódot eredetileg 
az AT&T fejlesztette ki beltéri telefonos rendszereihez, majd innen öröklődött át, és 
terjedt el kvázi-szabványként. 
 
3.3.2 UTP/STP kábelkategóriák 

A norma az USA-ban született az UTP-k (árnyékolás nélküli sodrott érpár kábel) 
kategorizálásának céljából, amit átvett a ISO/IEC 11801 szabvány. A kategóriák a 
következők: 
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 cat 1 (class A): Olyan UTP-k tartoznak ide, melyek csak telefonvezetékként állják 
meg helyüket. Hivatalosan, ezek a vezetékek csak telefonhoz alkalmasak, 
adatátvitelre nem lehet ezeket alkalmazni. Gyakorlatilag kisebb távolságok 
áthidalására gyakran használják ezeket is, hiszen áruk rendkívül kedvező 

 cat 2 (class B): Audio átvitelre ajánlott vezeték, mely maximum 4 Mbps átvitelre 
alkalmazható. Az IBM Type 3 vezeték is ebbe a kategóriába is esik. 

 cat 3 (class C): Adatátvitelre, de maximum 10 Mbps-re alkalmazható vezeték. Az 
Ethernet 10BASE-T jellemzően ezt a vezetéket használja/használta. Jellemző 
csillapítása nagyobb, mint 98 dB/km, 10 Mhz-es jel mellett, 20 °C hőmérsékleten. 
Jellemzően minden °C változás mellett 1,5%-kal romlik, tehát nő a csillapítása. 

 cat 4: Adatátvitelre, de maximum 16 Mbps-re alkalmazható vezeték. Jellemző 
csillapítása nagyobb, mint 72 dB/km, 10 Mhz-es jel mellett, 20 °C hőmérsékleten. 
Leggyakrabban az IBM Token Ring esetén bukkant fel épületekben. 

 cat 5: Adatátvitelre, de maximum 155 Mbps-re (hivatalosan 100 Mbps) 
alkalmazható vezeték. Jellemző csillapítása nagyobb, mint 65 dB/km, 10 Mhz-es 
jel mellett, 20 °C hőmérsékleten. A kategória a 100Base-T (gyors Ethernet) és 
ATM 155-höz lett optimalizálva. Továbbfejlesztett változata a cat5e. 

o cat 5e (class D) A vezeték 100 MHz átvitelére alkalmas. 
 cat 6 (class E): A vezetéknek teljesítenie kell 100 m-en (sodrott UTP-ként) a 250 

MHz-es jelátvitelt. Jellemzően a kategóriát a teljes mértékben konfekcionált 
vezetékre szokás érteni, azaz 4 páras Rj–45 (UTP 8P8C) csatlakozóval szerelve. A 
kábel 100Base-T és 1000Base-T hálózatok építésére alkalmas, és adott 
körülmények között (TIA TSB–155, ISO/IEC 24750) 10GBASE-T-hez is lehet 
alkalmazni – általában maximum 37 m-ig. 

o cat 6A: A vezetéknek teljesítenie kell 100 m-en (sodrott UTP-ként) a 500 
MHz-es jelátvitelt. A kábel 10GBASE-T hálózatok építésére alkalmas, 100 
m felett is, maximum 4 csatlakozóval. 

 cat 7: Ez a kategória érpárankénti árnyékolású sodrott érpár kábel – STP (shiel-
ded twisted-pair) standard, és az ISO Class F specifikálja. Adott esetben 
alkalmazható az S-STP vezeték is ebben a kategóriában. A vezetéknek teljesítenie 
kell a 600 MHz-es jelátvitelt, és az emelt EMC1 előírásoknak meg kell felelnie. 

                                          
1 EMC: elektromágneses összeférhetőség. Az elektromágneses összeférhetőség lényege, hogy a berendezések 
(rendszerek, eszközök, műszerek stb.) ne bocsássanak ki elfogadhatatlan mértékű elektromágneses zavarokat, 
illetve a környezeti elektromágneses sugárzások ne okozzanak a működésükben zavarokat (immunitás). Az 
EMC vizsgálatot és minősítést külső intézetek végezhetik (pl. TÜV), és a gyártó csak a kiállított tanúsítvány 
alapján tüntetheti fel a termékén a CE jelölést. 
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3.6 táblázat: Kábelkategóriák jellemzői 

EIA/TIA- 
568 

ISO/IEC 
11801 

Jellemző 
vezeték-

típus 

Maximum 
frekvencia 
(iso 11801) 

Maximum  
átvitel 

Maximum 
csillapítás 

Jellemző 
alkalmazás 

cat 1 class A UTP 100 kHz analóg - telefon 

cat 2 class B UTP 1 MHz 4 Mbps - 
telefon, IBM 

Type 3 

cat 3 class C UTP 16 MHz 10 Mbps 98 dB/km 
Ethernet 

10BASE-T 

cat 4 
 

UTP - 16 Mbps 72 dB/km 
IBM Token 

Ring 
cat 5 

 
UTP - 155 Mbps 65 dB/km 100Base-T 

cat 5e class D UTP 100 MHz - 24.0 dB/km 

 

cat 6 class E UTP 250 MHz - 21.3 dB/km 
cat 6A class EA* UTP 500 MHz - 20.9 dB/km 

cat 7 class F 
STP, 

S-STP 
600 MHz - 20.8 dB/km 

cat 7A class FA* 
STP, 

S-STP 
1000 MHz - 20.3 dB/km 

 
3.3.3 Koaxiális vezeték 

A korai számítógép hálózatokban a számítógépek fizikailag egy buszvonalra csatlakoztak. 
Ez vagy csavart érpár, vagy koaxiális kábel volt. Koaxiális kábelt alkalmazott az Ethernet 
hálózat első verziója. A hálózat nagyon könnyen meghibásodott, mert rengeteg 
csatlakozást használt. Épületek felújításánál az ilyen hálózatoknak a cseréje erősen 
javasolt. 

 
3.28 ábra: Koaxiális kábel 

 
3.3.4 Száloptika 

Az optikai szál egy igen tiszta, néhány tíz (a technológia megjelenése idején még néhány 
száz) mikrom átmérőjű szálból és az ezt körülvevő, kisebb optikai törésmutatójú héjból 
álló vezeték. Működési elve a fénysugár teljes visszaverődésén alapul: a fénykábel egyik 
végén belépő fényimpulzus a vezeték teljes hosszán teljes visszaverődést szenved, így a 
vezeték hajlítása esetén is – minimális energiaveszteséggel – a szál másik végén fog 
kilépni. 
Ezt a tulajdonságot kihasználva az optikai szálak rendkívül alkalmasak digitális informá-
ció-továbbításra. A fényimpulzusoknak köszönhetően hatékonyabbak, mint a hagyomá-
nyos rézvezetőjű csavart érpáras UTP-kábelek. A telekommunikációban jóformán minden 
hosszú távú gerinchálózat optikai kábeleket használ az adattovábbításra hatékonysága, 
valamint nagy távolságokon az egységnyi sávszélességre jutó jóval alacsonyabb fajlagos 
költségei miatt. 
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3.29 ábra: Száloptika felépítése 

 
Optikai szálak csoportosítása anyaguk alapján 
 
POF: műanyag optikai szál 
A legolcsóbb, legkisebb távolságokra alkalmazható optikai szál. A műanyag optikai 
szálnak nagyobb a csillapítása, mint az optikai üvegszálnak (> 1 dB/m), magátmérője 1 
mm körül mozog. Jellemzően 650 nm (vörös) LED-et szoktak alkalmazni hozzá 
jeladónak. Jellemző alkalmazási hossza 50–100 m. 
 
PMMA: Polymethylmethacrylat (műanyag) optikai szál 
A polymethylmethacrylat (rövidítve PMMA, egyébként: Acrylglas, Friacryl, Vitroflex, 
Plexiglas, Limacryl, Piacryl oder O-Glas) egy szintetikus, az üveghez hasonló tulaj-
donságokkal bíró műanyag. Jellemzően egyszerűen csak akrill-üvegnek szokás nevezni. 
Jellemzően optikai vezetékként jeladónak LED-et szoktak ennél a vezetéknél használni. 
 
PCF optikai szál: 
Összefoglaló néven a különböző optikai szálak (PCS, HCS, HPCF, …). 
 
PCS/HCS: műanyagburkolatú optikai szál: 
A szál magja kvarc-üvegből készül, jellemzően 200 μm a magátmérője. Védőburkolata 
300–550 µm átmérőjű polimer. A továbbított fény 

 UV esetén 220–1100 nm, 
 IR esetén 350–2400 nm 

lehet, a vezeték jellemző csillapítása 10–20 dB/km, az 500 µm verzió esetén, 650 nm 
forrás mellett ez az érték 150 dB/km-re emelkedhet. A vezetékhőmérséklet tűrési tarto-
mányát a fő felhasználási területéhez, a gépjármű-technikához igazítják, így ez (nylon 
burkolattal) –40 °C–+125 °C (ETFE burkolat esetén ez az érték: –200 °C–+150 °C). 
 
GCS: üvegszál 
Az üvegmagos optikai szálakat majdnem mindig szilícium-dioxidból készítik, de néhány 
egyéb anyagot, mint például fluoro-circonátot, fluoro-aluminátot, és tisztított üveget 
használnak hosszabb hullámhosszú sugarakhoz, infravörös tartományban működő 
eszközökhöz. Akárcsak a többi üvegnek, ezeknek az üvegeknek a törésmutatója is 1,5 
körül van. Tipikusan kevesebb, mint egy 1%-nyi a különbség az üvegmag és a héj 
törésmutatója között. Nem lehetséges, hogy a módus struktúrája függjön a használt fény 
hullámhosszától, ezért ez a szál tulajdonképpen csak néhány további hullámhosszt 
támogat a látható fény tartományában. 
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Optikai szálak típusai: 

Az optikai szál egy olyan hengeres, szigetelt, könnyen hajlítható szál, amely fényt 
továbbít az üvegmag belsejében, a teljes fényvisszaverődés elve alapján. A szál egy 
üvegmagból áll, amelyet egy védőréteg vesz körül – ezt héjnak nevezzük. Azért, hogy az 
optikai jel teljes fényvisszaverődéssel a magban terjedjen tovább (vagyis a szálból ne 
lépjen ki), a mag törésmutatójának nagyobbnak kell lennie, mint a héjnak. A határ a 
mag és a védőréteg között lehet hirtelen, mint az egymódusú szálnál, vagy lehet 
fokozatos átmenetű, mint a multimódusú szál esetében. A nagy magátmérőjű szálat 
multimódusú szálnak nevezzük [28]. 

 
3.30 ábra: Optikai szálak típusai 

Forrás: [5], átdolgozva 
 
Multimódusú szálak: 
A multimódusú (többmódusú) szálakkal indult meg az optikai szálak fejlődése. Ezekben a 
fent leírt működési alapelvek jellemzőek, ugyanakkor mivel ez a legkorábbi technológia, 
itt a legnagyobb a numerikus apertúra értéke és a jelveszteség. Bár az alapelv a lépcsős 
indexű, és az egymódusú szálaknál is hasonló, bizonyos technológiai újításokkal sikerült 
javítani a vezető tulajdonságain. 
 
Folytonosan változó indexű optikai szálak: 
Folytonosan változó indexű optikai szál (graded-index fiber) esetében, a mag 
fénytörésmutatója folyamatosan csökken a tengely és a héj között. Ezt többrétegű 
burkolással érik el, ami azt eredményezi, hogy a fénysugarak simán elhajlanak, ahogy 
közelítenek a külső héjhoz, a hirtelen visszaverődés helyett. Ennek eredménye, hogy a 
hajlított utak csökkentik a több bejárt út miatt okozott diszperziót, hiszen a nagy 
szögben érkező, azaz hosszabb utat megtevő fénysugarak számára szükséges időtartam 
lerövidül. Ezáltal kisebb törésmutatójú részen haladnak az üvegmag külső szélén, így a 
késésük lecsökken. A törésmutatóprofilt úgy választják meg, hogy minél kisebb legyen a 
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különbség a különböző fénysugarak között. Ez az ideális törésmutatóprofil nagyon közel 
van egy parabolikus függéshez a törésmutató és a tengelytől való távolság között. 
 
Egymódusú szálak: 
Az egymódusú szál magátmérője általában 8 és 10 μm között mozog. Néhány speciális 
célra kifejlesztett optikai szálat nem hengeres üvegmaggal, illetve héjjal terveznek, 
hanem általában elliptikus vagy téglalap alakú keresztmetszettel. Ezek magukban fog-
lalják a polarizációt támogató szálakat és a szálakat, melyek elnyomják az átlapolódást. 
Nagyobb optikai teljesítmény esetében – több mint egy watt esetén – amikor egy szálat 
ütés ér vagy másképpen hirtelen megsérül, a szál megéghet. A visszavert fény azonnal 
elégeti a szálat a sérülésnél, és ez a hiány visszatükröződik, tehát a sérülés elterjed 
egészen az adóig 1–3 m/s-os sebességgel. A nyitottszál-vezérlő rendszer, ami megvédi a 
szemet a lézertől a száltörése pillanatában, ugyancsak megfékezheti a szál elégését. 
Olyan esetekben, mint a tengeralatti kábel, ahol nagyobb energia szinteket használnak 
nyitottszál-vezérlés nélkül, egy szálégés védelmi eszköz az adónál megszakíthatja az 
áramkört, hogy megóvja a további sérüléstől. 
 
Száloptikai megoldások: 
A jellegzetes száloptikai megoldásokat a 3.7. táblázat: tartalmazza. 
 

3.7 táblázat: jellegzetes száloptikai megoldások 
 Csatlakozók Leírás 

S
T-

re
nd

sz
er

 

 

Az ST-rendszert az AT&T specifikálta az 
IEC–874–10-nak megfelelően (eredeti neve: 
BFOC/2.5). A rendszer egy- és multimódusú 
kommunikációra egyaránt alkalmas. Az ST 
az egyik legszélesebb körben elterjedt 
csatlakozó, LAN, WAN és MAN hálózatokban 
egyaránt fel szokott bukkanni. 
Automatizálás technikában például a 
Profibus száloptikai rendszere is erre a 
típusra épül. A csatlakozók bajonettzárral 
rögzíthetők és egy belső rugó biztosítja a 
megfelelő csatlakozást. A csatlakozókhoz a 
TK csatlakozó-aljzat alkalmazható. 

S
C
-r

en
ds

ze
r 

 

Az SC-rendszer az IEC 874–19-nel került 
megfeleltetésre, egy- és multimódusú 
kommunikációra egyaránt alkalmas. A 
csatlakozóval simplex és duplex adatátvitel 
is kialakítható. Jellemzően a vezeték alap-
csillapításához 0,4 dB adódik hozzá, 
csatlakozónként. 

 
A fentieken kívül még az alábbi típusok ismertek: LC – SPF, MT-RJ, FC, VF–45, MIC. 
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Profibus száloptika: 
A Profibus száloptikai rendszere az IEC 61158–2-vel került megfeleltetésre, és leggyak-
rabban az ST-rendszerű (BFOC/2.5) csatlakozókkal kerül telepítésre. A norma nem 
rendelkezik a csatlakozó-rendszerről, így néhány gyártó más rendszerű csatlakozót 
kínálhat, anélkül, hogy eltérne a normától. 
 

3.8 táblázat: Maximális átviteli távolságok száloptikai megoldásokban 
Száloptika  
jellege 

Méretjellemzők Hullámhossz Jellemző  
csillapítás 

Maximális  
átviteli 
távolság 

műanyag (POF) 980/1000 µm 660 nm 230 dB/km 80 m-ig 
PCF/HCS 200/230 µm 660 nm 10 dB/km 400 m-ig 

   850 nm 8 dB/km 800 m-ig 
multimódusú 
üvegszál 

50/125 µm 850 nm 2,5 dB/km 2600 m-ig 

   1310 nm 1 dB/km 10 km-ig 
  62,5/125 µm 850 nm 3 dB/km 3300 m-ig 
   1310 nm 1 dB/km 10 km-ig 

egymódusú 
üvegszál 

9/125 µm 1300 nm  15 km-ig 

 
A Profibus a két vezetékes üvegszál átvitelt preferálja, így mind a két vezeték simplex 
adatátvitelt alkalmaz. Ebben a felállásában a száloptika egyfajta repeaterként funkciónál 
a két RS485-ös szegmens között, nagyobb távolságokat áthidalva ezzel. 
 

 
 

3.31 ábra: Száloptika RS 485 szegmensek összekötésére 
Forrás: [55] 

 
A normál adatátvitel mellett az optikai szál nagy sebessége egy ECHO-nak nevezett 
felügyeleti módszert is lehetővé tesz. Az elküldött adatsort a fogadó állomás visszaküldi 
(viszhangozza), és a küldő állomás ezt az ECHO-t összehasonlítja az elküldött adatsorral 
és hiba esetén jelzi azt. Ez az eljárás előírás a redundáns hálózatok esetén. 
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3.32 ábra: Száloptika echo-ja 

Forrás: [57] 
 
3.4 Az Ethernet 

Az Ethernet egy rendkívül összetett kategória, amit csaknem lehetetlen minden részletét 
ismertetni. Voltaképpen mindent, ami a jellegzetes Rj-45 csatlakozóban (3.27 ábra) 
végződő vezetéken történik, ide szokás sorolni. Az Ethernet neve mára egybeforrt az 
internettel és az Intranetes hálózatokkal. Nagy tömegben gyártott, ezért olcsó 
berendezései és relatív nagy sebessége az automatizálás technikában is kelendővé tette. 
Jellemzően az Ethernet ma már mindenütt adott, csak egyszerűen rá kell csatlakozni. Az 
Ethernet a legelterjedtebb profibus szabványba is bekerült Profinet néven. 
Az Ethernet, voltaképpen csak egy kommunikációs rendszer, az OSI 2. szintjét 
megvalósító átviteli technológia (IEEE 802.3). Az Ethernet protokollok (talán egyetlen) 
közös jellemzője a CSMA/CD közeg-hozzáférési eljárás. A CSMA/CD jellemzően busz és 
fa topológiákhoz, az Ethernet és az IEEE 802-es szabvány egyik hozzáférési módja. Ha 
egy állomás adni akar, belehallgat az átviteli közegbe és meghatározza, hogy van-e 
állomás, ami éppen ad (vivőérzékelés). Ha a közeg csendes, akkor elkezdi az adást. Ez 
az üzenet minden állomáshoz eljut. A vételi állomás az üzenetben levő címből 
megállapítja, hogy neki szól-e az üzenet, amikor újból belehallgat a közegbe. Ha igen, 
átveszi az üzenetet. 
Ha két állomás egyszerre ad, akkor ütközés keletkezik, és az adat elveszik. Ezt 
valamennyi állomás figyeli és érzékeli. Az ütköző állomások leállítják az átvitelüket és 
várni kezdenek. A várakozási idő azonban nem egyforma, hanem véletlenszerű. A 
beállított várakozási idő elteltével (most már vélhetőleg nem egyszerre) újrakezdik az 
eljárást. A várakozási algoritmus olyan, hogy gyenge forgalom esetén a várakozás, 
zsúfolt forgalom esetén pedig az egymás utáni ütközések száma legyen minimális. 
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3.9 táblázat: Ethernet OSI / TCP/IP referencia modellek 
OSI-szint Protokollok Jellemző 

egységek 
Kapcsolati 
elemek 

TCP/IP-szint 

Lo
gi

ka
i r

ét
eg

ek
 

7 Alkalmazási 
réteg 
(Application) 

DNS 
(UDP alapú) 
FTP 
(TCP alapú) 
HTTP, HTTPS, 
IMAP, IRC, 
LDAP, NCP, 
POP3 
RIP 
(UDP alapú), 
SIP 
SMTP 
(TCP alapú) 
SNMP 
(UDP alapú) 
SNTP, Telnet 
(TCP alapú) 

adatfolyam 
(steam) 

gate 
way,  
content-
switch,  
layer–7 
switch 

alkalmazási 
réteg 
(application 
layer) 

4 

6 Megjelenítési 
réteg 
Presentation 

5 Viszonylati 
réteg 
(Session) 

A
da

tá
tv

ite
li 

ré
te

ge
k 

4 Forgalmazási 
réteg 
(Transport) 

IL, RUDP, SCTP, 
SPX, TCP, 
TCP/IP, UDP, 
RTP 

szegmens 
(segment) 

gate- 
way,  
content-
switch,  
layer–4 
switch 

forgalmazási 
réteg 
(transport 
layer) 

3 

3 Hálózati 
Réteg 
(Network) 

ICMP, IGMP, 
IPv4, IPv6, IPX 

csomag 
(datagram) 

router,  
layer–3-
switch 

internetréteg 
(internet layer) 

2 

2 Adatkapcsolati 
réteg 
(Data Link) 

LLC 
 

  keret  
(frame) 

bridge,  
switch 

adatkapcsolati 
réteg 
(link layer) 

1 

MAC, 
(OUI), 
ARP 
(IPv4) 
NDP 
(IPv6) 

IEEE 
802.3 
Ethern
et 
IEEE80
2*  

1 Fizikai réteg 
(Physical) 

10Base*
* 

 

bitek hub, 
repeater 

 
 * IEEE 802.4 Token bus, IEEE 802.5 Token Ring, IEEE 802.6 Városi hálózatok, IEEE 
802.11 Wireless LAN, IEEE 802.12 igény prioritások, IEEE 802.15 Wireless PAN, IEEE 
802.16 WiMAX 
** 10Base–2, 10Base–5, 10Base-FB, 10Base-FL, 10Base-FP, 10Base-T, 10Broad–36, 
100Base-FX, 100Base-T2, 100Base-T4, 100Base-TX, 100Base-VG, 1000Base-CX, 
1000Base-LX, 1000Base-SX, 1000Base-T, 1000Base-TX, 10Gbase, 10Gbase-T, száloptika 
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3.4.1 Logikai réteg (OSI–5,6,7: TCP/IP–4) protokollok az Etherneten 

Az Ethernetre épülő automatizálási protokollok (pl. Profinet) nem használják ezeket a 
szinteket, illetve saját egyedi funkciókkal töltik ki. 
 
3.4.2 Forgalmazási réteg (OSI–4: TCP/IP–3) protokollok 

UDP: 

Az UDP (User Datagram Protocol) az interneten is használt datagram-orientált 
kommunikációs protokoll. Olyan esetben előnyös a használata, amikor nincs szükség 
kapcsolat kiépítésére (mint a TCP esetén kell), és az sem feltétlenül probléma, ha egy 
csomag esetleg elveszne. Jellege miatt tipikusan ilyen felhasználási terület lehet pl. az 
online audio/video streaming és hasonló alkalmazások, ugyanis ebben az esetben 
mindenképpen lépést kell tartani a stream-mel, akár azon az áron is, hogy inkább 
kihagyunk pár csomagot, ha nem érkeztek meg időben. 

TCP: 

A TCP-t (Transmission Control Protocol) 1978-ban specifikálták a mai formájában. Azóta 
az internet szabványos protokollja a TCP. Leírását az RFC793 tartalmazza. A TCP egy 
megbízható folyamat-folyamat közti kommunikációra alkalmas protokoll célját szolgálja. 
 
Alapfunkciói: 
 
Alapvető adatátvitel: Egy oktettekből álló folytonos adatfolyam átvitelére látja el, úgy 
hogy a bájtokat szegmensekre bontja szét. Időnként szükség lehet arra, hogy 
meggyőződjünk róla, hogy minden elküldött adatot a túloldal megkapott, ezért a TCP 
definiál egy push műveletet, mely arra szolgál, hogy minden még el nem küldött adatot 
elküldjünk, illetve meggyőződjünk róla, hogy minden elküldésre szánt adat megérkezett. 
A fogadó oldal ebből a push műveletből semmit sem érzékel. 
 
Megbízhatóság: A TCP dolga az elveszett, megsérült, megduplázódott, nem helyes 
sorrendben érkezett csomagok érzékelése, és ezek kiküszöbölése. Ezt úgy éri el, hogy 
minden egyes kiküldött oktetthez tartozik egy sorszám, és a fogadó oldalnak pozitív 
megerősítést kell adjon a megérkezett oktettekről. Ha egy bizonyos időn belül nem jön 
pozitív megerősítés, akkor az adatot újraküldi a küldő oldal. Mindamellett ez a sorszám 
arra is jó, hogy a fogadó oldal a nem helyes sorrendben jött adatokat helyesen sorba 
tudja rendezni és észlelje a duplázódásokat. Az adatok sérülésének észrevételére pedig 
ellenőrzőösszeget használ. 
 
Adatfolyam vezérlés: A TCP egy úgynevezett ablakot használ az adatfolyamvezérlésre. 
A küldő oldal egyszerre pozitív megerősítés nélkül nem küldhet több oktettet, mint 
amekkora a fogadó ablaka. 
 
Multiplexitás: Mint említettük, a TCP folyamat-folyamat közti kommunikációra szolgál, 
azonban egy hoszton több folyamat is futhat és több is akarhat párhuzamosan 
kommunikálni, így a TCP a hoszton ún. portokat használ. A kapcsolat kommunikációnál 
használt hálózati címe, és a TCP port együtt adják az ún. socket-et és a socketekből álló 
egyértelmű párokkal azonosítjuk a kapcsolatot. Minden egyes hoszt saját feladata, hogy 
a feladatok számára portokat biztosítson egy hozzárendeléssel (bind). 
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Kapcsolatok: A megbízhatóságot, és az adatfolyamvezérlést már említettük. Ezek arról 
szólnak, hogyan kell létrehozni és karbantartani a kapcsolatokat. Ezen információk 
együttese alkotja a kapcsolatot, beleértve a socket-et, a sorszámot és az ablakméretet. 
Amikor két folyamat kommunikálni szeretne, előbb létre kell hozni a kapcsolatot és ha a 
kommunikációt befejezettnek tekintik, akkor azt le kell zárni és a használt erőforrásokat 
fel kell szabadítani. Lévén a kommunikációt egy nem feltétlenül megbízható alapokra 
helyezett hálózaton kell lefolytatni, így a kapcsolat létrehozásához kézfogási (Handshake) 
mechanizmusokat kell beépíteni. 
 
Megelőző biztonság: A TCP-t használó esetekben, ha nincs minden érték előre 
megadva, akkor a TCP gondoskodik helyes default értékek használatáról, és beállításáról. 
(Pl. kapcsolódó kliens esetén automatikusan kap portot, ha nem adunk meg külön 
ablakméretet, akkor az OS TCP kezelő része ad meg ilyet stb.) 
A TCP nyugtázásos rendszeren alapuló adatfolyam(stream)- és kapcsolatorientált 
adattovábbítási protokoll, vagyis a különböző alkalmazásoktól kapott adatokat 
adatfolyamba helyezi és úgy továbbítja. Van kimenő és bejövő adatfolyam, ezek full-
duplex kommunikációt tesznek lehetővé. A folyamokat szegmensekre osztja, ezeknél 
kisebb adatmennyiséget nem „szeret” küldeni, megvárja, mire megnő ekkorára. A 
nyugtázás azt jelenti, hogy a célállomás nyugtát küld arról, hogy az adatokat megkapta. 
Ezeket a nyugtákat a küldött adatok fejlécében helyezik el, vagyis nincs külön nyugta-
fejléc. Ezt a módszert hívják piggy-backing-nek. Ezen felül a TCP a kommunikáció 
kezdetét egy speciális kapcsolat-felépítő mechanizmussal indítja, mely során a két fél 
információkat cserél és egyezteti a beállításait. A kapcsolatot a kommunikáció végén 
szabályosan lebontják. 

TCP/IP: 

A TCP/IP (Transmission Control Protocol with internet Protocol) a fent már bemutatott 
TCP Forgalmazási réteg szabvány IP Hálózati Rétegen (IPv4 vagy IPv6) való alkalmazása. 
Technikailag ez azt jelenti, hogy a két adatsor egymásba ágyazódik. 
 
3.4.3 Hálózati réteg (OSI–3: TCP/IP–2) protokollok 

IP: 

Az internet-protokoll (internet Protocol) az internet (és internet alapú) hálózat egyik 
alapvető szabványa (protokollja). Ezen protokoll segítségével kommunikálnak egymással 
az internetre kötött csomópontok. 
Kialakításában fontos szerepet játszott az egyszerűség, és a robusztusság. Ezek egy 
olcsó technológiát eredményeztek, aminek segítségével gyorsan terjedt az IP, kiszorítva 
például a jóval komplexebb, de igen drága konkurenst, az ATM-et. Fejlesztését még az 
ARPA kezdte el, jelenleg az IETF felügyeli. 4-es verziójának (IPv4) leírását az RFC 791 
tartalmazza. Az IPv6 az internet címek közelgő telítődése miatt született meg, az átállás 
a két címzés között még hosszú éveket fog igénybe venni, addig a két címzési rendszer 
egymás mellett fog futni. Az IP a klasszikus OSI besorolás alapján a harmadik hálózati 
rétegben helyezkedik el. Csomagkapcsolt hálózatot valósít meg, azaz nem építi fel a 
kapcsolatot a forrás és a cél között, hanem minden egyes csomagot külön irányít (route-
ol). Hibadetektálást és hibajavítást nem végez (ezeket nevezzük „megbízhatatlan” 
protokollnak), ezeket a funkciókat főleg a szállítási rétegben elhelyezkedő protokollokra 
bízza (például TCP). Ennek a kialakításnak az oka az, hogy az egyszerűségre törekedtek. 
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Így a hibajavítás terhe főképp a forrás és a cél számítógépeknél jelentkezik, és nem 
terheli feleslegesen az egyébként is leterhelt hálózati útirányválasztó csomópontokat 
(router). 

IPv4: 

Az IPv4-ben a forrás- és célállomásokat (az úgynevezett hostokat) címekkel (IP-címek) 
azonosítja, amelyek 32 biten ábrázolt egész számok; azonban ezt hagyományosan négy 
darab 8 bites (azaz 1 byte-os, vagyis 0 és 255 közé eső), ponttal elválasztott számmal 
írjuk le a könnyebb olvashatóság miatt (pl. 192.168.42.1). A címek felépítése 
hierarchikus: a szám bal oldala (vagy szakmai nevén a legnagyobb helyiértékű bitek felől 
indulva) a legfelső szintet jelenti, és jobbra haladva az ez alatti szinteket kapjuk meg, 
például egy szolgáltatót, a szolgáltató alatti ügyfeleket, és az ügyfelek alatti egyes 
számítógépeket. 
A hálózatokon az IP címek a MAC-címekhez kerülnek hozzárendelésre, melyek (mivel 
ROM-ban kerülnek tárolásra) az egységek egyedi azonosítását végzik. A hozzárendelések 
megkeresésére szolgál az ARP-protokoll (IPv4-címek esetén, IPv6-nál az NDP 
célravezető). Ez a hagyományos IP-protokoll a kezdetben jól megfelelt, az internet előre 
nem látott növekedése közben sok problémába ütköztek a hálózati szakemberek. Egyik 
ilyen az, hogy nem elégséges a kiosztott címek mennyisége. Gondot jelent, hogy nem 
támogatja a protokoll a mobilitást, nincs lehetőség benne korrekt titkosítás támogatására 
stb. Az IPv6-ot ezeknek a problémáknak feloldására hozta létre az internet Engineering 
Task Force (IETF) 1998-ban, és a szabályait az RFC 2460 rögzíti. 

IPv6: 

Az IPv6 (internet Protocol version 6) tervezésekor nemcsak az IP4 hibáit igyekeztek 
megszüntetni, hanem új szolgáltatásokat beépíteni, amelyek a protokollt gyorsabbá és az 
új felhasználói igényeknek jobban megfelelőbbé teszik. 
Az IPv6 legfontosabb jellemzői: 

 megnövelt, nagyobb címtartomány, 
 közvetlen végponti címezhetőség, 
 automatikus konfiguráció, vagyis a munkaállomások automatikus hálózati 

konfigurálását támogató rendszer 
 hálózati mobilitás, egy hálózati csatolóhoz egy időben több címet rendelhetünk. 

Ez hasonló a mobilszolgáltatók roaming, (barangolási) szolgáltatásához, 
 titkosítás, azonosítás: Az IPv6 címzés szerves része az IPsec biztonsági protokoll, 

ez hálózati szinten nyújt lehetőséget arra, hogy a kommunikációban részt vevő 
felhasználók hitelesen azonosítsák egymást, és az egymást közt zajló 
adatforgalmat titkosítsák egy biztonságos úgynevezett alagúton, tunnelen 
keresztül anélkül, hogy az internetről bárki le tudná hallgatni őket, 

 többszörös címezhetőség, szabványosított multicast. 
Az átállás az IPv4-ről IPv6-ra, nem tud az egész interneten egy időben lezajlani, ezért 
szükséges, hogy a két rendszer egymás mellett működhessen, akár az interneten vagy a 
gépen belül is. Ezt az átmenetet a kompatibilis címek (az IPv4-címek egyszerűen 
átalakíthatók IPv6-címekké), és a különféle alagutak alkalmazása biztosítja. 
Használhatnak egy kettős protokollcsomag, (dual stack IP) nevű technikát is, amely 
mindkét protokollt egy időben támogatja. A két teljesen különálló hálózati alrendszer és a 
két különböző protokollverzió nincs hatással egymásra. 
A hálózatokon az IP címek a MAC-címekhez kerülnek hozzárendelésre, melyek (mivel 
ROM-ban kerülnek tárolásra) az egységek egyedi azonosítását végzik. A hozzárendelések 
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megkeresésére szolgál az ARP protokoll IPv4-címek esetén, IPv6-nál az NDP célra-
vezetőbb. 

ARP: 

Az ARP (Address Resolution Protocol) címfeloldási protokoll jellemzően az Ethernet 
hálózatokon elterjedt protokoll, célja a logikai IPv4-címekhez tartozó MAC fizikai címek 
felderítése (Az IPv6-címekhez már az NDP-protokoll alkalmazandó). Erre azért van 
szükség, mert míg az IP címek szabadon változtathatók, a MAC címek ROM-ból kerülnek 
kiolvasásra minden egységben – ezért ezek jellemzően egyedi azonosítók. Amikor egy 
egység egy másikkal akar forgalmazni, első körben ki kell derítenie annak a MAC-címét. 
Ennek menetét (és az ARP célját) a 3.33 ábra szemlélteti. 
A példa szerint a 192.168.1.11 IP-című PC-mről szeretném elérni a 192.168.1.37 című 
PLC-t. 
 

 
 

3.33 ábra: ARP elérés 
 
A lépések sorrendje: 

1. (ARP cache checked) A PC megvizsgálja az ARP-gyorsítótárat, hogy nem lelhető-e 
véletlenül ott a célállomás címe (ezzel az egész itt következő eljárást megspórolva 
magának). (ha nem akkor:) 

2. (ARP send a request) A PC egy broadcast ARP telegrammot küld a hálózaton lévő 
összes egységnek, megköröztetve benne a „192.168.1.37” IP-cím pillanatnyi 
tulajdonosát. 

3. (ARP entry is added to cache) Az összes állomás – jó esetben egy kivételével – 
eldobja a telegrammot, mivel az nem az ő IP-címére kérdezett rá. A lenti PLC, 
mielőtt válaszolna, biztos, ami biztos alapon (lehet, hogy később még 
forgalmaznia kell ide) lementi a saját ARP gyorsítótárába a PC MAC címét és az 
annak megfelelő IP-címet. 

4. (ARP send reply) Most már mehet a válasz a PC-nek, hogy megtalálta a partnerét. 
A telegram tartalmazza a PLC MAC-címét (00.0e.cf.00.11.22). 
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5. (ARP entry is added to cache) A PC is rögzíti az ARP-gyorsítótárba a PLC 
elérhetőségét. 

 
Az ARP-t az RFC 826 definiálja. 

NDP: 

Az NDP (Neighbor Discovery Protocol) 2007-ben látott napvilágot. NDP funkcionálisan 
gyakorlatilag megegyezik az ARP működésével, azzal az eltéréssel, hogy ezzel az IPv6-os 
címek alapján lehet vadászni a MAC-címeket. (és persze ebből adódóan az NDP 
telegrammok felépítése eltér az ARP-s elődétől). 

ARCnet: 

Az ARCnet-et 1977-ben jelentette meg a Datapoint Corporation. Tőlük vette át az SMC, 
saját lapkakészletet tervezve hozzá. Már nem olyan népszerű, mint korábban, ma az 
Ethernet és a Token Ring is elterjedtebb nála. Ennek egyik oka az, hogy alacsony, 
2,5 Mbit/s-os átviteli sebességgel rendelkezik, amelyet más hálózatok ma már komoly 
mértékben túlszárnyalnak. A tervbevett gyorsabb ARCnet (az ARCnetPlus) pedig az igéret 
ellenére nem született meg. Az ARCnet mégis sokoldalú, rugalmasan bővíthető hálózat, 
minden hordozón működtethető, továbbá a busz és a csillag topológiát egyaránt 
támogatja, akár egy hálózaton belül is. Jellemző részei a csillag középpontjában levő 
hub. Ez lehet aktív, ekkor erősíti is a jelet, vagy passzív, ez esetben csak illesztésre 
szolgál. Valamennyi, a hálózat méretére vonatkozó megkötés abból a követelményből 
ered, hogy bármely két állomás közötti jelterjedési időnek 0,031 s-nél rövidebbnek kell 
lenni. A csillag struktúra például úgy is bővíthető, hogy az ARCnet buszos hálózatát a hub 
egyik csatlakozójára rákötjük, s így az a csillag egyik ágává válik. Az ARCnet szintén 
vezérjel-továbbításos hálózat, a vezérjel egy logikai gyűrűben kering. 

IEEE 802.5 Token Ring: 

A Token Ring vezérjel- (vagy másnéven token) továbbításos, gyűrű szerkezetű hálózatot 
írnak le. Az IEEE szabványai között a 802.5-ös az egyetlen, amely gyűrű topológiára 
vonatkozik. Alapjául az IBM Token Ring hálózata szolgál, olyannyira, hogy kompatibilis is 
vele, sőt az időközben megjelent új IBM fejlesztéseket is átvette. 
A Token Ring szabvány az alsó két teljes réteget lefedi. A gyakorlatban az ilyen hálózatot 
csillag alakban kábelezik, noha funkcionálisan gyűrű marad. Ugyanis egy ránézésre is 
gyűrű elrendezésű kábelezés esetén gondot jelenthet egy-egy állomás kikapcsolása, 
hiszen a gyűrű minden állomása veszi, feldolgozza, és erősítve továbbítja a vezérjelet. 
Valamely állomás kiesése a gyűrű megszakadását eredményezi. A csillagszerű kábelezés 
középpontjában található egy MSAU nevű eszköz, amely nem pusztán egy kábelrendező, 
hanem a kiiktatott állomás automatikus megkerülésére is alkalmas áramköröket 
tartalmaz. 
Természetesen több ilyen eszköz köthető egymáshoz, következésképpen nagy hálózatok 
kialakítására is mód nyílik. 
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A létesítményekben használatos buszrendszerek: 
Mint már eddig is látható volt rengeteg buszrendszer létezik, ezek egymáshoz való 
kapcsolódása is gyakorlatilag minden szinten megoldott. Gyakorlatilag valamennyi 
buszrendszer az 8.13. ábrán vázolt logikába illeszthető. A következő, 3.34 ábra egy ilyet 
mutat. 

 
3.34 ábra: Schneider Electric ipari kommunikációs hálózat 

Forrás: DE MK Schneider Electric Tudáscenter [56] 
 
3.4.4 RS kommunikációs standardok (RS–232, RS–422, RS–485) 

Az RS–232 szabványt az Electronic Industries Association (EIA), az USA Villamosipari 
Szövetsége fejlesztette ki. A szabvány nevében az RS betűk a Recommanded Standard, 
azaz Ajánlott Szabvány kezdőbetűit jelentik, a végén lévő betű pedig az ajánlás 
különböző módosított, felújított változatait jelenti. 

RS–232: 

Az RS–232 szabvány első változatát 1962-ben vezették be, majd ezt követték a 
módosítások, melyek közül a harmadik a legismertebb, az EIA RS–232-C szabvány 1986-
ból, ezt felváltotta a TIA/EIA–232-E, amelynek megjelentek az európai ajánlásai is 
CCIT/ITU V.24, illetve DIN 66020, valamint az ISO IS2110, a legújabb ajánlás pedig a 
TIA/EIA–232-F, amelynek európai megfelelői az ITU-T V.24 és az ISO/IEC 2110. 

RS–422: 

Az RS–422 egy szimmetrikus átviteli rendszer (pont-pont kapcsolat), melyet az RS–232 
rendszernél nagyobb távolságokhoz és nagyobb adatsebességre terveztek. Minden fő 
áramkör két, nem közös földű vezetékkel rendelkezik. Az RS–422 szabvány kompatibilis 
a CCITT/ITU V.11 és X.27 előírással. 
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A rendszer legegyszerűbb formája, amikor egy pár RS–232/RS–422 átalakítót használunk 
az RS–232 rendszer hosszabbítására. Az RS–422 átvitelt hálózatokban is lehet használni 
10 résztvevőig, ha 1 adó és 10 vevő van a hálózatra csatlakoztatva. 

Az RS–422 szabványt az EIA 1978-ban vezette be, legutolsó változata a TIA/EIA–422-B 
1994-ben jelent meg. A szabványban csatlakozó típus és bekötés nincs definiálva, csak a 
jelkarakterisztikák. A szabvány max. 1200 m adatátviteli távolságot enged meg, e 
távolság reálisan 1000 m, 115,2 kB/s sebesség esetén, amennyiben meghajtóként egy 
PC kommunikációs portot használunk. 

RS–485: 

Az RS–485 szabványt 1983-ban jelentette meg az EIA, és a szabvány legutolsó 
felülvizsgálata 1998. március 3.-án történt, a szabvány teljes neve TIA/EIA–485-A (PN–
3498 Project Number), az európai változatának neve pedig ISO/IEC 8482. 
 

3.10 táblázat: RS–232, RS–422, RS–485 összehasonlítása 
RS–232 RS–423 RS–422 RS–485 

Működési mód asszinkron 
átvitel 

asszinkron 
átvitel

szinkron 
átvitel

szinkron átvitel 

Meghajtók és vevők 
száma egy vonalon 

1 meghajtó 
1 vevő 

(pont-pont) 

1 meghajtó 
10 vevő 

(pont-pont)

1 meghajtó 
10 vevő 

(pont-pont)

32 állomás 
szegmensenként 

Adatátvitel módja félduplex, 
full-duplex félduplex félduplex félduplex 

Adatátvitel p2p multi-drop 
 (broadcast)

multi-drop 
(broadcast)

multipoint 

Max. kábelhosszúság 15 m 1200 m 1200 m 1200 m 
Max. adatátvitel 

12 m 
1200 m 

 
20 kbps 
(1 kbps) 

 
100 kbps 

1 kbps

 
10 Mbps 
100 kbps

 
35 Mbps 
100 kbps

Max. jelváltozási 
sebesség (slew rate) 30 V/μs állítható n. a. n. a. 

Vevő bemeneti  
ellenállás 3..7 kΩ ≧ 4 kΩ ≧ 4 kΩ ≧ 12 kΩ 

Meghajtó terhelés- 
impedancia 3..7 kΩ ≧ 450 Ω 100 Ω 54 Ω 

Vevő „holtsáv” ±3 V ±200 mV ±200 mV ±200 mV
Vevő feszültségszint ±15 V ±12 V ±10 V –7..12 V 

Meghajtó kimenő  
feszültség max. ±25 V ±14 V ±12 V –9..14 V 

Meghajtó kimenő  
feszültség min. 

(terheléssel) 
±5 V ±3.6 V ±2.0 V ±1.5 V 

Meghajtó kimeneti 
rövidzárási áram limit 

500 mA 
Vcc vagy Test 

felé 

150 mA Test 
felé 

150 mA Test 
felé 

150 mA tól Test felé 
250 mA Vcc felé 

Vevő hiszterézis 1,15 V 50 mV 50 mV 50 mV 
 
3.4.5. AS-i 

Az AS-i egy széles körben elterjedt terepi busz, gyakorlatilag standardnak tekinthető. A 
busz főleg az aktorok és szenzorok jelkezelésére lett létrehozva, ebből következően egy 
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szegmens egyszerre csak egy master állomást tartalmazhat, ez végzi a lekérdezéseket. 
Az AS-i 1999-től az EN 50295 és IEC 62026–2 normáknak felel meg. Az AS-i buszon a 
master egység polling eljárást alkalmazva végzi a slave egységek lekérdezését illetve az 
aktoroknak a jelkiadást. Egy telegram 4 bit-nyi adatot tartalmaz. Minden slave 
egységnek egyedi cím adható egy címzőegység segítségével, vagy a master-en 
keresztül. A slave-ek száma típusfüggő (lásd AS-i verziók), de maximum 62 lehet. Az 
egységek címzése eredetileg 5 biten történik, így a hálózaton maximum 31 cím adható 
ki. A bővített címzéssel (erweiterten Adressmode) a megcímezhető állomások száma 62-
re emelhető, de erre a címzésre a hálózat minden résztvevőjének alkalmasnak kell 
lennie. A 0. cím a gyári beállítás, ezzel jelzi a többi résztvevő felé, hogy még nem 
rendelkezik egyedi címmel. 
A hálózatot egy speciális vezetékből lehet kiépíteni, melyre az egységek viszonylag 
egyszerűen csatlakoztathatók. Az egyszerű, sárga vezeték a kisebb fogyasztású 
egységek tápellátását képes biztosítani (24–30 V), a fekete vezeték a nagyobb 
áramfelvételű (pl. szelepszigetek) megtáplálását képes biztosítani (24 V). A piros 
vezetékkel a 230 V-os, de kisebb áramfelvételű egységek tápellátása biztosítható. A 
jelátvitel Manchester-II -re alapozott APM (Alternierende Puls Modulation) kódolással 
történik. 
Az AS-i egy meglehetősen rugalmas rendszer, a 3.35 ábra is ezt tükrözik. A bal oldalon a 
master szerepét egyértelműen a PLC tölti be, míg a jobb oldalon ezt a szerepet a 
(gateway) link egységek vállalják át, és a magasabb szintű buszokon (Profibus, Profinet) 
kapcsolják az AS-i alhálózatot a PLC-khez. 
 

 
3.35 ábra: AS-i rendszer 

 
3.4.6. LonWorks 

A LonWorks jelenleg az egyik legnagyobb teljesítőképességű épületautomatizálási 
buszrendszer, előszeretettel használják nagyobb létesítményben. A LonWorks rugalmas a 
topológiával és több szakterületre kiterjedő funkciókkal tűnik ki. A LonWorks-kompatibilis 
hardver és szoftver alkotóelemek márka függetlenül kommunikálhatnak. A LonWorks 

terepi nyitott és interoperábilis buszrendszer, amelyhez különböző gyártók LNS-alapú 
hálózatkezelő eszközöket gyártanak. Útválasztók, ismétlők és átjárók segítségével válik a 
hálózat hierarchikusan struktúrálttá. A hálózatkezelő eszközökkel lehet az infrastruktúra 
részegységeit konfigurálni és a csomópontokat automatizáltan logikailag címezni, melyet 
az üzembe helyezés során szükséges számítógép fog a tetszés szerinti helyen a 
LonWorks-hálózattal összekötni. 
A programozható LonWorks-vezérlőt egy bővítő modulon keresztül kötik a LonWorks-
hálózatba. A vezérlő hálózati változói tetszés szerinti szabványos hálózati változó típusra 
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(SNVT) kapcsolhatóak át. A vezérlő támogat minden a törzslistába felvett SNVT-t és 
képes a maximum 31 bájtos változók (pl. SNVT-riasztás) átváltására. Így csaknem 
minden a piacon rendelkezésre álló LonWorks-részegység korlátlanul hozzákapcsolható. 
Kiegészítésként a vezérlő azt a lehetőséget kínálja, hogy maximum 248 digitális 
adatpontot egy csatolón vagy vezérlőn egyesít, hogy azok a hálózat számára változóként 
álljanak a rendelkezésére. 
 

 
 

3.36 ábra: Példa a LonWorks-rendszer kialakítására 
Forrás [5] 

 
Maga a buszrendszer önmagában még nem nyílt, mivel az egyes gyártók a saját 
eszközeik által átadott információkat egyedi módon is kódolhatják, viszont nem kell 
foglalkozniuk az egyes készülékek közötti adatátviteli módok fejlesztésével, azt 
megvalósítja a LonWorks rendszer. A LonWorks ilyen fajta felhasználását találhatjuk 
némely vagyonvédelmi alkalmazásban. 
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3.11 táblázat: LonWorks jellemzői 
Forrás [47] 

Adatátvitel 
típusa 

Fizikai réteg Bit ráta Kompatibilis 
eszközök 

Maximális 
eszközszám 

Maximális 
távolság 

TP/FT–10 TP/FT–10 
csavart érpár 

busz és 
vegyes 

topológiában 

78 kbps FTT–10, 
FTT–10A, 
LPT–10 

 

64–128 500 m vegyes 
topológiában 
2200 m busz 
topológiában 

TP/XF–
1250 

csavart érpár 
busz topológia 

1,25 Mbps TPT/XF–1250 64 125 m 
 

PL–20 Power line 5,4 kbps PLT–20, 
PLT–21, 
PLT–22 

környezettől 
függő 

környezettől 
függő 

IP–10 LonWorks 
az IP fölött 
 

az IP 
hálózattól 

függ 

az IP 
hálózattól 

függ 

az IP 
hálózattól 

függ 

az IP 
hálózattól 

függ 
 
3.4.7 MODBUS (Modicon bus) 

A Modbus protokoll kialakulása szorosan összefonódott az első PLC születésével, a PLC-
hez szükségszerűen létrehozták a Modbus-t. Az eredeti nyílt Modbus protokoll több 
változáson ment keresztül és gyakorlatilag igen széles körben alkalmazott 
(szabványszerű) kommunikációs rendszerré vált. Vannak ugyan kötött szabályai, de a 
legtöbb gyártó ezeket meglehetősen tágan értelmezi ezért néha problémát jelent a 
különböző gyártók termékeit egy hálózatban üzemeltetni. 
A klasszikus Modbus jellemzően a fizikai szinteket (jellemzően RS megvalósulásokat) 
használja, és csak a legfelső alkalmazási réteget definiálja, és ez a MBAP (MODBUS 
Application Protocol). Ez – elvileg – minden esetben egységes, de persze tudjuk, hogy a 
gyakorlat szinte mindig mást mutat. A TCP/IP megjelenése lényegi változást nem okozott 
a protokollban, így a megszokott MBAP (Modbus Application Protokoll) itt a TCP-re 
települt (3.12 táblázat). 
A Modbus egy monomaster hálózatot vagy pont-pont kapcsolatot feltételez. Mindkét 
esetben egy master és legalább egy slave szükséges a kommunikációhoz. 
RTU/ASCII: A slave-ek száma nem haladhatja meg a 246-ot, címzésük az 1..247-es 
tartományban történhet. A gyakorlat szerint egy szegmensben 32 állomás lehet, és csak 
repeater-ekkel bővíthető a hálózat. A 0. címmel broadcast üzeneteket lehet küldeni, 
amennyiben ez a művelet logikai szinten nincs korlátozva. A master jellemzően az 1. 
címet szokta megkapni. 
 
A TCP esetén az RTU-t telepítették a TCP-re, így az ethernetes hálózatok összes előnyét 
sikerült beágyazni a Modbusba. Mivel az etherneten az állomások címe nagyságrendekkel 
magasabb, mint az RTU/ASCII-nél, így ennek a korlátját a Modbus-ban definiált 1 bájtos 
címe jelenti (itt is marad az 1..247 korlát). Az adatmodellt a 3.12 táblázat, egy 
architektúra példát pedig az 3.37 ábra mutatja. 
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3.12 táblázat: MODBUS OSI modell 
OSI-szint MODBUS TCP Modbus 

RTU/ASCII 
TCP/IP-szint 

Lo
gi

ka
i r

ét
eg

ek
 

7 Alkalmazási 
réteg 
(Application) 

MODBUS Application Protokoll (MBAP) Alkalmazása 
réteg(applicati
on layer) 

4 

6 Megjelenítési 
réteg 
(Presentation) 

 

5 Viszonylati 
réteg 
(Session) 

A
da

tá
tv

ite
li 

ré
te

ge
k 

4 Forgalmazási 
réteg 
(Transport) 

TCP   Forgalmazási 
réteg 
(transport 
layer) 

3 

3 Hálózati 
Réteg 
(Network) 

IPv4 
IPv6 

  internet réteg 
(internet 
layer) 

2 Adatkapcsolati 
réteg 
(Data Link) 

LLC 
 

RTU(binary 
encoding) 

RTU 
(binary 
encoding) 
ASCII 
(ASCII 
encoding) 

adatkapcso- 
lati réteg 
(host to 
network 
layer) 

1 

MAC IEEE.802.3 
Ethernet 

1 Fizikai 
réteg 
(Physical) 

10Base2 
10Base-T 
100Base-TX 
1000Base-TX 
száloptika 

RS232 (V.24),  
RS485 

 

 
3.37 ábra: MODBUS kommunikáció egy épületben 
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3.13 táblázat: MODBUS adatmodell 
Elsődleges 
táblák 

Objekt 
típusa 

Írás/olvasás Leírás 

Discretes Input 
(egyedi input) 

Single bit Read-Only ez a típus az I/O rendszer általi 
eléréshez használható 

Coils 
(spirálok, 
változók) 

Single bit Read-Write ennek a típusnak az adatai applikációs 
programmal kezelhetők – változtathatók 

Input Registers 
(input 
regiszterek) 

16-bit 
word 

Read-Only ez a típus az I/O rendszer általi 
eléréshez használható 

Holding 
Registers 
(tartott 
regiszterek) 

16-bit 
word 

Read-Write ennek a típusnak az adatai applikációs 
programmal kezelhetők – változtathatók 

 
A MODBUS kommunikáció kérdés–válasz típusú kommunikációra épül. A telegramok 
tartalmuk szerint az alábbi három csoportba oszthatók: 

1. kérdés: Minden esetben tartalmazza a funkciókódot, majd jellemzően utalás 
található benne a kezdőcímre és a lekérdezés hosszára. 

2. válasz: A funkciókód megegyezik a kérdés funkciókódjával, ha a művelet a 
megszólított fél oldalán probléma nélkül végrehajtható. Jellemzően megadja a 
válasz hosszát és tartalmát. 

3. hiba: Ha a megszólított fél oldalán hiba merül fel, ezzel a tartalommal válaszol a 
kérdésre. A funkciókód mezőben a funkciókód +0×80 választ ad, és az 
adatmezőben a probláma okát próbálja felfedni. Ez az ún. kivétel kód, ennek 
értéke 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 0A, 0B stb.lehet. 

A PDU-k kiértékelése a fogadó oldalon az alábbi folyamatábra szerint zajlik: 
 

 
3.38 ábra: PDU kiértékelése 



120 

A kivételkódok (Modbus exception kódok) jelentése 

 01 (ILLEGAL FUNCTION): Az elküldött telegram funkciókódja szerinti művelet az 
adott állomáson nem hajtható végre. Legtöbb esetben például olyan kód megy el 
a célállomásra, ami csak az újabb (vagy csak a régebbi) egységeken hajtható 
végre. Eltérő konfigurálás miatt is előfordulhat az elutasítás. 

 02 (ILLEGAL DATA ADDRESS): Az adott egységen a megadott címtartományban a 
művelet nem hajtható végre. Jellemzően ebben az esetben címtartományból 
kicímzések esetén fordul elő ez a hiba. Ha a rendelkezésre álló regiszterek száma 
például 50, és a 46.-tól címzünk 5 regisztert, előcsalhatjuk a hibát. 

 03 (ILLEGAL DATA VALUE): A kérdés telegramban szerepelő adat pontatlan, a 
célállomás számára nem értelmezhető. 

 04 (SLAVE DEVICE FAILURE) A célállomás – visszaállíthatatlan hibára hivatkozva – 
elutasítja a művelet végrehajtását. 

 05 (ACKNOWLEDGE): Jellemzően parancsvégrehajtás esetén szokott felbukkanni. 
A célállomás fogadta a telegramot és a végrehajtását is megkezdte, de jellemzően 
időtúllépés miatt elküld egy ilyen tartalmú telegramot. A célállomás a művelet 
lezártával küld(het) egy „Poll Program Complete” üzenetet. 

 06 (SLAVE DEVICE BUSY): Jellemzően parancsvégrehajtás esetén szokott 
felbukkanni. A célállomás jelzi a hívó félnek, hogy folyamatban levő végrehajtás 
miatt nem tud új telegramot fogadni. A telegram küldését a későbbiekben 
ismételni kell ennek a válasznak az esetén. 

 08 (MEMORY PARITY ERROR): A művelet végrehajtása közben a célállomás 
belefutott egy memória paritáshibába, és ezt muszáj közölnie a hívó féllel. 

 0A (GATEWAY PATH UNAVAILABLE): Jellemzően azokban az esetekben lép fel, ha 
az okos rendszergazda elkonfigurálja a gatway-t, vagy egyszerűen túlterhelt az. 

 0B (GATEWAY TARGET DEVICE FAILED TO RESPOND): Az adott állomás lehullott a 
hálózatról, ezért nem érhető el. 

Az üzenetek felépítése 

A üzenetek felépítése az ASCII/RTU esetén – néhány kisebb eltéréstől eltekintve – 
alapvetően azonos. 
 

3.14 táblázat: A MODBUS üzenetek felépítése 
Mező neve ADU/PDU Leírás 
Start-of-frame (SOF) – Az adatátvitel megkezdését jelző bájt vagy 

bájtsorozat. 
cím ADU 0: broadcast, 1..247: állomáscím 
funkciókód ADU/PDU Ezeknek leírását a funkciókód fejezetben találja 

meg. Eredetileg ezek egységes rendszert 
képeznek.  
0: érvénytelen funkciókód 
1..127: szabadon használható funkciókódok 
128..255: fenntartott funkciókódok 

adatok ADU/PDU A funkciókód által meghatározott adatok. Az 
adatmező hosszát is a funkciókód határozza meg. 

LR/CR ellenőrzés ADU A telegram tartalmának ellenőrzőkódja. 
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ASCII üzenetformátum protokoll ASCII formában viszi át az információt, így előnye, hogy 
terminálon keresztül az átvitt adatsor egyszerűen olvasható, hátránya (az RTU-hoz 
képest) hogy kevésbé hatékony. 
 

3.15 táblázat: MODBUS ASCII üzenetformátum 
SOF cím funkciókód adatok LR-

ellenőrzés 
stop 

kettőspont 
karakter (:) 

2 karakter 2 karakter n karakter 2 karakter 2 karakter 
(CRLF) 

 
A MODBUS RTU üzenetformátum protokoll az információkat bineáris formában továbbítja, 
így hatékonyabb átviteli forma, mint az ASCII. A Modbus TCP ennek az átvitelnek a TCP-
re adoptált változata. 
 

3.16 táblázat: MODBUS RTU üzenetformátum 
SOF Cím Funkciókód Adatok CR-ellenőrzés Stop 

Várakozási idő  
(min. 3,5 
karakter) 

8 bit 8 bit n*8 bit 16 bit Várakozási idő  
(min. 1,5 karakter) 

 
Modbus TCP üzenetformátum már leírt Modbus RTU TCP-re ültetett változata, mely 
értelemszerűen ethernetet használ az átvitelhez és a TCP/IP keretezési 
követelményeinek felel meg. Az állomások száma nincs korlátozva, az átvitel sebességét 
a kiépített hálózat határozza meg. 
 

3.17 táblázat: MODBUS TCP üzenetformátum 
Tranzakció-
szám 

Protokoll-kód Átvitelre kerülő bájtok 
száma 

Cím Funkciókód Adatok 

2 byte 2 byte  
(mindig 0x0000) 

2 byte (n+2) 1 byte 1 byte n byte 

 
3.4.8 A PROFIBUS 

A PROFIBUS egy univerzális ipari kommunikációs rendszer, melyet nagy előszeretettel 
alkalmaznak ott, ahol nagyobb rendszerek jelcseréje zajlik. 1989-ben alakították ki a 
német DIN 19245 szabványnak megfefelően, majd később a nemzetközi EN 50170-es 
normának feleltették meg. Jelenleg a Profibus standart az IEC 61158-nak (nemzetközi 
terepi busz standard) került megfeleltetésre. 
A PROFIBUS gyártó-független, nyílt terepbusz szabvány széles körű alkalmazási 
területtel. Specifikációja a www.Profibus.org oldalon található. A szervezet neve az utóbbi 
időben PI-re váltott, mert a Profibus utódjának fejlesztett ProfiNet is a szervezethez 
tartozik. 
A PROFIBUS lehetővé teszi különböző gyártók eszközeinek speciális interface nélküli 
kommunikációját. A PROFIBUS felhasználható nagysebességű időkritikus adatátvitelre és 
nagy, bonyolult kommunikációs feladatok megoldására egyaránt. 
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3.39 ábra: PROFIBUS modell 

 
Az 3.39 ábrán látható PROFIBUS modellben alul, a terepi szinten a Profibus DP és egy 
átalakító modulon keresztül a PROFIBUS PA érhető el a PLC felől. A Profibus a master 
PLC-ket köti össze a középső szinten a megjelenítőkkel (HMI-kkal). A legfelső szintre 
valahonnan felkerülnek az adatok, ezeket vagy a PLC, vagy a SCADA szolgáltatja. A 3.40 
ábrán a továbbfejlesztett változat látható. Innen repült az FMS, a helyét a ProfiNet vette 
át. Ennek sebessége optimális esetben 100 Mb/s, és ennek elérése kevesebb trükkö-
zéssel és olcsóbban megvalósítható, mint az FMS 12 Mb/s-se, ugyanis a ProfiNet az 
Ethernet-et használja az átvitelre. Ez az Ethernet megegyezhet a korábban már kiépített 
felsőszintű hálózattal, csak az alkalmazott protokoll tér el. 

 
3.40 ábra: Továbbfejlesztett PROFIBUS 

 
A PROFIBUS jellemzően RS485-ös átvitelen alapul. Nagyobb távolságokat felölelő 
rendszereknél (létesítményekben) az optikai kábel szokta kiváltani a rézvezetékezést, 
egyszerűen azért, mert ha a maximum sebességen – 12 Mbit/sec – akarjuk meghajtani a 
buszt, akkor RS485-ön annak hossza maximum 100 m lehet, míg (jobbfajta) üvegszálon 
ez kilomekre tehető. 
Ilyenkor is a legjellemzőbbek a hibrid rendszerek, azaz például a kapcsolótérben RS485-
tel szedi össze az adatokat a Profibus, de már az épület távolabbi részébe üvegszálon 
fut ki. 
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A Manchester kódolt MBP-t jellemzően a Profibus PA használja. 
 

3.18 táblázat: A PROFIBUS rétegei 

Szint Szint 
Profibus 

PA DP FMS  

7 Alkalmazási réteg 
DDLM 

FMS 

 

  DPV0 DPV1 DPV2  

6 Megjelenítési réteg 

  
5 Viszonylati réteg 

4 Forgalmazási réteg 

3 Hálózati réteg 

2 Adatkapcsolati réteg FDL 

1 Fizikai réteg MBP / RS485 RS485 (EIA–485) / Száloptika 

 
Az FDL rétegnek a fő funkciója a hozzáférés vezérlés (MAC – Medium Access Control). 
Amennyiben a hálózaton több master is található, úgy token vezérlést alkalmaz. A token 
egy speciális üzenet, mely mindig kijelöl egy master-t küldésre. Amíg az üzenet a 
master-nél van, úgy az lefolytathatja a számára szükséges kommunikációt – persze 
záros időn belül – majd a üzenetet tovább kell adnia a következő master-nek. 
Ha a masterhez egy vagy több hozzárendelt slave tartozik, akkor, amíg a tokennel 
rendelkezik, le kell kérdeznie a slave-et vagy slave-eket, és ki kell adnia rájuk a 
parancsokat. A slave-ek a master megszólítása nélkül nem kommunikálhatnak. Ameny-
nyiben a hálózaton csak egy master van (pl. PROFIBUS DP esetén) úgy az folyamatosan 
rendelkezik a token fölött, és folyamatosan kommunikálhat a hozzá rendelt slave-ekkel. 
A MAC-nek kell megállapítania első indításkor a token-ek sorrendjét, majd futás alatt 
figyelemmel kísérnie, 

 ha kiesik egy master a hálózatról, akkor meg kell vonni a token-jogosultságát 
 ha újonnan belép (vagy visszalép) egy master a hálózatra, akkor be kell vonnia a 

token hívásba 
A Profibus fizikai jellemzőit a 3.19 táblázat, a fajtáit a 3.20 táblázat tartalmazza. 
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3.19 táblázat: A PROFIBUS fizikai jellemzői 
  MBP* RS485 RS485-IS száloptika 
Jellemző 
Profibus 

PA DP, FMS, 
PROFIdrive 

PROFIsafe FMS 

Adatátvitel digitális, bit-
szikronizált,  
Manchester kódolással 

digitális, 
differenciál-
jelekkel az 
RS485-re, 
NRZ 

digitális, 
differenciál-
jelekkel az 
RS485-re, NRZ 

optikai, 
digitális, 
NRZ 

Átviteli 
sebesség 

31,25 KBit/s 9,6 kBit/s – 
12 MBit/s 

9,6 kBit/s – 
1,5 MBit/s 

9,6 kBit/s – 
12 MBit/s 

Adatbiztonság Előhang (preamble), 
hibatűrő start és end 
delimiter 

      

Vezeték sodrott, árnyékolt 
kéteres vezeték, 
„A” vezetéktípus 

sodrott, 
árnyékolt 
kéteres 
vezeték 
„A” 
vezetéktípus 

sodrott, 
árnyékolt 
négyeres vezeték 
„A” vezetéktípus 

Multimode / 
singlemode 
üvegszál, 
PCF, 
műanyag-
szál 

EX-megfelelés EEx ia/ib nincs EEx ia/ib nincs 
Topológia „lánc” és „fa” 

topológia,  
megszakítással 
(terminátorral 
kombinálható) 

„lánc” 
topológia 
megszakí-
tással 

„lánc” topológia 
megszakítással 

Tipikusan 
„csillag” és 
„gyűrű” 
topológia, de 
„lánc” 
topológia is 
lehetséges 

Elemek száma 32 elem 
szegmensenként**, 
összesen maximum 
126 elem 
hálózatonként. 

32 elem 
szegmensen-
ként 
repeater 
nélkül**, 
összesen 
maximum 
126 elem 
hálózaton-
ként 
repeaterrel 

32 elem 
szegmensenként
**, összesen 
maximum 126 
elem 
hálózatonként 

Maximum 
126 elem 
hálózaton-
ként 

Repeater-ek 
száma 

maximum 4 repeater maximum 9 
repeater, 
jelfrissítéssel 

maximum 9 
repeater, 
jelfrissítéssel 

jelfrissítés 
nincs 
korlátozva, 
de a 
jelátviteli 
időre figyelni 
kell 
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3.20 táblázat: A PROFIBUS fajtái 
 DP-stack Jellemző 

átvitel 
Jellemzők 

Profibus DP DP-
V0...DP-
V2 

RS485 Talán a legjellemzőbb és leggyakoribb Profibus 
változat, mellyel a terepi eszközök és PLC 
kommunikációját szokás megvalósítani. A Siemens 
eszközöknél alapértelmezett DP eszköz. 

Profibus 
FMS 

DP-
V0...DP-
V2 

RS485 
száloptika 

Jellemzően a PLC – SCADA szintek összekötésére 
használt eszköz, a Siemens terminológiában a 
Profibus Standard megfelelője. Szerepét 
fokozatosan a Profinet veszi át. 

Profibus PA DP-V1 MBP Intelligens terepi eszközök és a PLC kapcsolatát 
biztosító eszköz. A technológia magas ára miatt 
nem igazán terjedt el. 

PROFIdrive DP-V2 RS485 A PLC – hajtástechnikai DP egységek kapcsolatát 
biztosítja. A Siemens esetén alkalmazása 
jellemzően a pozícionáló modulok kapcsán szokott 
előkerülni. 

PROFIsafe DP-
V0…DP-
V2 

RS485 
RS485-IS 

„F”-es (fail safety) környezetben biztosítja a 
kommunikációt a PLC és a DP eszköz között. 

 
Három alapvető típusának jellemzői: 

 POFIBUS-FMS (Fieldbus Message Specification): RS485 vagy száloptika, a DP 
előfutára, kommunikáció cella szinten (PLC – PC) 

 PROFIBUS-DP (Decentralized Periphery): RS485 vagy száloptika, gyors, hatékony 
adatátvitel, legelterjedtebb – gépsorok, robotika, NC gépek stb. 

 PROFIBUS-PA (Process Automation), busztáplálású, Manchester-kódolás (MBP), 
legközelebb van a folyamathoz, érzékelők, aktuátorok, legelterjedtebb – 
gépsorok, robotika, NC gépek stb. 

Mivel FMS és DP ugyanazt a protokollt használja a jel egy csatormán is mehet. 
 
3.4.9 KNX EIB [48; 50] 

Az EIB (European Installation Bus) rendszerének kialakulása vezető német cégek 
tevékenységének köszönhető. Olyan rendszer kifejlesztésére törekedtek, amely egy 
épületet teljes mértékben lefed épületirányítási szempontból. Erre a már ismert soros 
busz technológiát alkalmazták, amelyben a résztvevők egyenrangúak, nincs központi 
számítógépes rendszer. A későbbiekben törekedtek arra, hogy az egyes cégek által 
gyártott készülékek kompatibilisek legyenek egymással. Ezen technológiai újítással a 
nagyobb beruházásoknál nagyobb költségcsökkenés idézhető elő, persze hosszú távon. 
Manapság sok cég csatlakozott ehhez a rendszerhez, az általuk gyártott berende-
zésekkel, készülékekkel. Ezen rendszer nem csak a technológiai egyszerűsödése miatt 
terjed el világszerte, hanem az új készülékek hatására bekövetkező energia-megtakarítás 
is növeli előnyeit. 
Az instabusz EIB üzemeltetési funkciók vezérlésére, ellenőrzésére és jelzésére szolgáló 
decentralizált felépítésű, eseményvezérelt, soros adatátvitelű buszrendszer. Közös átviteli 
úton – a buszon – keresztül minden csatlakozó buszrésztvevő egymás között információt 
cserélhet. Az adatátvitel sorosan történik, pontosan meghatározott szabályok 
(buszprotokoll) szerint. Az átviendő információ a buszon távirat formájában kerül 
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továbbításra a szenzortól (parancsadótól) az aktorig (parancsvevőig). Átviteli sebesség: 
9600 bit/s. Sikeres átvitel esetén minden vevő visszaigazolja a távirat vételét. Ha a 
visszaigazolás elmarad, az átvitel legfeljebb háromszor kerül ismétlésre. Ha a távirat 
visszaigazolása ennek ellenére elmarad, az adási folyamat megszakad és a hibát az adó 
tárolója rögzíti. Az adatátvitel az instabusz EIB-nél nincs galvanikusan elválasztva a 
buszrésztvevőkhöz eljutó tápfeszültségtől (24 V DC). A táviratok erre az egyenfe-
szültségre vannak modulálva úgy, hogy a logikai nulla impulzusként, az impulzus 
kimaradása pedig logikai egyesként kerül értelmezésre, illetve átvitelre. A táviratok 
egyes adatainak átvitele aszinkron üzemmódban történik, de a táviratátvitel start- és 
stop-bitekkel szinkronizálható. A buszhoz, mint az aszinkron átvitel közös fizikai 
médiumához való hozzáférhetőség egyértelműen szabályozott. Erre az instabusz EIB 
rendszernél a CSMA/CA eljárást alkalmazzák. A ez az eljárás véletlenszerű, 
ütközésmentes buszhozzáférést biztosít anélkül, hogy ez által csökkenne a busz 
adatáteresztő képessége. Minden résztvevő figyeli a buszt, de csak a fizikai vagy csoport 
címükkel megszólított aktorok reagálnak. Ha egy résztvevő adni szándékozik, először „le 
kell hallgatnia” a buszt és mindaddig várnia, amíg egy résztvevő sem ad (Carrier Sense). 
Amennyiben a busz szabad, elvileg mindegyik résztvevő megkezdheti az adási folyamatot 
(Multiple Access). Két résztvevő egyidejű adáskezdése esetén a magasabb prioritású 
résztvevő késleltetés nélkül fér a buszhoz (Collision Avoidance), míg a másik résztvevő 
visszavonul és adását egy későbbi időpontban újraindítja. Ha mindkét résztvevő azonos 
prioritású, az alacsonyabb fizikai címmel rendelkező érvényesül. 

Topológia: 

Az instabusz EIB rendszer legkisebb egységére, a vonalra maximum 64 buszkompatibilis 
készülék (résztvevő) csatlakoztatható és arról működtethető. Vonalcsatolókkal (LK), 
amelyek az úgynevezett fővonalra csatlakoznak, max. 15 vonal kapcsolható össze egy-
egy tartományba. Az ún. tartományvonalra csatlakozó tartománycsatolókon (BK) 
keresztül 15 tartomány egy nagyobb egységbe fogható. Annak ellenére, hogy 11 340 
aktív résztvevőt lehet egy egységbe összefogni, a rendszer világos logikája fennmarad. 
Működés közben semmi esetre sem következhet be információkáosz, mert a táviratok 
csak akkor jutnak át az interfészeken más vonalak és funkciótartományok felé, ha ott 
csoportcímeik által résztvevőket szólítanak meg. Tehát a vonal-/tartománycsatolók a 
szükséges szűrőfunkciót valósítják meg. A fizikai cím ehhez a topológiai felépítéshez 
igazodik: minden résztvevőt, tartomány-, vonal- és résztvevőszámának megadásával 
egyértelműen azonosítani lehet. A résztvevőknek az üzemeltetési funkciókhoz történő 
hozzárendeléséhez a csoportcímek fő- és alcsoportokba oszthatók. Tervezéskor a 
csoportcímek a különböző funkciók szerint max. 14 főcsoportba oszthatók, pl. 
világításszabályozás, redőnyvezérlés, helységvezérlés (fűtés, szellőztetés, klíma). 
Felhasználói szempontok figyelembevételével minden főcsoport max. 2048 alcsoportot 
tartalmazhat. Ezen logikai csoportcímek választhatóan 2 vagy 3 szinten is tagolhatóak. A 
rendszer a csoportcímet a fizikai címtől függetlenül rendeli a résztvevőhöz. Ezáltal 
minden résztvevő kommunikálhat egymás közt. 

Technológia: 

Minden vonalnak a résztvevők ellátására külön tápegységgel kell rendelkeznie. Ezzel 
biztosítható, hogy bármely vonal kiesésekor a fennmaradó instabusz EIB rendszer 
üzemképes maradjon. A tápegység az egyes résztvevőket DC 24 V-os érintésvédelmi 
törpefeszültséggel (SELV) látja el és kiviteltől függően 320 mA-rel vagy 630 mA-rel 
terhelhető. Rendelkezik feszültség- és áramkorlátozással, így zárlatbiztos. A rövid 
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hálózatkiesések áthidalására 100 ms-os pufferidő szolgál. A buszterhelés a csatlakozó 
résztvevők jellegétől függ. A résztvevők minimum DC 21 V-ig üzemképesek és a buszról 
tipikusan 150 mW-ot vételeznek azzal, hogy ez a végkészülékek (pl. LED-ek) további 
igényével együtt max. 200 mW-ra növekedhet. Ha rövid vezetékszakaszon több mint 30 
résztvevő van beépítve (pl. elosztóban), a tápegységet azok közelébe kell telepíteni. Egy 
vonalon maximum két tápegység engedélyezett. A két tápegység között legalább 200 m-
es távolságot (vezetéktávolságot) kell tartani. Nagyobb áramfelvétel esetén két 
tápegység csatlakoztatható párhuzamosan közös fojtón keresztül az instabusz EIB-re. A 
megengedett terhelés így 500 mA-re növelhető. A vonalhossz, minden leágazást 
figyelembe véve, az 1000 m-t nem haladhatja meg. A tápegység és bármely résztvevő 
közötti távolság nem lehet nagyobb, mint 350 m. A táviratütközések egyértelmű 
feloldásának érdekében az egymással kommunikáló résztvevők egymás közötti távolsága 
700 m-re korlátozott. A buszvezeték, amely fa-, ill. csillagtopológiás kialakítású is lehet, 
az erősáramú vezetékkel párhuzamosan fektethető és vonallezáró ellenállásra nincs 
szükség. A résztvevők a buszra nyomóérintkezőkön vagy buszkapcsokon keresztül 
csatlakoznak. A nyomóérintkezőn keresztüli csatlakoztatás az elosztóba építhető 
résztvevőnek a beragasztott adatsínnel ellátott DIN EN 50022–35x7,5 típusú kalapsínre 
való felpattintásával történik. Az átmenet az adatsínről a buszra összekötő segítségével 
valósul meg. A buszvezeték bekötése a vakolatra, vakolatba, falra vagy mennyezetre, 
valamint készülékbe építhető résztvevőkbe buszkapocs-dugaszolással történik. A 
powerline EIB topológiája a már meglévő erősáramú hálózat képe, mivel ezen történik az 
információk elküldése. Rádió EIB-nél pedig értelemszerűen rádióhullámok teszik lehetővé 
a kommunikációt az egyes elemek között. A topológia itt már annyira nem 
meghatározható. 
Minden buszrésztvevő elvben egy univerzális buszcsatolóból (BA) és egy feladatspecifikus 
buszvégkészülékből (BE) áll, amely a felhasználói interfészen (AST) keresztül a 
buszcsatolóval információt cserél. A buszcsatoló a buszról egy átviteli modulon (UEM) 
keresztül táviratokat vesz, dekódolja azokat és vezéreli a végkészüléket. Fordítva, a 
végkészülék információt szolgáltat a buszcsatoló számára, amely azt kódolja és távirat 
formájában ismét csak az átviteli modulon keresztül a buszra továbbítja. A buszcsatoló 
az ETS-sel történő tervezés és üzembe helyezés folyamán megkapja az elvégzendő 

funkció paraméterezési adatait. Erre a célra a buszcsatoló ún. csak olvasható tárral (Read 
Only Memory), ún. véletlen hozzáférésű tárral (Random Access Memory) és ún. 
elektromosan felülírható csak olvasható tárral (Electrically Erasable Programable Read 
Only Memory) rendelkező mikroszámítógépet tartalmaz. 
A KNX 2002-ben jött létre több gyártó közreműködésével. Az MSZ EN 50090-es 
szabványnak megfelelni képes buszrendszer, így a különböző gyártók által gyártott 
termékek beilleszthetők a rendszerbe. Az EIB tulajdonképpen buszvezetékből, a 
vezetékre csatlakoztatott érzékelőkből, végrehajtókból és rendszer eszközökből áll. 
Az érzékelők érzékelik az információt és adattávirat formájában továbbítják azt a buszon 
keresztül. Az érzékelő lehet például egy kapcsoló, egy bináris bemenet potenciálmentes 
kontaktusok számára, tűz és füstérzékelő. A végrehajtó fogadja a jeleket a busz 
rendszertől, és üzenetnek megfelelő jel jelenik meg a kimenetén. Az alkatrészek a 
buszcsatlakozó segítségével vannak egymással párhuzamosan csatlakoztatva. Az 
adatátvitel történhet kéteres kábel (ami tulajdonképpen négyeres tömör vezeték, amiből 
kettő ér tartalék) segítségével, rádióhullámokkal, és az erősáramú hálózaton 
nagyfrekvenciás jelek segítségével. A továbbiakban csak a kisfeszültségű kéteres busz 
rendszer kerül ismertetésre. 
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A rendszer eszközökre a buszrendszernek alapvetően szüksége van. Ilyen például a 
tápegység, tartomány-, illetve vonalcsatoló, illesztőegység a programozó eszköz 
számára. A kéteres vezetéken történik az egységek tápfeszültséggel történő ellátása, és 
az adatátvitel is ezen a vezetékpáron valósul meg. Az érzékelőknek alapvetően elég a 
buszvezeték kiépítése, a végrehajtókat általában el kell látni 230/400V-os hálózati 
feszültséggel is. A két feszültség egymástól galvanikusan el van választva. Az EIB 
kisfeszültségű tápellátást igényel. A tápfeszültsége 24V DC (+6/–4 V). Ha a feszültség 20 
V alá csökken, akkor a készülékek lekapcsolódnak a buszrendszerről. 
Az EIB decentrális buszrendszer, minden egyes résztvevő rendelkezik egy 
mikrokontrollerrel. Ez az jelenti, hogy nincs közös központi egység az irányításra és 
kommunikációra. Az adat átvitel soros módon 9,6 kBit/s sebességgel valósul meg. A 
buszhozzáférést a CSMA/CA protokoll határozza meg. A buszrendszert lezáró ellenállással 
nem kell ellátni. 
 
A buszrendszer előnyei: 

 Minden részegység tápellátása a buszon keresztül történik, nem igényel külső 
táplálását. 

 Erősáramú hálózat nem jelenik meg a kapcsolóknál közvetlenül a kezelői felület-
nél, az erősáramú hálózat csak a végrehajtókon az elosztó szekrényben található. 

 Minden résztvevő, függetlenül, hogy az végrehajtó szerv vagy érzékelő, a beépítés 
helyétől is függetlenül kommunikálni képes egymással a buszrendszeren 
keresztül. Az összeköttetés az egyes kapcsolók és a végrehajtók között tisztán 
programtechnikai módon kerül kialakításra. Az esetleges későbbi átalakításhoz 
nem szükséges az egész vezetékezés újbóli kialakítása, elégséges csak az 
összekötések újbóli programozása. Vagyis nincs a villanyszerelőnek hagyományos 
villanyszerelési feladta. Az egyes érzékelők információit bármikor és bárhol és 
akárhány felhasználó felhasználhatja, így installációs költségek nélkül alakíthatunk 
ki akár komplett felügyeleti rendszert is. Az ablaknyitás érzékelő nemcsak a fűtést 
vezérli, hanem biztonságtechnikai funkciókat is elláthat. Nem igényel központi 
egységet a kommunikáció, az esetleges meghibásodás esetén csak az adott 
egység esik ki a rendszerből. 

 
3.5 Vezeték nélküli technológiák 

3.5.1 WiFi 

Wi-Fi (WiFi, Wifi vagy wifi) az IEEE által kifejlesztett vezeték nélküli mikrohullámú 
kommunikációt (WLAN) megvalósító, széleskörűen elterjedt szabvány (IEEE 802.11) 

népszerű neve. A Wi-Fi semmilyen angol kifejezésnek nem rövidítése (csupán szójáték a 
Hi-Fi/hifi szóra) [51; 52; 53]. A Wi-Fi-vel elért eddigi legnagyobb hatótávolság 97 km, 
amit a router kommunikációs szabályainak átprogramozásával értek el, 6,5 Mbps 
adatátviteli sebesség mellett. Ezen távolság felett már negatívan befolyásolja a Föld 
görbülete az adatátvitelt [54]. 
 
Az IEEE által 802.11 néven szabványosított vezeték nélküli technológiák alapja. Minden 
WLAN (WIFI hálózat) 2 engedélyezett sávban működhet: 

 az ISM két sávjában (2400–2483,5 MHz); 
 (5725–5875 MHz) és az UNII (5150–5725 MHz, kis kihagyással) tartományaiban 

[54]. 
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WiFi szabványok [56] 

802.11: 
A 802.11 az IEEE-nek a vezeték nélküli hálózatokra vonatkozó eredeti specifikációja, ami 
még csak az 1Mbps sebességet foglalta magában. Egy csatorna sávszélessége 20 MHz. 
 
802.11a: 
Az 5 GHz-es sávban működő WiFi szabvány, Magyarországon licencdíjköteles a frekven-
cia, így kevésbé elterjedt. Maximális elméleti átviteli sebesség: 54 Mbps, maximális 
valódi átviteli sebesség: 23 Mbps, modulációk (a maximális sebességnél): OFDM beltéri 
távolság 30 m. 
 
802.11b: 
A 2.4 GHz-es ISM sávban működő WiFi szabvány, a legelterjedtebb. Maximális elméleti 
átviteli sebesség: 11 Mbps, maximális valódi átviteli sebesség: 6 Mbps modulációk (a 
maximális sebességnél): DSSS, CCK beltéri távolság: 35 m. 
 
802.11g: 
A 2.4 GHz-es ISM sávban működő WiFi szabvány, a 802.11b-nél nagyobb sebességre 
képes, szintén elterjedt. Maximális elméleti átviteli sebesség: 54 Mbps, maximális valódi 
átviteli sebesség (titkosítás nélkül): 30 Mbps, maximális valódi átviteli sebesség 
(titkosítással): 15–20 Mbps, modulációk (a maximális sebességnél): OFDM, DSSS, CCK, 
beltéri távolság: 35 m. 
 
802.11n: 
A 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es tartományban is működik. Két csatornát használ egyszerre, 
ami 40 MHz-et jelent. Hivatalos, végleges szabvány még nincs, de már vannak, a Wi-Fi 
Alliance által elfogadott eszközök. Maximális elméleti átviteli sebesség: 300 Mbps 
maximális valódi átviteli sebesség: 80 Mbps modulációk (a maximális sebességnél): 
OFDM, DSSS, CCK beltéri távolság: 70 m. 
 
A hozzáférésvezérlés a vezetékes hálózatokban használt CSMA/CD-hez (Carrier 
Sense/Multiple Access with Collision Detection, ütközés érzékelés) hasonló. Az új eljárás 
neve CSMA/CA (Carrier Sense/Multiple Access with Collision Avoidance, ütközés 
elkerülés). A node addig nem küld adatot, míg forgalom van a hálózatban. Ha üres a 
csatorna, akkor ismét megnézi egy adott idő múlva a csatorna foglaltságát, és ha ekkor 
is üres, akkor egy véletlen idő múlva elküldi az adatkeretet. Mindez az exponenciális 
backoff algoritmus alapján működik. Két további csomag bevezetésével próbálták az 
ütközések valószínűségét csökkenteni. Az RTS és CTS, vagyis Request To Send, ill. Clear 
To Send. Ezek nevében ott a válasz, de a biztonság kedvéért fejtsük ki. Az első egy 
kérés, miszerint a kliens adni szeretne, ezért megkérdezi a többi klienst, ill. a célgépet, 
hogy lefoglalhatja-e a sávot. Ha a célgép fizikailag ne elérhető a számára, akkor a köztes 
kliensek továbbítanak. Ha senkinek „nincs ellene kifogása”, a CTS csomaggal válaszol a 
célgép, és ugyanúgy, mint az RTS csomagnál, itt is segíthetnek a köztes kliensek. A 
startkliens, addig nem kezd el adni, míg a célklienstől vissza nem érkezett a CTS csomag. 
A többi kliens pedig addig nem kezd el adni, míg a startkliens nem fejezte be a 
mondanivalóját. 
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Hálózati módok: 
Ad-Hoc: 
Nagyon egyszerű hálózat: nincs AP, tehát minden gép össze van kötve minden géppel. 
Ez mondjuk internetet nem igénylő feladatokhoz (mondjuk hálópartihoz) tökéletes és 
megszabadulunk a felesleges kábelektől. 
 
Infrastruktúra: 
Infrastruktúramód: a vezeték nélküli eszközök egymással nem közvetlen állnak 
kapcsolatban, hanem minden esetben, egy AP-hoz csatlakoznak. Az AP itt egy vezetékes, 
vagy egy vezeték nélküli hálózathoz is csatlakozhat. 
 
Root: 
Az infrastruktúramód egyik hálózati formája. A leggyakrabban használt mód a 
nagyközönség számára. A kliens egy AP-hoz csatlakozik. Tehát a root mód csak a kliens 
és az AP közti hálózatot jelenti. 
Repeater, Bridge, WDS (Wireless Distribution System) Az infrastruktúramód másik 
hálózati formája, ahol a vezeték nélküli eszközök (kliensek és kiszolgálók egyaránt) egy 
nagy, több szintes (leginkább vezeték nélküli) hálózatot képesek kialakítani. Bridge 
módban csak AP tud AP-hoz csatlakozni. Repeater módban azonban az AP-okhoz STA-k is 
csatlakozhatnak. Ennek továbbfejlesztésére találták ki a WDS-t. Ami lehetővé teszi, hogy 
akár 6 WAP (wireless AP) is képes legyen egymással működni, akár repeater, akár bridge 
módban vannak. De egy nagy hátránya azért mégis van. Négyzetesen osztódik a 
sávszélesség. Vagyis, ha egy STA 1 hop-ra van a fő AP-tól, akkor feleződik a maximális 
sávszélesség. Ha 2 hop-ra, akkor negyedelődik, és így tovább. 
 
3.5.2 ZigBee [49] 

A Zigbee technológiát a Zigbee Alliance nevű szervezet fejleszti, melynek számos neves 
ipari partner is tagja. 35 vállalat vesz részt aktívan a Zigbee szabvány kidolgozásán, 
közülük az öt legjelentősebb a Honeywell, Ivensys, Mitsubishi, Philips, Motorola. A 30 
további projekt résztvevő között találhatunk félvezetőgyártással, mobil IP-vel foglalkozó 
cégeket és számítástechnikai eszköz (Original Equipment Manufacturers, OEM) gyártókat. 
Ezek a résztvevők technikai hozzájárulással segítik a szervezetet, és az elkészült 
specifikációk hozzáférésében előnyt élveznek. Feladatuk a Zigbee technológia formálása 
ipari alkalmazási lehetőségekhez (Millenial Net, Atmel, Microchip, Chipcon stb.). A Zigbee 
Alliance feladata egy olyan rendszer kidolgozása, mely rádiós áviteli technológiát biztosít 
olyan eszközök számára, melyek kevés adatforgalmat bonyolítanak, de helyes 
muködésükhöz, illetve elterjedésükhöz rendkívül fontos a minél hosszabb élettartam és a 
minél alacsonyabb előállítási költség. A Zigbee Alliance a halózati rétegtől az alkalmazási 
rétegig terjedő feladatokra fókuszál, megvizsgálva a különbözi alkalmazási 
lehetőségeket. A Zigbee fizikai és közegelérési vezérlő (Medium Access Control, MAC) 
rétegét az IEEE dolgozta ki, a technológia perspektíváinak követésével. Az elkészült 
terveket a 802.15.4 szabványban rögzítették. A Zigbee olyan piacokat céloz meg, mint 
az ipari és kereskedelmi alkalmazások (pl. monitorozás, érzékelés, automatizálás, 
vezérlés), egészségügyi alkalmazások (pl. érzékelés, diagnosztika), szórakoztató 
elektronika (pl. tévék, videók, távirányítók, játékok), számítógépperifériák, vagy a házi 
automatizálás (pl. biztonság, világítás, hőszabályozás). 
 
Az IEEE 802.15.4 három különböző frekvenciatartományban működik: a 2,4 GHz-es ISM 
sávban, a 915 MHz-es Amerikában engedélyezett ISM sávban, illetve Európában 868 
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MHzen. A fizikai szintű adatátviteli sebesség 20 kbps-tól 250 kbps-ig terjed, mely 
valójában maximum 128 kbps információs sebességet eredményez. Az interferenciák 
ellen a rendszer direkt szekvenciális spektrumszórást (Direct Sequenced Spread 
Spectrum, DSSS) alkalmaz védekezési eljárásként. A 250 kbps-os sebesség eléréséhez 
62,5 k szimbólumváltás történik másodpercenként, 1 szimbólum pedig 4 bitet 
reprezentál. A DSSS 1 bitet 4 chip segítségével igyekszik meghatározni. 
A Zigbee eszközök minden adás előtt vivő érzékeléses, többszörös hozzáférést kezelő, 
ütközést elkerülő (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance, CSMA/CA) 
algoritmus alkalmazásával győződnek meg arról, hogy adásaik ütközés nélkül fognak 
lezajlani. A rendszer maximális hatótávolsága 10 és 75 m közé esik, de leggyakoribb 
esetben 30 m körül alakul. A protokoll lefoglalt időrésekkel tudja garantálni az időkritikus 
alkalmazások számára az alacsony késleltetésű adatátvitelt, az adatcsomagok célba 
érkezését pedig kézfogásos algoritmussal biztosítja. 
A Zigbee tervezése során a legfontosabb szempont az alacsony energiafogyasztás és 
alacsony költség elérése volt, ezért mind a protokollvermet, mind pedig a protokoll 
működését ennek megfelelően optimalizálták. Egy Zigbee eszköz működése során két 
állapotban lehet: 

 Aktívba egy eszköz csak akkor kerül, ha a rajta futó alkalmazás(ok) úgy kívánják. 
Ezáltal egy átlagos Zigbee eszköz működési időtartamának mindössze 0.1%-át 
tölti aktív állapotban, mindez pedig jelentős mértékű energia-megtakarítást 
eredményez. 

 Alvóban. Az alvó állapot percekig, vagy akár órákig is tarthat. 
 
Példaképpen, egy 802.11 típusú rádiós interfésszel kommunikáló eszköznek folyamatos 
működés esetén 667 mW-os teljesítmény leadást jelent az interfész működtetése. Mindez 
egy folyamatosan működő 802.15.4 eszköz esetében 30 mW körül alakul. Ha ehhez 
hozzávesszük a 0,1%-os üzemelési szorzót, akkor jelentős mennyiségű energiát tudunk 
megtakarítani, mely nagyon fontos a korábban említett szenzorok és egyéb kis 
adatátviteli sebességgel és hosszú élettartam igénnyel bíró eszközök számára. 
A technológia alapjában véve csillag topológiába szervezi a hálózatban részt vevő 
eszközöket, de virtuális kapcsolatok létrehozásával a peer-to-peer összeköttetéseket is 
támogatja. Mivel a csillag topológia egy központi entitást igényel, ezért két eltérő 
hálózatszervezési szereppel bíró eszközt különböztet meg: a központba helyezi a hálózati 
irányítót, a csillag ágaiba az egyszerű hálózati csomópontokat. 
Egy hálózatba maximum 255 csomópont szerveződhet. A központi egységnek 
mindenképpen olyan eszköznek kell lennie, mely folyamatos tápellátással és elegendő 
számítási kapacitással rendelkezik egy hálózat felügyeletéhez. Feladata a hálózat beacon 
üzeneteinek küldése, a hálózat felállítása, az egyszerű csomópontok szervezése, a 
csomópontok paramétereinek tárolása, a párosított csomópontok üzeneteinek 
továbbítása, és az adatok folyamatos fogadása. Az egyszerű csomópontok csak a 
központi egységgel tudnak közvetlenül kommunikálni. Eme eszközök véges tápellátással 
bírnak, folyamatosan keresik az elérhető hálózatokat, akkor küldenek adatot, ha a rajtuk 
futó alkalmazás igényli azt, lekérdezik a hálózati irányítót, hogy van-e a számukra tárolt 
adat, és igyekeznek minél több időt alvással tölteni. 
A hálózati forgalom szempontjából háromfajta eszközt különböztetünk meg. Egyrészről 
léteznek periodikus adatforgalmat bonyolító eszközök, melyek egy adott alkalmazás által 
definiált rendszerességgel küldenek adatot (pl. szenzorok). Ebben az esetben az 
eszközök a központi egység által küldött beacon jelekre ébrednek fel, és kérdezik le a 
központot. Másfajta forgalomtípus jellemzi a rendszertelen adatforgalmú eszközöket, 
melyek valamilyen külső hatás alapján dolgoznak (pl. villanykapcsoló). Az ehhez hasonló 
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eszközök csak akkor kapcsolódnak a hálózathoz, ha szükséges, és így jelentős mértékű 
energiát tudnak megtakarítani. A harmadik típusba az ismétlődő, alacsony késleltetést 
igénylő eszközök sorolhatóak, melyek kihasználhatják a rendszer által biztosított 
garantált időrés opciót (pl. egerek). 
A Zigbee protokollverem implementációja a hálózati szerepeknek megfelelően két 
változatban is elkészült. A több funkcióval rendelkező verzió mindössze 32 kbyte 
memóriát igényel, míg az egyszerű csomópontok számára készült változatnak körülbelül 
8 kbyte-ra van szüksége. A hálózati irányítóknak természetesen kiegészítő memóriára is 
szükségük van, hiszen csomópont adatbázist, tranzakciós adatbázist és párosítási táblát 
is fenn kell tartaniuk. Az egyszerű hálózati topológiának köszönhetően egy entitás 
átlagosan 30 ms alatt épül be egy hálózatba, alvó állapotból 15 ms-ra van szükség az 
aktív állapotba kerüléshez, míg egy aktív egységnek átlagosan 15 ms-ra van szüksége 
ahhoz, hogy kommunikációs csatornához jusson. A parancsok, beacon üzenetek és 
visszaigazolások titkosítására a Zigbee MAC szintű titkosítást használ, egy ugrásnyi (hop) 
távolságnál nagyobb esetben azonban a felsőbb rétegek biztonságára támaszkodik. A 
MAC szint a továbbfejlesztett titkosítási szabvány (Advanced Encryption Standard, AES) 
nevű kriptográfiai algoritmust használja, és sok különböző biztonsági csomagot definiál, 
melyek az AES algoritmusra épülnek. Ezek a biztonsági csomagok támogatják a MAC 
keretek bizalmasságát, integritását és hitelességét. Habár a biztonsági feldolgozást a 
MAC szint végzi, a felsőbb rétegek állítják elő a biztonsági kulcsokat és határozzák meg 
az adott esetben használandó biztonsági szinteket. Amikor a MAC szint továbbít (fogad) 
egy titkosított csomagot, megnézi a keret célcímét (forráscímét), leellenőrzi a címhez 
hozzárendelt kulcsot, majd eme kulcsot használja a keret feldolgozásához, a kulcshoz 
rendelt biztonsági csomag alapján. A keretekben egy bit jelzi a titkosítás használatát. 
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4. KÜLÖNFÉLE ÉPÜLETFELÜGYELETI ÉRZÉKELŐK, 
ÉPÜLETFELÜGYLETI RENDSZER INTEGRÁCIÓJA, 

ÉPÜLETFELÜGYELETI KÖZPONTOK ÉS IMPLEMENTÁCIÓK 

4.1 Épületgépészeti szabályozások általános felépítése 

Ebben a fejezetben szabályozástechnikai alapokkal foglalkozunk. Elsősorban a vezérlést 
és szabályozást tárgyaljuk, valamint a szabályozó berendezésekben tárolt egyszerűbb 
szabályozási törvényeket. 
 
4.1.1 Vezérlés 

A vezérlés legfontosabb jellemzője, hogy az információáramlás egyirányú: nincs 
közvetlen visszacsatolás az anyag- vagy energiaáramra gyakorolt hatásról. A 4.1 ábra 
egy vezérlés hatásvázlatot mutat. Az érzékelő egy rendelkező jelet állít elő, amely 
bemenetként szolgál a vezérlőnek. A vezérlő a vezérlési utasítás(ok) és a rendelkező jel 
alapján hoz egy döntést, amely arányos a beavatkozó jellel. A beavatkozó jel alapján a 
beavatkozó szerkezet előállít egy módosító jellemzőt, amely a vezérelt berendezésen 
keresztül az anyag vagy energia áramra hat. 
A vezérlés lényeges tulajdonsága, hogy az anyag- vagy energiaáramlás változásáról 
nincs közvetlen értesülése (visszacsatolása) ezért a zavaró folyamatokat képtelen 
kompenzálni. 
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X R
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X B
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X H
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X Z

     (anyag)
energia áram

     (anyag)
energia áram

 
4.1 ábra: Vezérlés hatásvázlata [1] alapján 

 
4.1.2 Szabályozás 

A szabályozás, a vezérléssel ellentétben, visszacsatolással rendelkezik az anyag vagy 
energia áramra gyakorolt hatásról. A 4.2 ábra egy szabályozás hatásvázlatot mutat. A 
szabályozott anyag- vagy energiaáram állapotáról a szabályozott jellemzőn keresztül az 
érzékelő vesz mintát. Az érzékelő egy ellenőrző jelet hoz létre, amelyet összehasonlítunk 
az alapjellel. Ez a rendelkező jel. A rendelkező jel a szabályozó berendezésbe jut. A 
szabályozó berendezés feladata, hogy a benne tárolt szabályozási törvény(ek) alapján 
döntést hozzon, amely a beavatkozó jellel arányos. A beavatkozó jel a beavatkozó 
szervbe jut, amely a módósító jellemzőn keresztül működteti a szabályozott berendezést. 
A szabályozás fő előnye, hogy az anyag- vagy energiaáram külső vagy a zavaró jel 
hatására történő változását érzékeli és a szabályozó berendezésben tárolt döntések 
alapján korrigálni tudja. 
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4.2 ábra: Szabályozás hatásvázlata [1] alapján 

 
4.1.3 Általános épületgépészeti rendszer szabályozása 

A 4.3 ábra egy általános épületgépészeti rendszer szabályozási példáját mutatja. A 
szabályozás célja, hogy a fogyasztóhoz megfelelő hőáramot jutasson a fogyasztóhoz és a 
fogyasztó helyiséget megfelelő hőmérsékleten tartsa. A megfelelő hőmérsékletet az 
alapjellel lehet beállítani. Az érzékelő jelen esetben a helyiségen kívül helyezkedik el és 
megfelelő ellenőrző jelet szolgáltat a szabályozónak. A szabályozás energiaárama a 
primer áramkör felől egy hőcserélőn keresztül áramlik a szekunder áramkörbe, valamint 
egy szivattyú segítségével a fogyasztóhoz. A szabályozónak három bemeneti para-
méteren keresztül van lehetősége az energiaáramlásról információt kapni: a helyiségen 
kívüli hőmérséklet, a szekunder áramkör előremenő közegének hőmérséklete, valamint 
az alapjel, amely a felhasználó szándékát tükrözi. A szabályozó a bemeneti paraméterek 
és a tárolt szabályozási törvények alapján hozza meg a döntését, amely a beavatkozó jel 
reprezentál. Jelen esetben a beavatkozó jel a primer áramkörbe épített motoros mozga-
tású szelephez jut. A beavatkozó szerv ebben az esetben a motoros szelepmozgató, 
amely a beavatkozó jellel arányosan mozgatja a szelep nyitási értékét. A szelep, mint 
szabályozott berendezés befolyásolja a primer áramkörben a primer fűtő- vagy 
hűtőközeg térfogatáramát és ezzel arányosan a hőáramot. 
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4.3 ábra: Egy általános épületgépészeti rendszer szabályozási köre [1] alapján 

 
4.2 Érzékelők 

Ebben a fejezetben az épületfelügyeleti rendszerekben alkalmazott érzékelőket foglaljuk 
össze. 
 
4.2.1 Épületfelügyeleti rendszerekben használatos érzékelőkről 
általában 

Az épületfelügyeletben használatos érzékelők feladata, hogy az épületben folyó anyag- és 
energiaáramlásokról információt szerezzenek. Az érzékelők elhelyezése gondos 
körültekintést igényel: néhány különleges esettől eltekintve, a szenzorok, az épület 
méretéhez viszonyítva csak egy igen kicsiny térrészben képesek az adott fizikai 
mennyiséget mérni. Ezért a szenzorok elhelyezését lehetőség szerint úgy kell megoldani, 
hogy azok az épületre vagy az adott épületgépészeti egységre jellemző állapotot legyen 
képes mérni. Ha ez nem megoldható, akkor a szenzorban vagy szabályozóban a 
megfelelő matematikai korrekciókat el kell végezni. 
A szenzorok általában valamely fizikai állapotváltozót mérik, és ezt alakítják át villamos 
jellé. Ez a villamos jel egy adott tartományban felvehet folytonos (pl. 0–10 V) és diszkrét 
(0 vagy 5 V) értéketeket. A villamos jeleket átalakíthatjuk számértékekké, hogy utána 
digitális számítógépek segítségével feldolgozzuk. 
 
4.2.2 Hőmérséklet-érzékelők 

Az épületfelügyeleti rendszerekben a hőmérsékletmérés a legáltalánosabb feladat. A 
hőmérsékletmérés elve valamely fizikai jelenség hőmérséklet függésére vezethető vissza. 
Jelen jegyzetben a következő hőmérsékletmérő típusokkal foglalkozunk: 

- Hőtágulás elvén működő szenzorok. 
- Ellenállás-változás elvén működő szenzorok. 
- Különböző anyagok összekötése esetén létrejövő anyagszerkezeti változások. 
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4.2.2.1 Hőmérséklet-érzékelők elméleti kialakításai 

Hőtágulás elvén működő szenzorok: 
A hőmérséklet-érzékelők legegyszerűbb fajtája a hőtágulás elvén működő szenzorok. A 
4.4 ábra egy analóg, segédenergia nélküli mutatós hőmérsékletmérő szenzor elvi 
kialakítását mutatja. Egy merev falú csőben egy nagyobb hőtágulási együtthatóval 
rendelkező rúd van, amely egy karos szerkezeten keresztül kapcsolódik a mutatós 
szerkezethez. A hőtágulás nem lineáris jelensége a mutató skála megfelelő osztásával 
korrigálható. 

HE

 
4.4 ábra: Hőtágulás elvén alapuló analóg hőmérséklet szenzor [1] alapján 

 
A 4.5 ábra két különböző hőtágulási együtthatóval rendelkező fém felhasználásával 
kialakított hőmérséklet szenzort mutat. A különböző hőtágulási együttható miatt az 
összedolgozott fémek a hőmérséklet hatására elhajlanak. 

 
4.5 ábra: Különböző anyagok hőtágulásán alapuló érzékelő (bimetál) [1] alapján 

 
Ellenállás változás alapján működő szenzorok: 
A 4.6 ábra ellenállás-változáson alapuló szenzort mutat. A szenzor (1) egy félvezető elem 
(termisztor, NTC), amely a hőmérsékletváltozással arányosan változtatja az ellenállását. 
Általánosan használatos termisztorok az ún. Pt100 és Pt500-as jelölésüek, amelyek a 
jelölésükben tartalmazzák a 0 °C-n mérhető ellenállásukat. A Pt100-as termisztorokat 
általános épületgépészeti szabályozásokban használják, mint érzékelőt. A Pt500-as 
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termisztorokat általában műszerekben (pl hőmennyiségmérő) használják a nagyobb 
pontossága miatt. 
 

4

8

6

4
7

2

3

1

 
4.6 ábra: Ellenállás-változás alapján mérő hőmérséklet szenzor kialakítása és 

elektromos kötése [1] alapján 
 
Hőelem: 
Különböző anyagok összekötése esetén létrejövő anyagszerkezeti változások. A 4.7 ábra 
egy hőelem kapcsolását mutatja. A hőelem egy aktív szenzor típus, vagyis a különböző 
anyagok galvanikus összekapcsolása révén (1) elektromos feszültség mérhető (4) 
hőmérséklet hatására. 

2 3

C

1
4

56
 

4.7 ábra: Hőelem kapcsolása [1] alapján 
 
4.2.2.2 Gyakorlati megvalósítások 

A leggyakoribb elméleti hőmérséklet szenzor megoldások áttekintése után nézzük meg a 
gyakorlati megvalósítási lehetőségeket. Ebben a fejezetben a Schneider electric TAC 
épületfelügyeleti rendszerének hőmérséklet szenzor megoldásait mutatjuk be a cég 
honlapján elérhető elektronikus dokumentációk alapján. az egyes szenzorok részletes 
adatlapjai megtalálhatóak a cég honlapján, de [8] jó összefoglalót nyújt a lehetséges 
megoldásokról. 
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4.1 táblázat: Beltéri, helyiségszintű fali modul, hőmérséklet-érzékelővel egybeépítve 
STR100–107 fali modul család 
Érzékelő: NTC 1,8 kOhm 
 
STR200–202 fali modul család 
Érzékelő: NTC 10 kOhm (INET 
épületfelügyeleti rendszerhez) 
 
STR600–613 fali modul család 
Érzékelő: NTC 10 kOhm (Satchwell 
épületfelügyeleti rendszerhez) 
 
Állítási lehetőségek: 
Setpoint 
Bypass gomb 
Auto-0-I-II-III 
Visszajelzés 
Mérési tartomány: 
0–50 °C  

4.8 ábra: STR100–107 egyszerű 
épületfelügyeleti falimodul, hőmérséklet 

érzékelővel 
 

 
STR350–351 fali modul család 
„LON” terepi hálózaton keresztül 
kommunikáló fali modul 
 
Funkciók: 
Setpoint 
Auto-0-I-II-III 
Világításvezérlés 
(0–100, On/Off) 
Árnyékolástechnikai vezérlés 
(0–100, On/Off) 
–0–10 V-os bemenet 
Mérési tartomány: 
0–50 °C 
 
STR250 fali modul család: 
Mérési tartomány: 5 to 45 °C 
Pontosság: ±0,5 °C at 15 to 30 °C 
Felbontás 0,1 or 0,5 °C választható 
Tápellátás a vezérlő felől 

 

4.9 ábra: STR250 épületfelügyeleti fali 
modul, kiterjesztett funkciókkal 
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4.2 táblázat: Terepi (folyamat) kontakt hőmérséklet-érzékelők 
STC100–120 érzékelők: 
 
Érzékelő: NTC 1,8 kOhm 
–20 °C – +70 °C 
–40 °C – +150 °C 
–40 °C – +120 °C 
STC200–201 érzékelők 
NTC 10 kOhm (INET) 
–20 °C – +70 °C 
STC500–510 érzékelők 
NTC 10 kOhm (Continuum) 
–20 °C – +70 °C 

 

4.10 ábra: Terepi hőmérséklet-érzékelők 
 
STD100, 200, 500: 
 
Hőmérsékletmérő légcsatornába 
 
Légcsatornába történő szerelésre tervezték 
különböző benyúlási hosszal. Vista, Xenta 
és I/Net rendszerhez 
 

 

4.11 ábra: Légcsatornába építhető 
hőmérséklet szenzor. 
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Hőmérsékletmérő fan-coil vagy egyéb 
légfűtési rendszerhez (STD 150): 
 
Beépítése a kiáramló levegő útjába. 
2 m-es kábellel és PVC-borítással ellátott 

 

4.12 ábra: Hőmérséklet szenzor légfűtési 
rendszerekhez 

 
Légkezelőbe építhető átlagoló szenzorok. 
(STD190): 
 
Kapcsolási rajz: 

A kapcsolási elrendezés miatt a 4 
hőmérsékletszenzor (ellenállás) átlaga 
kerül a kimenetre az 1, és 2 lábak közé 

 

4.13 ábra: STD190: Légcsatornába 
építhető átlagoló hőmérséklet szenzor 

 



142 

 

Épületszerkezetbe építhető hőmérséklet-
szenzorok (STX140): 
 
Felületfűtési rendszerekben a hőleadó 
felülethez a felület hőmérsékeltét mérő, 
átlagoló szenzor, ahol a szenzorok a kábel 
mentén helyezkednek el 
 

 

4.14 ábra: STX140 épületszerkezetbe 
építhető hőmérséklet szenzor 

 
Csővezeték hőmérsékletét mérő szenzor 
(STC100, 200, 500, 600): 
Utólagos automatizálási feladatok esetén 
lehet hasznos szenzor, mert a csővezetéket 
nem kell megbontani, illetve az esetleges 
szigetelést is csak minimálisan. 
Hátránya viszont, hogy nem az áramló 
közeg hőmérsékletét méri, illetve a 
környezeti hőmérséklet hatással lehet, ha 
nincs jól elszigetelve. 
A gyakorlati alkalmazásokhoz általában 
elegendő pontosságot ad, viszont 
(gazdasági) elszámolás alapját képező 
méréshez nem célszerű felhasználni a 
mérési konfigurációból adódó 
pontatlansága miatt 

4.15 ábra: STC100: Csővezetékre 
szerelhető hőmérsékletszenzor 

 



143 

 

Kültéri hőmérséklet-érzékelők 
(STO100, 200, 500, 600): 
 
Érzékelési tartomány: –40 to +90 
°C 
Hőmérséklet távadó megoldás: 
(STO 300) 
 

 
4.16 ábra: STO100 kültéri hőmérsékletszenzorok 

 
4.3 táblázat: Kiegészítő elemek: merülőhüvely 

Általában merülőhüvelyt alkalmaznak 
minden olyan helyen, ahol mozgó vagy álló 
folyadék közeg hőmérsékletét kell mérni. 
A merülőhüvely előnye, hogy a szenzor 
cseréje esetén a (esetleg nyomás alatt 
lévő) folyadék közeg zárt rendszere nem 
sérül. 
 
Figyelni kell a megfelelő anyagválasztásra 
(a folyadék közeg tulajdonságait 
figyelembe véve), illetve a hosszúságra 
(a folyadék közeg és a tároló edény 
méreteit figyelembe véve) 

 

4.17 ábra: Hőmérsékletszenzorok 
elhelyezése mérőhüvelyben 

 
4.2.3 Nyomás- és nyomáskülönbség érzékelők 

4.2.3.1 Elméleti kialakítás 

Mechanikai elvű nyomásmérés [9] 
A folyadék vagy gáz közeg nyomását általában valamilyen deformálodni képes, elasztikus 
gépelem elmozdulásának alapján mérjük. A deformálódó gépelem lehet C alakú cső, 
vagy spirál, vagy torzikusan csavart ovális keresztmetszetű csődarab. Ezeket a típusokat 
összefoglaló néven Bourdon-csöves nyomásmérőnek is hívjuk. 
A másik nyomásmérés elve a harmonikaszerű tartályok, amelyek a nyomás hatására 
mechanikai elmozdulást produkálnak. 
A mechanikus elvű nyomásmérők segédenergia nélkül működtethetőek. 
 
Villamos elvű nyomásmérés [9] 
A kapacitív elvű nyomásmérők esetén a nyomás hatására a kondenzátor két fegyverzete 
között megváltozik az elasztikus dielektrikum, így a kapacítás is változik. 
Az induktív elvű nyomásmérő esetén általában mechanikus, Bourdon-csöves elasztikus 
nyomáselemek mozgatják a tekercs vasmagját, így változtatva az induktivitást. 
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Az ellenálláselvű nyomásmérés esetén az elasztikus gépelemekre nyúlásmérő bélyegeket 
szerelnek. A deformáció következtében a nyúlásmérő bélyeg ellenálása változik. 
 
4.2.3.2 Gyakorlati megvalósítás 

SPD310/360 nyomáskülönbség távadó: 
 
Kimeneti feszültség: 0–10 V 
Tápfeszültség: 24 Vac 
Mérési tartományok: 0–100 Pa, 0–300 Pa, 
0–500 Pa, 0–1000 Pa, 0–1200 Pa, 
0–2500 Pa, 0–5000 Pa 
Pontosság: 
Linearitás <_ 1% ± FS 
0–100 Pa esetén <_ 2% ± FS 
Pontosság 25 °C–n <_ ± 0,4% FS 
Anyagminőség: levegő, vagy nem 
aggresszív gázok 

 

4.18 ábra: SPD310/360 nyomáskülönbség 
távadó 

 
Nyomás kapcsoló (SPD900): 
 
Tartomány: 20–200 Pa 
Maximum feszültség tartomány: 250 Vac 
Arany kontaktusok. 
Névleges kapcsoló áram 0,1 A ellenállás, 
1 A indiktív 
közeghőmérséklet: –20 °C – +60 °C 
NO vagy NC bekötés 
 

 

4.19 ábra: SPD900: nyomáskapcsoló 
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Nyomás távadó (SPP110): 
 
Kimenet: 0–10 V 
Tartomány: 0–100 kPa, 0–250 kPa, 
0–600 kPa, 0–1000 kPa, 
0–1600 kPa, 0–2500 kPa, 0–4000 kPa 
ranges 
Pontosság: 
Linearitás: ± 0,5 % FS 
Nullponti maradandó feszültség: < 50 mV 
Tápfeszültség: 24 Vac/15–36 Vdc 

 

4.20 ábra: SPP110 nyomás távadó 
 
4.2.4 Páratartalom érzékelők 

4.2.4.1 Elméleti kialakítás 

Általánosan kapacitív nedvességérzékelőket használnak a relatív páratartalom mérésére, 
amelynek kapacitása a levegő nedvességével arányosan változik [1]. 
Páratartalom mérés harmatponti hőmérsékletméréssel is megoldható [10]. A harmatpont 
az a hőmérséklet, amelyen a levegő telítetté válik vízgőzben – ezen a ponton a gőz 
elkezd kicsapódni. A harmatpont függ a relatív páratartalomtól, és általában alacsonyabb 
a környezet hőmérsékleténél. A harmatpont és a környezet hőmérsékletének a 
különbségéből számítható a relatív páratartalom. A módszer a következő: egy 
megvilágított felületet hűtenek, és vizuálisan (fotoelektromos eszközök segítségével) 
érzékelik a kicsapódást (a reflektáló-képesség megváltozásából). 
 
4.2.4.2 Gyakorlati megvalósítás 

Beltéri páratartalom szenzor (SHR100): 
 
Kimenet választható: 4–20 mA vagy 
0–10 V 
Tartomány: 0–95% RH 
Pontosság: ± 2% 
Tápfeszültség: 24 Vac/15–36 Vdc 

 

4.21 ábra: SHR100 beltéri páratartalom-
szenzor 
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Kültéri páratartalom-szenzor (SHO100): 
 
Kimenet választható: 4–20 mA vagy 
0–10 V 
Tartomány: 0–95% RH 
Pontosság: ± 2% 
Tápfeszültség: 24 Vac/15–36 Vdc 

 

4.22 ábra: SHO100 kültéri páratartalom-
szenzor 

 
Légcsatornába építhető páratartalom-
szenzor (SHD100) 
 
Kimenet választható: 4–20 mA vagy 
0–10 V 
Tartomány: 0–95% RH 
Pontosság: ± 2% 
Tápfeszültség: 24 Vac/15–36 Vdc 

 

4.23 ábra: SHD100: Légcsatornába 
építhető páratartalom-szenzor 

 
4.2.5 Szén-dioxid- (CO2-) érzékelők 

4.2.5.1 Elméleti kialakítás 

A modern szén-dioxid-érzékelők a következő alkatrészekből állnak [11]: 
 Infravörös forrás, mely energiát sugároz a vezető csövön keresztül. 
 Optikai szűrő, mely csak a szükséges hullámhosszat engedi át. 
 Az infravörös engergia mennyiséget mérő érzékelő. Minél több szén-dioxid van a 

kamrában, annál kevesebb infravörös energia éri el az érzékelőt. 
A mérés optikai elven működik, a szén-dioxid infravörös fény elnyelőképessége alapján. 
A szén-dioxid fényelnyelő hatása szerencsére az összes többi gázhatástól elkülönítve 
szűrhető, így nagyon pontos mérési eredményt kapunk [11]. 
Ez a mérési elv nagyon megbízhatónak bizonyult, így a kalibráció már nem szükséges. A 
megbízhatóság és pontosság ennél az érzékelőnél magasabb, mint bármely más 
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konstrukció esetében. Az érzékelők a helyiségek falára vagy légcsatornába szerelhetőek, 
a rendszer típusától függően [11]. 
A normál levegő szén-dioxid-koncentrációja 340 ppm és 390 ppm volt 1980-ban és 
2010-ben [12]. 

 
4.24 ábra: Modern szén-dioxid-mérő felépítése [11] 

 
4.2.5.2 Gyakorlati megvalósítás 

Beltéri széndioxid szenzor (SCR100): 
 
Kimenet: 0–10 V/0–5 V 
Tartomány: 0–2000 ppm 
Pontosság: ± 1% a mérési tartományban 
Tápfeszültség: 24 Vac 

 

4.25 ábra: SRC100 beltéri szén-dioxid-
szenzor 
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Légcsatornába építhető szén-dioxid- (CO2-) 
szenzor (SCD100): 
 
Kimenet: 0–10 V/0–5 V 
Tartomány: 0–2000 ppm 
Pontosság: ± 1% a mérési tartományban 
és ± 5 % a mért értéknek 
Tápfeszültség: 24 Vac 
 

 
 
4.2.6 Áramlásmérők 

4.2.6.1 Elméleti kialakítás 

Használatos az átfolyásmérő elnevezés is. 
A hazai gyakorlatban leggyakrabban előforduló típusok [7]: 

 Hagyományos szárnykerekes 
 egysugaras (Qn = 0,6 m3/h-tól Qn = 2,5 m3/h-ig) 
 többsugaras (Qn = 1,5 m3/h-tól Qn = 10 m3/h-ig) 
 Woltman (Qn = 15 m3/h-tól Qn = 5–600 m3/h-ig) 

 Mozgó alkatrész nélküli 
 ultrahangos átfolyásmérő 
 lengősugaras átfolyásmérő 
 Venturi elven működő átfolyásmérő 
 örvényleválasztásos áramlásmérő 

 
4.26 ábra: Axiális átömlésű szárnykerekes (turbinás) átfolyásmérő 
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A szárnykerekes mérőnél a vízáram radiális átömlésű turbinát, szárnykereket hajt meg, 
az átáramlott mennyiséget a szárnykerék elfordulásával arányosan határozzák meg. A 
szárazon futó mérő azt jelenti, hogy a merülő közegben csak a szárnykerék van, a 
számlálószerkezet nem. A forgás átvitele mágneses tengelykapcsolóval történhet [7]. 
 
Ultrahangos átfolyásmérő azon az elven alapul, hogy egy az áramlással ellentétesen 
terjedő magas frekvenciájú (néhány 100 kHz) jelnek kisebb a terjedési sebessége, mint 
az áramlással együtt haladó jelnek. Az így előidézett terjedési sebességkülönbséget 
használjuk ki az áramló közeg mérésére [7]. 

 
4.27 ábra: Ultrahangos áramlásmérő 

Forrás: [14] 
 
Két speciális ultrahangos mérőfejből és az ahhoz csatlakozó elektronikus egységből áll. A 
mérőfejek mindegyike jeladóként illetve érzékelőként is működik. Az áramlási iránnyal 
azonosan felszerelt UT mérőfej egy nagyfrekvenciájú jelet küld a DT mérőfejnek. Azonos 
módon a DT is küld egy nagyfrekvenciájú jelet az UT fejnek. Amennyiben nincs áramlás, 
akkor az UT fej által kibocsátott jel ugyanakkora idő alatt jut a DT fejhez, mint a DT által 
kibocsátott az UT-hez. 
 
4.2.6.2 Gyakorlati megvalósítás 

Áramlásmérő eszközöket a következő csoportok szerint oszthatjuk: 
1. Mérhető közegek szerint: víz, forró víz, gőz, gázok és nem korrozív közegek. 
2. Működési elv szerint: örvényáramos, turbinás és ultrahangos. 
3. Kialakítás szerint: bemerülő és teljes keresztmetszetű. 
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Örvényáramos mérők: 
A mérők nem tartalmaznak mozgó 
alkatrészt. Az áramlásba behelyezett 
torlasztó elemről leváló örvények 
deformálják a torlasztó elem után 
elhelyezett „vitorlát” (függőleges 
fémlap). A „vitorla” elhajlásai a 
beforrasztott piezo-kristály 
segítségével az áramlási sebességgel 
arányos frekvenciájú elektromos jelet 
hoznak létre. 
 

 
 
Turbinás mérők: 
Az áramlásba behelyezett igen finom 
mechanikus turbina fordulatszáma 
arányos az áramlás sebességével. A 
turbina fordulatszámát elektromos 
érzékelő számolja. 

 
 
4.2.7 Hőmennyiségmérők 

4.2.7.1 Elméleti kialakítás 

A hőfogyasztásmérők legfontosabb felhasználási területei [7]: 
 hűtési és fűtési energiafelhasználás egyedi/központi mérése, 
 pillanatnyi energiahordozó-közeg átáramlások pontos mennyiségi kijelzése, 
 pillanatnyi hűtési/fűtési célú energiafelhasználás pontos mérése (e két utóbbi 

esetben a mérők által szolgáltatott adatok pontosabbak, mint a szabályozók 
bemeneti műszerei, mivel ezek hitelesített eszközök), 

 központi energiaköltségek szétosztása 
 energiatermelő berendezések (pl. kazán, gázmotor, napkollektor stb.) hatásfo-

kának vizsgálata, 
 adatszolgáltatás energetikai rendszerelemzéshez, 
 beüzemelési tevékenység elősegítése, 
 épületenergetikai audit, adatszolgáltatás az épületenergetikai tanúsítvány elkészí-

téséhez, az elméleti számítások ellenőrzéséhez, 
 információk nyújtása, tájékoztatás üzemeltetőknek, fogyasztóknak, döntés-

előkészítéshez. 
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4.2.7.2 Gyakorlati megvalósítás [7] 

A következő ábra a hőfogyasztásmérő általános beépítését mutatja függőleges 
csővezeték pár, mint hőszolgáltató és fogyasztói csoport közé. 
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4.28 ábra: Hőmennyiségmérő általános beépítése [7] 

 
Méréskor általános tapasztalat, hogy a fűtés kezdetén, vagy a kazán bekapcsolásakor, 
nagy hőmérséklet-különbség mérhető az előremenő és a visszatérő ág között. Ekkor 
nagy a hőmennyiség-felvétel, mert a hőleadők és a kapcsolódó helységek hőmérséklete 
alacsony. Az áramlás előrehaladtával a hőmérséklet különbség csökken, ami azt jelenti, 
hogy a hőleadók és a kapcsolódó helyiségek elérték az adott környezeti és használati 
állapothoz tartozó hőmérsékletet, a hőleadókon hőleadás gyakorlatilag nincs, csak a 
rendszer veszteségét kell pótolni. 
 
A hőmennyiségmérő jeladós 
átfolyásmérője, vagy kompakt mérő a 
hőtermelő és a fogyasztó közé van 
beépítve. A hőmérséklet-érzékelők 
elhelyezése biztosítja a mérendő 
hőmérsékletek állandóságát. Tehát ha 
megindul az áramlás, a mérés is azonnal 
elkezdődik. 
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Hőmennyiségmérő beépítése a visszatérő 
fűtőközeg hozzákeverése esetén. 
Hozzákeveréses kapcsolás esetén a 
hőmérsékletmérőt, a visszatérő ágba a 
visszakeverés elé építjük be. A keverő 
szelep szabályozásának beálltásakor 
figyelembe kell venni az átfolyásmérő 
hidraulikus ellenállását is: ha a 
visszakeverő ágban nagyobb a hidraulikai 
ellenállás, akkor a fűtőközeg az áramlás 
mérőn keresztül fog áramlani az osztó felé. 

 
 
Minimális áramlás biztosítása visszatérő 
fűtőközeg hozzákeverése esetén. 
Erre a megoldásra akkor van szükség, 
amikor kézi működtetésű radiátorszelepek 
vannak, és állandó tömegáramú fűtési 
keringtetőszivattyú van. Annak érdekében, 
hogy esetlegesen ne az egész strang 
fűtővíz mennyisége keringjen át egy lakás 
mérőjén, az elkerülő ág szabályozóját (kézi 
szelep) úgy kell beállítani, hogy az 
átáramló közegmennyiség kisebb legyen, 
mint az áramlás mérő alső érzékelési 
határa. 

 
 
Felhasznált rajzelemek: 

hőfogyasztásmérő

hőmérséklet-érzékelő

előremenő fűtési vezeték

visszatérő fűtési vezeték

csatlakozókábel

Hőfogyasztásmérő egybeépített
visszatérő hőmérséklet-érzékelővel

fűtési keringtető szivattyú

háromjáratú szelep

kétútú szabályozószelep

kézi szabályozószelep

szabályozó szakasz

átáramlást szabályozó

visszacsapó szelep

fűtőtest
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4.2.8 Megvilágításmérő szenzorok 

4.2.8.1 Elméleti kialakítás 

A megvilágításmérők többsége optoelektronikai elven működik. A leggyakrabban 
fotoellenállást alkalmaznak, amely a fény hatására megváltoztatja az ellenállását, 
általában sugárzás hatására az ellenállásukat csökkentik. 
A fényérzékelők egy csoportját a p-n átmenetes ellenállás-érzékelők alkotják. Ide 
általában háromféle félvezető eszközt sorolnak, a fotodiódát, a fényelemet és a 
fototranzisztor [14]. 
 
4.2.8.2 Gyakorlati megvalósítás 

Beltéri (helyiség) megvilágításmérő 
(SLR300): 
 
SLR300, SLR310 
 
Kimenet 2 vezetékes, 4–20 mA vagy 
0–10 Vdc 
Tartomány: 0–400 lux, 0–20 k lux 
selectable 
Pontosság: ±5% 
Tápfeszültség min. 15 Vdc, max. 36 Vdc 

 
 
Kültéri megvilágításszenzor (SLO300, 
310): 
 
Kimenet 2 vezetékes, 4–20 mA vagy 
0–10 Vdc 
Tartomány: 0–400 lux, 0–20 k lux 
selectable 
Pontosság: ±5% 
Tápfeszültség min. 15 Vdc, max. 36 Vdc 
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4.3 Szabályozók (folytonos, diszkrét) 

Ebben a fejezetben a szabályozók elvi és gyakorlati megoldásait tekintjük át. 
 
4.3.1 Állásos szabályozók 

Az egyik legegyszerűbb szabályozó típusok az ún állásos szabályozók. A szabályozó 
kimenete két disztrét értéket vehet csak fel, a bemenettől függően. A 4.29 ábra állásos 
szabályozó működési diagramját mutatja. Ha a bemeneti érték nagyobb, mint Xsa, akkor 
a kimenet kikapcsol. Bekapcsolni viszont a szabályozó csak akkor fog, hogyha a bementi 
érték kisebb, mint Xsa –dXs/2. 

X sa

X sa

dX s

- alapjel külömbség

- kapcsolási külömbség

dX s

be

ki

 
4.29 ábra: Állásos szabályozó kapcsolási diagramja [1] alapján 

 
4.3.2 Folytonos szabályozók 

A folytonos szabályozók, az állásos szabályozóval szemben, a bemeneti jellel arányos 
folytonos kimeneti jelet hoznak létre. 
 
4.3.2.1 Arányos típusú (P) szabályozó 

A 4.30 ábra egy arányos szabályozás bemeneti és kimeneti függvényét mutatja. Az Xb 
bemeneti jellel arányos Xk kimeneti jel a következő módon: 
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X b

X k

t

t

Ar

 
4.30 ábra: Arányos (proporcionális) típusú szabályozó [1] alapján 

 
X k(t )= Ar X b(t )  (4.3.1) 

ahol: Ar az átviteli tényező. 
 
4.3.2.2 Integráló (I) típusú szabályozó 

Az integráló típusú szabályozó a bemeneti függvény idő szerinti integráljával arányos 
kimeneti jelet állít elő a következő módon: 
 
X k(t)= Ai∫ X b(t)dt  (4.3.2) 

ahol: Ai az integrációs időállandó. 

t

t

X k

X b

 
4.31 ábra: Integráló típusú szabályozó [1] alapján 
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4.3.2.3 Arányos-integráló (PI) típusú szabályozó 

Az arányos-integráló típusú szabályozó az arányos és az integráló tag párhuzamos 
kapcsolása. A PI szabályozó kimente a következő egyenlet szerint alakul: 
 
X k(t)= Ar X b( t)+ Ai∫ X b(t)dt  (4.3.3) 

ahol: Ar az arányos tag együtthatója és Ai az integráló tag együttatója. 
 

X b

t

X b

t

PI

Ai

Ar

 
4.32 ábra: Arányos-integráló (PI) típusú szabályozó [1] alapján 

 
4.3.2.4 Arányos-integráló-differenciáló típusú szabályozó 

Az arányos-integráló-differenciáló (PID) szabályozó a PI szabályozót egy differenciáló 
taggal egészíti ki, amely segítségével a szabályozó reakcióideje gyorsítható. 
A PID szabályozó kimenetét a következő egyenlet írja le: 

X k(t)= Ar X b( t)+ Ad
a X b(t)

dt
+ Ai∫ X b(t)dt

 (4.3.4) 
ahol: Ar az arányos tag állandója, és Ai az integráló tag együtthatója, valamint Ad a 
differenciáló tag együtthatója. 
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4.13 ábra: Arányos-integráló-differenciáló (PID) típusú szabályozó 

 
4.3.3 Terepi szabályozók (DDC) 

A terepi szabályozók feladata az adott gépészeti rendszer szabályozása és felügyelete. A 
szabályozás alatt a rendszer egy vagy több állapotváltozójának (hőmérséklet, páratar-
talom, hőmennyiség) előre beállított értéken való tartását jelenti. 
A szabályozók megvalósítanak folytonos és állásos szabályozást, illetve felügyeletet is. A 
felügyelet alatt a nem szabályos működési feltételek detektálását és a szükséges 
intézkedések és tájékoztatás megtételét értjük. 
Ebben a fejezetben két típusú szabályozó néhány típusát mutatjuk be: 

1. szabadon paraméterezhető szabályozók, amelyek egy adott szabályozási feladatot 
valósítanak meg. A szabályozás kapcsolástechnikája nem, de a szabá-lyozás 
paraméterei szabadon megválaszthatóak. 

2. szabadon programozható szabályozók, amelyekben szabadon lehet szabályozási 
törvényeket létrehozni és ezek paramétereit megválasztani. 

 
4.3.3.1 Szabadon paraméterezhető (ún. zóna-) szabályozók 

Ezt a fejezetet a Scneider Electric Hungária Kft kiadványai alapján állítottuk össze [4]. 
 
Általános leírás a TAC Xenta, LonWorks®-kompatibilis zónaszabályozókról [4] 
 
A TAC Xenta zónaszabályozók LonWorks-ön alapuló egyedi helyiségszabályozók, melyek 
másodlagos fűtő-/hűtőrendszerek vezérlésére és optimalizálására használatosak. A TAC 
Xenta zónaszabályozókat sajátosan a zónás alkalmazásokhoz tervezték, és a hardvert és 
szoftvert is magukban foglalják. A rugalmas beállítási lehetőségeknek hála, a 
szabályozókat az egyedi igényekhez lehet alakítani. A paramétereket helyben a TAC 
Xenta OP kezelőpanelen, központilag pedig a TAC Vista központi rendszer használatával 
lehet beállítani. 
Az alapérték-beállítóval felszerelt helyiségérzékelők révén lehetőség nyílik az igény 
szerinti beállításra. A hagyományos zónaszabályozókkal szemben az intelligens, 
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LonWorks-alapú készülékeket közvetlenül a buszról is lehet működtetni. Az egyes 
helyiségszabályozók az épületautomatizálási rendszer szerves részeit képezik, és a 
LonWorks buszon keresztül kommunikálnak a TAC Xenta szabályozókkal és a TAC Vista 
központi rendszerrel. A dinamikus adatcsere révén a kényelmes környezeti feltételek 
fenntartása mellett nyílik lehetőség az elsődleges rendszerek igény szerinti optima-
lizációjára. 
Az optimális működés biztosításához az egyes helyiségszabályozókat és/vagy paramé-
tereket csoportokba lehet rendezni, így egyszerre több szabályozót lehet beállítani. 
Csoportok alkalmazásával a statisztikai értékelések is lehetővé válnak, így a teljes 
rendszert lehet optimalizálni. Minden TAC Xenta helyiségszabályozó rendelkezik LonMark 
tanúsítvánnyal, és teljesen nyílt adatátvitelt tesz lehetővé LonWorks hálózatra 
csatlakoztatott más rendszerekkel. 
 
Általános funkcionális jellemzők: 

 Légminőség-ellenőrzés CO2-méréssel 
 PI-szabályozás, P-sáv és I-idő beállítással 
 Hétféle különböző üzemmód 
 Semleges zóna a fűtés és hűtés között 
 A fali modul igény szerinti felülbírálása jelenlétérzékelővel, ablakra szerelt érint-

kezővel vagy megkerülő vezérlőkapcsolóval (by-pass) 
 Egyedi alapérték-beállítás 
 TAC Xenta LonWorks kezelőpanelre csatlakoztatható zónaérzékelők 
 LonMark tanúsítvány 

 
TAC Xenta 101 klímakonvektor (Fan-coil) szabályozó 
 
LonMark tanúsítvánnyal rendelkező egyedi helyiségszabályozók klímakonvektoros (Fan 
Coil) rendszerekhez, fűtéshez és/vagy hűtéshez. A fűtés/hűtés kapcsolóját lehet központi 
vagy átlaghőmérséklet-szabályozással is használni. A bejövő levegő és a helyiség 
hőmérsékletét sorrendben lehet szabályozni. A ventilátorok vezérlése a klímakonvektor-
szabályozó típusának függvényében lehet folyamatos, háromsebességes vagy be-ki 
típusú. A szabályozót különálló rendszerben és LonWorks hálózatba kapcsolva is lehet 
használni. A PI-szabályozás révén a fűtéshez és hűtéshez különálló P-sáv és I-idő 
beállítást lehet megadni. Az értékek felügyeletét és a paraméterek beállítását központilag 
a központi rendszeren keresztül, távvezérléssel a TAC Xenta kezelőpanel használatával 
lehet elvégezni. 
 
Funkcionális jellemzők: 

 Különböző alkalmazások: egyfokozatú vezérlés hűtéshez, fűtéshez, vagy váltott 
üzemű hűtés/fűtés. Kétfokozatú vezérlés egymást követő hűtés és fűtés esetén. 
Ventilátorvezérlés háromfokozatú relékkel, be-/kikapcsolással vagy fordulatszám-
szabályozással. 

 Slave funkció: egy master szabályozó számos slave szabályozó üzemmódját és 
alapértékét vezérli. 

 Alapérték beállítása alapérték-állítóval rendelkező fali modul vagy LonWorks 
hálózati változó használatával. 

 Hétféle működés komfort, készenlét, megkerülés, üres, ki, slave, csak ventilátor. 
 Számos ventilátor-üzemmód. 
 Beállítható határértékek: a MIN és MAX-ra korlátozzák a beömlő levegő hőmér-

sékletét. 
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 Riasztások felügyelete: magas vagy alacsony szobahőmérséklet, nyitott ablak, 
meghibásodott hőmérséklet-érzékelő stb. 

 Jelenlétérzékelő, ablakra szerelt érintkező, lehűlés elleni védelem, CO2 mérő-
bemenet. 

 
Üzemi feszültség: 24 vagy 230 V AC 
Fogyasztás: 4 VA 
Méretek: 127 × 126 × 50 mm 
 
Bemenetek és kimenetek 
Ablakra szerelt érintkező: Digitális 
bemenet 
Jelenlétérzékelő: Digitális bemenet 
Hűtőszelep: Hárompontos kimenet 
Fűtőszelep: Hárompontos kimenet 
Ventilátor: Háromfokozatú (250 V/3 A) 
101-VF 
Be-ki (250 V, legfeljebb 2 A) 101–1VF 
Szobahőmérséklet: Termisztor-bemenet 
Beömlő levegő hőmérséklete: Termisztor-
bemenet 
Fali modul: Választható 

 

4.34 ábra: TAC Xenta 101 terepi 
klímakonvektor-szabályozó 

 
TAC Xenta 102 légáramlás- (VAV) szabályozó: 
 
LonMark tanúsítvánnyal rendelkező egyedi, külső légáramlás-szabályozóhoz (Belimo VAV 
Compact) csatlakoztatott helyiségszabályozók VAV (Variable Air Volume – szabályozható 
légtömeg) alkalmazásokhoz. A szabályozó a légáramlás szabályozásával, valamint az 
esetleges fűtőfokozatok és a ventilátor sorrendbeli vezérlésével állandó hőmérsékletet 
tart fönn a zónában. A szén-dioxid-érzékelő révén a zóna levegőminőségét is lehet 
vezérelni. A szabályozót különálló rendszerben és LonWorks hálózatba kapcsolva is lehet 
használni. A PI-szabályozás révén a fűtéshez és hűtéshez különálló P-sáv és I-idő 
beállítást lehet megadni. Az értékek felügyeletét és a paraméterek beállítását központilag 
a központi rendszeren keresztül, távvezérléssel a TAC Xenta kezelőpanel használatával 
lehet elvégezni. 
 
Funkcionális jellemzők: 

 Különböző alkalmazások: egyfokozatú vezérlés a külső légáramlás-szabályozó 
alapértékének kiszámításával. Kétfokozatú vezérlés egymást követő hűtés és 
fűtés esetén. Fűtési üzem villamos légmelegítővel vagy forró vízzel. 

 Slave funkció: egy master szabályozó számos slave szabályozó üzemmódját és 
alapértékét vezérli. 

 Alapérték beállítása: alapérték-állítóval rendelkező fali modul vagy LonWorks 
hálózati változó használatával. 

 Hétféle üzemmód: komfort, készenlét, megkerülés, üres, ki, slave és karban-tartás. 
 Beállítás a levegőminőség alapján. 
 Beállítható határértékek: a MIN és MAX-ra korlátozzák a beömlő levegő 

mennyiségét. 
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 Riasztások felügyelete: magas vagy alacsony szobahőmérséklet, nyitott ablak, 
meghibásodott hőmérséklet-érzékelő stb. 

 Jelenlétérzékelő, ablakra szerelt érintkező, lehűlés elleni védelem, CO2 mérő-
bemenet. 

 
Üzemi feszültség: 24 V AC 
Fogyasztás: 4 VA 
Méretek: 127 × 126 × 50 mm 
 
Bemenetek és kimenetek 
Ablakra szerelt érintkező: 
Digitális bemenet 
Jelenlétérzékelő: Digitális bemenet 
Levegőbefúvás: 0–10 VDC 
Fűtőszelep: Kétpontos kimenet (102-EF), 
0 – 10 V DC (102-VF) 
Szobahőmérséklet: Termisztor-bemenet 
Légáramlás: 0–10 VDC 
CO2 érzékelő: 0–10 VDC 
Fali modul: Választható 

 

4.35 ábra: TAC Xenta 102 légáramlás-
szabályozó 

 
TAC Xenta 103-A mennyezethűtés-szabályozó: 
 
LonMark tanúsítvánnyal rendelkező egyedi helyiségszabályozó mennyezethűtéses 
alkalmazásokhoz. A szabályozó a mennyezeti elemekhez eljutó hidegvízáramlás, a 
radiátorokhoz eljutó melegvízáramlás és a légelzárón átengedett légáramlás modu-
lálásával tart fönn állandó hőmérsékletet a zónában. A szabályozót különálló rendszerben 
és LonWorks hálózatba kapcsolva is lehet használni. A PI-szabályozás révén a fűtéshez 
és hűtéshez különálló P-sáv és I-idő beállítást lehet megadni. Az értékek felügyeletét és a 
paraméterek beállítását központilag a központi rendszeren keresztül, távvezérléssel a 
TAC Xenta OP kezelőpanel használatával lehet elvégezni. CO2-érzékelő csatlakoztatása 
esetén, a levegő minőségén alapul a beállítás. 
 
Funkcionális jellemzők: 

 Különböző alkalmazások: a szoba hőmérsékletének vezérlése mennyezethűtéssel, 
sorrendben modulált, 

 légelzáróval és radiátorszeleppel. Fűtés/hűtés, csak fűtés vagy csak hűtés (víz 
és/vagy levegő) lehetősége. 

 Slave funkció: egy master szabályozó számos slave szabályozó üzemmódját és 
alapértékét vezérli. 

 Alapérték beállítása: alapérték-állítóval rendelkező fali modul vagy LonWorks 
hálózati változó használatával. 

 Hétféle üzemmód: komfort, készenlét, megkerülés, üres, ki, slave és tisztítási 
üzemmód. 

 Beállítás a levegőminőség alapján. 
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 Beállítható határértékek: a MIN és MAX-ra korlátozzák a beömlő levegő mennyi-
ségét. 

 Riasztások felügyelete: magas vagy alacsony szobahőmérséklet, nyitott ablak, 
meghibásodott hőmérséklet-érzékelő stb. 

 Jelenlétérzékelő, ablakra szerelt érintkező, lehűlés elleni védelem, CO2 mérő-
bemenet. 

 
Üzemi feszültség: 24 V AC 
Fogyasztás: 4 VA 
Méretek: 127 × 126 × 50 mm 
 
Bemenetek és kimenetek: 
 
Ablakra szerelt érintkező/higrosztát: 
Digitális bemenet 
Jelenlétérzékelő: Digitális bemenet 
Hűtőszelep: 0–10 VDC 
Levegőbeárasztás: 0–10 VDC 
Fűtőszelep: Hárompontos triak-kimenet 
Szobahőmérséklet: Termisztor-bemenet 
CO2-érzékelő: 0–10 VDC 
Fali modul: Választható  

4.36 ábra: TAC Xenta 103-A 
mennyezethűtés-szabályozó 

 
TAC Xenta 110-D kettős zónaszabályozó: 
 
LonMark tanúsítvánnyal rendelkező szobaszabályozók szobánkénti klíma-, világítás-, 
dimmer- és ablakvezérléshez. A különböző alkalmazásokhoz hét LonMark profil áll 
rendelkezésre. A készüléket masternek vagy slave-nek beállítva össze lehet gyűjteni a 
zóna/csoport követelményeit, illetve együttműködést lehet kialakítani a TAC Xenta 100 
család más készülékeivel. A szabályozót különálló rendszerben és LonWorks hálózatba 
kapcsolva is lehet használni. Az értékek felügyeletét és a paraméterek beállítását 
központilag a központi rendszeren keresztül, távvezérléssel a TAC Xenta OP kezelőpanel 
használatával lehet elvégezni. 
 
Funkcionális jellemzők: 

 Különböző alkalmazások: egyfokozatú szabályozás hűtéssel vagy fűtéssel. 
Kétfokozatú szabályozás sorrendben hűtéssel és fűtéssel; a hűtő- és fűtőszelepek 
hárompontos szabályozása. 

 Világítás be-/kikapcsolásának vezérlése, dimmer- és fényerővezérlés megvilágí-
tásmérővel. 

 Ablakvezérlés nyitás/zárás és ablakra szerelt érintkező; az ablakra szerelt érint-
kezők reteszelése ablakzsalu-ütközővel. 

 Jelenlétérzékelés digitális bemenet vagy LonWorks hálózati változó (SNVT) révén. 
 Kombinálható TAC Xenta 101, TAC Xenta 102, TAC Xenta 103 és TAC Xenta 104 

készülékekkel, így számos egyedi alkalmazást lehet kialakítani. 
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 Üzemeltetési lehetőségek: közvetlen bemeneteken keresztül hagyományos 
csatlakoztatású kapcsolók és alapérték-beállító esetén, vagy LonWorks hálózati 
változó használatával szobai kezelőpanelről, virtuális kezelőpanelről, TAC Vista 
ScreenMate-ről vagy intranetről. 

 Alapérték beállítása: alapérték-állítóval rendelkező fali modul vagy LonWorks 
hálózati változó használatával. 

 Különböző üzemmódok: csak fűtés, csak hűtés, csak ventilátor, hűtés/fűtés (vál-
tott üzem), be, üres, készenlét, megkerülés. 

 Különböző ventilátor-üzemmódok. 
 Beállítható határértékek: a MIN és MAX korlátozzák a beömlő levegő hőmér-

sékletét. 
 Riasztások felügyelete: magas vagy alacsony szobahőmérséklet, meghibásodott 

hőmérséklet-érzékelő, meghibásodott ventilátor stb. 
 
Üzemi feszültség: 24 V or 230V AC 
Fogyasztás: 4–80 VA 
Méretek: 126 × 122 × 50 mm 
 
Bemenetek: 
 
1 x alapérték-beállító, 10 kOhm 
Zónahőmérséklet: 2 × termisztor, negatív 
hőmérsékleti együttható, 1800 Ohm 25 ºC-on 
By-pass, fény, jelenlét: 3 × digitális 
kimenetek 
Dimmer: 1 × 0–10 V, max. 2 mA 
Világításvezérlés: 4 × relé, 250 V, 3 A (rezisz-
tív), 250 W (nagy fényerejű fényforrásokhoz) 
Fűtő-/hűtőszelep: 4 × triak a termikus 
működtetőkhöz, 110-D/24, legfeljebb 0,8 A 

 

4.37 ábra: TAC Xenta 110-D kettős 
zónaszabályozó 

 
4.3.3.2 Szabadon programozható szabályozók 

Ezt a fejezetet a Scneider Electric Hungária Kft. kiadványai alapján allítottuk össze [5]. 
 
TAC Xenta 280-as család: 
 
Szabadon programozható, LonMark® tanúsítvánnyal és kötött bemenetekkel és 
kimenetekkel rendelkező szabályozó. A szabályozó három különböző változatban áll 
rendelkezésre: 
TAC Xenta 281 (12 bemenet/kimenet), TAC Xenta 282 (16 bemenet/kimenet) és TAC 
Xenta 283 (12 bemenet/kimenet). Ezeket a szabályozókat a TAC Menta grafikus 
programozási eszközzel egyszerűen lehet programozni. A szabályozókat különálló 
rendszerben lehet használni, ebben az esetben a TAC Xenta OP használatával lehet az 
információkat megjeleníteni és a szabályozót üzemeltetni. Másik lehetőségként a 
szabályozók nagyobb LonWorks® hálózatokban történő alkalmazására is van mód. A 
Menta szoftverrel elkészített programot a készülék nem-felejtő memóriában tárolja. 
A csatlakozósávokat tartalmazó hátlapot külön kell megrendelni. 
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Be-/kimenetek 
összeállítása 

TAC Xenta 281 TAC Xenta 282 TAC Xenta 283 

Digitális bemenet 2 2 2 
Termisztor-
bemenet 

0 2 4 

Univerzális 
bemenet 

4 4 – 

Analóg kimenet 3 4 – 
Digitális kimenet, 
relé 

3 4 – 

Digitális kimenet, 
triak 

– – 6 

 
Üzemi feszültség: 24 V AC/DC ± 20%, 
50/60 Hz 
Fogyasztás: max. 5 W 
 
Biztonsági adattárolás a táplálás kiesése 
esetén: tárolás 72 h-ig RAM-ban 
Méretek az alappal együtt: 
180 × 110 × 77,4 mm 
Protokoll: FTT–10, LonTalk® 
Adatátviteli sebesség: 78 kbits/s 
Külső LonWorks adatpontok száma 
Bemeneti változó: legfeljebb 15 SNVT 
Kimeneti változó: legfeljebb 30 SNVT 
Csatlakozási felületek 
Soros csatlakozás: RS232, RJ45 
Kezelőpanel: Moduláris csatlakozó, LonTalk 
protokoll 

 

4.38 ábra: TAC Xenta 280-as család 

 
TAC Xenta 300 alapkészülék: 
 
Szabadon programozható kommunikációs funkciókra képes, LonMark tanúsítvánnyal és 
20 kötött bemenettel és kimenettel rendelkező szabályozó. A szabályozót két bővítő-
modullal kiegészítve a bemenetek/kimenetek számát 40-re lehet növelni. Az adatokhoz a 
helyszínen közvetlenül hozzá lehet férni egy TAC Xenta OP kezelőpanel használatával. A 
Menta szoftverrel elkészített programot a készülék nem-felejtő memóriában tárolja. 
A csatlakozósávokat tartalmazó hátlapot külön kell megrendelni! 
 

Be-/kimenetek 
összeállítása 

TAC Xenta 301 TAC Xenta 302 

Digitális bemenet 4 4 
Termisztor-bemenet 4 4 
Univerzális bemenet 4 4 
Digitális kimenet 6 4 
Analóg kimenet 2 4 
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Üzemi feszültség: 24 V AC/DC ± 20%, 
50/60 Hz 
Fogyasztás: max. 5 W 
Biztonsági adattárolás a táplálás kiesése 
esetén: tárolás 72 h-ig RAM-ban 
Méretek az alappal együtt: 
180 × 110 × 77,4 mm 
Protokoll: FTT–10, LonTalk 
Adatátviteli sebesség: 78 kbits/s 
Külső LonWorks adatpontok száma 
Bemeneti változó: legfeljebb 15 SNVT 
Kimeneti változó: legfeljebb 30 SNVT 
Csatlakozási felületek 
Soros csatlakozás: RS232, RJ45 PC-hez 
vagy modemhez 
(legfeljebb 9600 bit/s) 
Kezelőpanel: Moduláris csatlakozó, LonTalk 
protokoll 

 

4.39 ábra: TAC Xenta 300 alapkészülék 

 
4.3.3.3 Be-/kimeneti modulok 

Ezt a fejezetet a Scneider Electric Hungária Kft. kiadványai alapján allítottuk össze [5]. 
 
TAC Xenta 421/422 digitális be-/kimeneti modul: 
 
Digitális jelek felügyeletéhez, számlálásához, és kapcsolási parancsok kiadásához 
használhatók beépített relék révén. 
 
Üzemi feszültség: 24 V AC/DC ± 
20%, 50/60 Hz 
Fogyasztás: max. 2 W 
Méretek az alappal együtt: 
90 × 110 × 77,4 mm 
Digitális bemenetek 
Száma: 4 
Számlálóimpulzus hossza: min. 20 ms 
Kijelzés: Állapotjelző LED-ek, DIP 
kapcsolóval beállítható szín 
(vörös vagy zöld) 
Digitális kimenetek: 
Száma: 5 
Kapcsolóképesség: 230V AC/2A 
Kézi kapcsoló: BE, AUTO, KI (TAC 
Xenta 422) 
Kijelzés: Zöld állapotjelző LED-ek 
(TAC Xenta 422) 
Protokoll: FTT–10, LonTalk 
Adatátviteli sebesség: 78 kbits/s 

 

4.40 ábra: TAC Xenta 421/422 digitális 
be-/kimeneti modul 
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A digitális be-/kimeneti modult csak a TAC Xenta 300/401 szabályozó alapkészülékekkel 
együtt lehet használni. A modul kézi kapcsolókkal felszerelt (állapotjelző LED-ek a 
bemenetekhez, kézi kapcsolók a kimenetekhez) és azok nélküli típusban is rendelkezésre 
áll. A csatlakozósávokat tartalmazó hátlapot külön kell megrendelni. 
 
TAC Xenta 451/452 analóg be-/kimeneti modul: 
 
Digitális jelek felügyeletéhez, aktív és passzív analóg érzékelők jeleinek bekötéséhez és 
analóg működtetőjelek kiadásához használhatók, feszültségmentes kontaktus 
kialakítással rendelkeznek. Az analóg be-/kimeneti modult csak a TAC Xenta 300/401 
szabályozó alapkészülékekkel együtt lehet használni. A modul kézi kapcsolókkal felszerelt 
(állapotjelző LED-ek a bemenetekhez, kézi kapcsolók a kimenetekhez) és azok nélküli 
típusban is rendelkezésre áll. A csatlakozósávokat tartalmazó hátlapot külön kell 
megrendelni. 
 
Üzemi feszültség: 24 V AC/DC 
± 20%, 50/60 Hz 
Fogyasztás: max. 2 W 
Méretek az alappal együtt: 
90 × 110 × 77,4 mm 
Környezeti hőmérséklet 
Üzemeltetés: 0–50 °C 
Univerzális bemenetek 
Száma: 4 
Digitális bemenetként: min. 80 ms 
Kijelzés: Állapotjelző LED-ek, DIP 
kapcsolóval beállítható szín 
(vörös vagy zöld) 
Termisztor-bemenetként: NTC, 
1800 Ohm at 25 ºC (77 ºF) 
Feszültség bemenetként: 0–10 V 
Termisztor bemenetek 
Száma: 4, negatív hőmérsékleti 
együttható, 1800 Ω 25 °C-on (77 °F) 
 

 

4.41 ábra: TAC Xenta 451/452 analóg 
be-/kimeneti modul 

Analóg kimenetek 
Száma: 2 
Kimeneti jel: 0–10V DC 

 

Kézikapcsoló: KÉZI, AUTO és Pot., 
0–10 V DC (TAC Xenta 452) 
Protokoll: FTT–10, LonTalk 
Adatátviteli sebesség: 78 kbits/s 

 

 
4.3.3.4 Terepi ember–gép interfészek 

TAC Xenta kezelőpanel (OP): 
 
A TAC Xenta szabályozók praktikus helyi működtetéséhez. Az adatbevitel hat 
vezérlőgomb használatával történik, az információk jól leolvasható folyadékkristályos 
kijelzőn jelennek meg. A folyadékkristályos kijelző háttérvilágítását a megfelelő 
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paraméter megváltoztatásával ki lehet kapcsolni. A kezelőpanelt aljzatba dugaszolással 
lehet a szabályozókhoz csatlakoztatni, a tápfeszültséget összekötő kábelen keresztül 
kapja. Emellett közvetlen LonWorks hálózati csatlakoztatásuk is lehetséges. A felhasználó 
egyetlen csatlakozáson keresztül hozzáfér a hálózathoz csatlakoztatott összes 
szabályozóhoz. A kezelőpanel használatával központi rendszerre való csatlakoztatás 
nélkül is lehet ellenőrizni az aktuális üzemállapotot, valamint meg lehet változtatni az 
alapértékeket, ütemezést stb. A mobil használat mellett a készüléket dugaszolással is 
lehet TAC Xenta szabályozóhoz csatlakoztatni, illetve a kapcsolószekrénybe is be lehet 
szerelni. Modern és funkcionális külső jellemzi. A TAC Xenta 100, TAC Xenta 280, TAC 
Xenta 300 és TAC Xenta 401 készülékekkel kompatibilis. 

 
 
4.4.Beavatkozók és hajtőműveik 

Általánosan elfogadott felfogás szerint a szabályozott szakasz a beavatkozó szervvel 
kezdődik. A beavatkozók az irányított – a leggyakrabban szabályozott – berendezéshez 
akkor is szükségesek, ha az nem önműködő, hanem kézi irányítású. A épületgépészeti 
(anyag- és energia-) folyamatok kézi irányításakor is szükséges ugyanis a beavatkozás, a 
folyamat jellemzőinek befolyásolása, pl. kézi vezérlésű szelep. 
Önműködő szabályozásban azonban szigorúbb követelményeket kell támasztani a 
beavatkozók jelleggörbéi és pontossága tekintetében, mint a kézi vezérlésű beavatkozók 
esetében. 
A műszaki gyakorlatban – néhány technikai és üzemeltetési előnye következtében – a 
fojtásos áramlásszabályozási módszert a technológiai közegek mennyiségének, illetve 
nyomásának befolyásolására elterjedten alkalmazzák [19]. 
 
4.4.1 Szelepek 

Szelepek: A beavatkozók bemenő jele az őket működtető szerv – a végrehajtó – kimenő 
jele. A végrehajtók (jelentős részben szervomotorok) kimenő jele elmozdulás vagy 
elfordulás. 
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A folyamatszabályozásokban a beavatkozás a leggyakrabban valamilyen közegáram 
módosítása, ehhez pedig az áramlást magában foglaló csőben elhelyezett és a cső 
keresztmetszetét változtató fojtóelem elmozdítása szükséges [19]. 
 
4.4.1.1 Elméleti kialakítás 

Folytonos (szabályozó) szelepek [19] 
A szabályozó szelepek a közegáram folytonos függvény szerinti módosítására szolgálnak, 
és leggyakrabban önműködő szabályozásokban kerülnek alkalmazásra. 
Az áramlási keresztmetszetet változtató fojtóelem mozgatásának módja alapján két fő 
változatot különböztetünk meg: 

a) Elmozduló záróelemű szelepek. A szelep keresztmetszetének változtatására 
szolgáló záróelem saját tengelye irányában elmozdul. Ezek a szelepek a következő fő 
elemekből állnak: a fojtóelemet magában foglaló szelepház, belső részén megfelelő 
kialakítású furattal (szelepülékkel), és a szelepzáró-test, amelyet a szelepszárra 
rögzítenek, ami lehetővé teszi a szelep kívülről való mozgatását. A szelepszár 
kivezetésénél tömítést kell alkalmazni, mivel a belső térben túlnyomás van. 

b) Elforduló záróelemű szelepek. A szelep keresztmetszetének változtatására 
szolgáló záróelem egy – az áramlás irányára merőleges – tengely körül elfordul. E 
szelepek a következő fő elemekből állnak: szelepház, és a szelepházon átmenő tengely 
körül elforduló záróelem. 

 
A szelepek feladata a közeg áramlásának 
befolyásolása. A tűszelep függőleges 
irányú mozgatásával, a szelepülék és a 
tűszelep adott pontjához tartozó görbe, 
által határolt keresztmetszetben tud a 
folyadék áramolni. A szelep teljes 
lezárása esetén a szeleptányér a szelep 
ülékhez kapcsolódik. 

szelep tányér lapos

kúpos

szelep ülék tűszelep 
 

 
A tűszelep fejének profilja határozza meg 
a szelepfej adott pozíciójához tartozó 
áramlási keresztmetszetet. A profilt 
általában lapos tányéralakúra vagy 
tűszerű kúpalakúra választják. 

ṁ
ṁ0

1

1 h=
H
H 100

lapos tányérú

tűszerű kúp

relatív szeleptényező
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Szabályozó szelepek jellemzői [1]: 
 Névleges átmérő: DN 15,20,25,32,... 
 Névleges nyomás: PN (120 °C, 300 °C-ig) 
 Megengedett nyomáskülönbség: 〖∆ 〗_  
 Átfolyási tényező: _  a szelepen 1 bar nyomáskülönbség hatására átáramló víz 

térfogatárama [ ^3⁄ ]-ban kifejezve. 
 _ 100: teljesen nyitott szelepre vonatkoztatva (∆ =1 ) 
 _ 0: teljesen zárt szelepre (∆ =1 ) 

 
Szelep jelleggörbe [1]: 

 Átfolyó térfogatáram a szeleptányér emelkedésének függvényében. 
 A jelleggörbe meghatározása: 

A szelep két oldalán mért nyomáskülönbség állandó értéken tartása mellett mérik 
a térfogatáramot. 

 Jelleggörbe típusok: 
o Lineáris összefüggés. 
o Egyenszázalékos: azonos szeleptányér-emelkedéshez azonos mértékű tér-

fogatáram-változás tartozik. 

 
4.42 ábra: Gyakorlatban használatos szelep jelleggörbék 

Forrás: [3] 
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Lineáris jelleggörbe [1]: 
o Kv: a szelepen 1 bar 

nyomáskülönbség hatására 
áthaladó térfogatáram [m3/h] 

o Kvs: a szelepen 1 bar 
nyomáskülönbség hatására 
áthaladó térfogatáram teljesen 
nyitott szelepnél [m3/h] 

o Kv0: szivárgás zárt állapotban 
 
H: szelepemelkedés %-ban  

 
 
Egyútú szelep: 
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Háromjáratú szelep: 
 
Háromjáratú szelepeket osztó (fent) és 
keverő (lent) üzemmódban alkalmazzuk. 
Célunk, hogy a fogyasztót tápláló 
fűtőközeg hőmérsékletét a fogyasztótól 
visszatérő és a hőforrásből érkező 
fűtőközegek keverékéből állítjuk elő. 
 

 

 
 

 
A pillangószelepek folyadékáramot képesek 
nyitni/elzárni a szeleptányér 0...90°-os 
pozícióba való elforgatásával. A szelepeket 
kazántelepek kaszkád szabályozásában 
javasolt alkalmazni, ahol a kazánokon való 
fűtővíz átáramlást kell megszüntetni abban 
az esetben, ha nincs hőigény. 
 
Fontos, hogy nyomás alatti rendszer 
esetén ne hagyjuk a szelepet állítómű 
nélkül. Átfordítható  

Felütköző  
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4.4.1.2 Gyakorlati megvalósítás 

A beavatkozók osztályozása [19]: 
A beavatkozók legnagyobb csoportját azok képezik, amelyek közegáram (folyadék, gáz, 
gőz) módosítására készülnek, és az áramló mennyiség megváltoztatását keresztmetszet-
változtatással érik el. Ezeket a beavatkozókat a következő fő elvek alapján osztá-
lyozhatjuk: 

 
a) A beavatkozás jellege alapján: 

 Kétállású beavatkozó szervek: Üzemszerűen csak teljesen nyitott, vagy teljesen 
zárt helyzetben vannak. Alkalmazásuk akkor szükséges, ha a közeg áramlását 
időszakonként teljesen meg kell szüntetni. Ezekkel „tömör” zárás valósítható 
meg (pl. tolózár, mágnesszelep stb.). 

 Folyamatos működésű beavatkozó szervek: Az áramló közegek mennyiségét 
(nyomását) széles tartományban folyamatosan változtatják – az átfolyási 
jelleggörbéjüktől függően – a szabályozó rendelkező jele szerint, Ezekkel 
„tömör” zárás rendszerint nem valósítható meg (pl. szabályozó szelep, 
szabályozó csappantyú stb.). 

 
b) Szerkezeti kialakításuk alapján: 

 Szabályozó szelepek: egy- vagy kétülékes kialakításúak lineáris vagy 
exponenciális alapátfolyási jelleggörbével rendelkeznek. Áramlási ellenállásuk 
változtatása a zárótest helyzetének módosításával (szelepszár-elmozdulással 
valósítható meg. Folyékony közegek áramlásának szabályozására ezeket 
alkalmazzák a legelterjedtebben. 

 Szabályozó csappantyúk: Egyszerű szerkezetű beavatkozó szervek, a 
(rendszerint síklap alakú) záróelem szögelfordulásának változtatásával történik 
az áramlás befolyásolása. Elsősorban a gázok és gőzök áramlásának 
szabályozására alkalmazzák, átbocsátóképességük igen széles tartományban 
változtatható. 

 Tolózárak: A záróelemük (tolattyú) párhuzamos, vagy ékfelületű tehet, ezekkel 
„tömör” zárás realizálható. Rendszerint kétállású beavatkozó szervként 
alkalmazzák, újabban szabályozó tolózárat is gyártanak. 

 Különleges áramlásszabályozó szerkezetek: A speciális felhasználási igényeknek 
megfelelő beavatkozó szervek, amelyek működése az előzőkhöz hasonló (pl. 
Saunders-típusú szelep, gömb-szelep, zsalu stb.). 

 
c) A működtetés módja szerint: 
E csoportosítás a beavatkozó szerv és a végrehajtó szerv szoros kapcsolata miatt 
indokolt. A vegyipari technológiákban felhasznált beavatkozó szerveket rendszerint a 
végrehajtó szervvel egybeépítve, egy szerkezeti egységként hozzák forgalomba. A 
működtetés módja tehát lényegében a végrehajtó szervre vonatkozik. 

 Kézi működtetés: A beavatkozó szervet a dolgozó állítja be a kívánt helyzetbe. A 
segédenergiával működtetett beavatkozó szerveknél is indokolt a kézi 
működtetési lehetőség biztosítása. 

 Pneumatikus és hidraulikus működtetés: A beavatkozó szerv záróelemének 
mozgatását az energiahordozó közeg (levegő vagy olaj) nyomásával arányos 
erőhatás végzi. A pneumatikus membránmotor és a hidraulikus dugattyús 
szervomotor szerkezete egyszerű, ezek alkalmazása több szempontból 
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előnyös, a rendelkező jel viszonylag könnyen alakítható át vele arányos 
elmozdulássá (szögelfordulássá). 

 Villamos működtetés: A beavatkozó szerv záróelemének helyzetét villamos 
szervomotor változtatja. A motor működése rendszerint integráló jellegű, 
lassító fogaskerék-áttétel és fogasléc alkalmazása szükséges a záróelem 
mozgatásához. 
 

V241 egyútú, kétjáratú szelep 
Külső menetes 
PN16 
Lökethossz: 20 mm 
0 °C alatt szelepszárfűtés kell! 
Méret: DN15–DN50 
Kvs: 0,25–38 
Közeghőmérséklet: –20°C – +150°C 
 
Beépítési példák: 

 
VZ22 egyútú, kétjáratú, külső menetes 
sárgaréz 
zónaszelep, PN 16 
A VZ22 egy kisméretű, lineáris szelep, 
mely villamos/elektronikus 
klímaszabályozó rendszerek fan coil, kis 
fűtő-/visszahűtő berendezéseinek 
forró- és/vagy hűtöttvíz-szabályozására 
használatos. A szelepet 
az MZ18 és MZ10 szelepmozgatókkal 
együtt célszerű használni. 
 
Vízhőmérséklet: 2 – +120ºC (36–248 ºF) 
Nyomásosztály: PN 16 (232 psi) 
Beállítási tartomány: ≥50 
Löket: 6,5 mm (0,26”) 
Alkalmazás: helyiséghőmérséklet, fan-coil 
vagy kisméretű kaloriferek szabályozására. 
Hideg vagy meleg víz közegre. 
 
Háromjáratú keverőszelep (ESBE, VRG 
130, 330) [16, 17] 
Maximális névleges nyomás: 10 bar. 
Maximális fűtőközeg hőmérséklet +110 °C 
(folyamatosan), +130 °C (időszakosan) 
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Háromjáratú osztószelep 
(ESBE VRG130, 330) 

 
 
Pillangó szelep: 
Honeywell V5421B sorozat 
 
Fűtési alkalmazásokra, illetve kazántelep 
vezérlésekben kizárásra. Fűtési víz 
közegre, maximum 50% glikol tartalomig. 
Nyomástűrés: PN16. 
Rozsdamentes acél szeleptányér. 

 

 
4.4.2 Szelepmozgatók 

4.4.2.1. Elméleti kialakítás 

Elektromos hajtómű 
A szelepszárat egy elektromotor (2) hajtja, 
amely jelen esetben egy egyfázisú 
váltakozó áramú motor. A szelep a 
véghelyzetének elérésekor egy tárcsa (4) 
segítségével bontja a kapcsolót (3) az 
adott irányban, így további hajtás nem 
lehetséges, csak a másik irányba. 

M

C

1
2

3 3

4
5 6

0 R R
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Elektromotoros hajtómű 
A szelepszár (2) mozgást a tekercsbe (1) 
vezetett váltakozó árammal lehet 
elindítani. A rugó (3) segítségével lehet a 
segédenergia nélküli állapotot beállítani. 

1

2

3

4

 
 
4.4.2.2 Gyakorlati megvalósítás 

A szelepek kiválasztása [19]: 
Adott feladatra leginkább alkalmas szabályozó szelep kiválasztása szakértelmet és 
gondos körültekintést igénylő feladat. A gyakorlatban szükséges, hogy ezzel a 
szakértelemmel az irányítástechnikus, a technológiai folyamatot tervező, illetve 
üzemeltető, és szükség esetén azt javítani, korszerűsíteni, átalakítani hivatott mérnök is 
rendelkezzék. 
 
A szabályozó szelep kiválasztási szempontjai: 

 az alkalmazási korlátok figyelembevétele; 
 a szelep elhelyezkedése a csővezetékben, a szelephez csatlakozó csőszaka-szok, 

soros és megkerülő szelepek veszteségei; 
 a kavitáció elkerülése (folyadéknál); 
 a zajos áramlás elkerülése (gáznál, gőznél); 
 a szabályozási feladat jellege (nyomás-, szint- vagy áramlásszabályozás, 

valamint a szabályozott szakasz jellege; 
 a beavatkozási jelleggörbe illesztése a feladathoz; 
 a beavatkozási tartomány optimális illesztése a feladathoz; 
 mechanikai igénybevétel; 
 a szelepen átfolyó közeg halmazállapota, nyomása, hőmérséklete, sűrűsége, 

viszkozitása, korróziós tulajdonságai. 
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Lineáris meghajtó 2 illetve 3 járatú 
szelepekhez 
Belimo NV230–3 típus 

 1000 N (záróirány), 800 N 
(nyitóirány) névleges működtetőerő 

 230 V-os AC feszültség 
 6 W-os villamos fogyasztás a 

névleges erőkifejtés esetén 
 névleges úthossz 20 mm 
 működési sebesség: 7,5 sec/mm 

vagy 3,75 sec/mm 
 Bekötés: 

  
 
A villamos végrehajtó általában az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: 

 tartalmaz egy szervomotort, amely villamos jellel vezérelve mechanikus jelet, 
többnyire forgó mozgást szolgáltat a kimenő tengelyén; 

 bemenőjele villamos áram; 
 kimenőjele mechanikai jel, ezért a szabályozott berendezésre vagy annak 

közelében van felszerelve. Ha a beavatkozószelep pillangószelep vagy tolózár, 
akkor általában közvetlenül a beavatkozóra szerelik fel, tehát azzal egy 
egységet képez. Csappantyúk és karos működtetésű szelepek esetében szokás 
még a végrehajtót és a beavatkozót rudazat segítségével összekötni. 

A villamos szabályozási körökben használatos egységes jelek a végrehajtók közvetlen 
működtetésére általában nem alkalmasak, ezért teljesítményerősítő vagy teljesítmény-
kapcsoló közbeiktatására van szükség. 
A villamos végrehajtókat működtető teljesítményerősítőket gyakran összeépítik egy 
különbségképzővel, és az erősítőt nem közvetlenül a végrehajtó jellel, hanem a 
végrehajtó jel és a végrehajtó helyzetével arányos másik jel különbségével vezérlik. 
Ebben az esetben zárt szabályozási kört képez, amelyben a végrehajtó helyzetét 
szabályozzák úgy, hogy a kimenő helyzet a bemenő végrehajtó jelet kövesse. Az ilyen 
elrendezést szervomechanizmusnak nevezik, a különbségképzővel összeépített 
teljesítményerősítőt pedig helyzetbeállítónak, mert ez a készülék a végrehajtó helyzetét 
beállítja a végrehajtó jelnek megfelelően. 
A villamos végrehajtó minden esetben tartalmaz szervomotort, de a kielégítő 
működéshez általában szükség van mechanikai áttételre és gyakran helyzetbeállítóra is. 
 
Pneumatikus végrehajtók [19] 
A pneumatikus végrehajtók olyan pneumatikus jellel működő mechanikai szerkezetek, 
amelyeknek kimenő jele közvetlenül mindig elmozdulás, szögelfordulássá csak 
áttételezéssel alakítható. Kisebb elmozdulások esetén (20–100 mm) membrános, 
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nagyobb (100–500 mm) elmozdulás esetén dugattyús működtető elemmel ellátott 
szervomotort alkalmaznak. 
Membránmotorok: 
A pneumatikus végrehajtók kétféle változata közül a gyakrabban alkalmazott változat a 
membránmotor. A membránmotor működési elvét tekintve igen egyszerű szerkezet: egy 
viszonylag nagy méretű membránból és egy előfeszítő (ellenerőt létrehozó) rugóból áll. A 
membrántérbe vezetett nyomás a membrántányért és a hozzá erősített rudazatot a 
rugóerő ellenében, a nyomástól függő mértékben elmozdítja. 
A membránmotorok bemenő jele a szabályozóból jövő végrehajtó jel, amely általában 
0–1 bar vagy 0,2–1 bar tartományú. Mivel a jelet kibocsátó szabályozó teljesítmény-
erősítőt is tartalmaz, e jel közvetlenül is alkalmas a membránmotor működtetésére. 
A nagy mozgatóerő miatt a membránmotorok alkalmasak a mechanikai elmozdulást 
igénylő beavatkozók működtetésére, s nagy súrlódóerő, nyomásesésből származó erő 
vagy súlyerő legyőzésére képesek. 
 
Membrán motoros működtetésú szelep: 

 

Kézikerékkel ellátott membránmotoros 
szelep: 

 
 
A membránmotorok gyakran készülnek kézikerékkel kiegészített kivitelben. A kézikerék 
célja az, hogy levegő-kimaradáskor a membránmotort működtetni lehessen. 
 
4.5 Biztonsági beavatkozók 

Nyomáscsökkentő: Kimeneti nyomást tartja állandó értéken. 
Alkalmazás [18]: nyomásszabályozó szelepek védik a háztartási vízvezetékes hálózatot a 
szolgáltatói nyomásingadozásoktól, illetve a magas nyomással szemben. A műszaki 
jellemzők figyelembevételével a készülék ipari és közületi rendszerekben is alkalmazható. 
A nyomásszabályozó szelep beépítésével a nagy nyomásból eredő károk elkerülhetőek, 
emellett a vízfogyasztás is csökkenthető. A beállított szekunder oldali nyomás az eseten-
ként nagy szolgáltatói nyomásingadozások mellett is állandó marad. A szekunder nyomás 
csökkentése és állandó értéken tartása minimalizálja a vízhálózatban keletkező zajhatá-
sokat (pl. Honeywell D04FS nyomásszabályozó szelep). 
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Nyomáskülönbség-szabályozó: Primer nyomáskülönbség növekedésének védelmében. 
Honeywell V5001P Kombi auto nyomáskülönbség-szabályozó szelep. 
 
Túláramszelep: Növekvő nyomáskülönbségre nyit. Az előremenő és visszatérő vezetékek 
közé beépítve a fogyasztók által nem igényelt fűtőközeget vezeti vissza (állandó fordu-
latszámú szivattyú mellett). 
 
Tömegáram-szabályozó: beállított tömegáram tartása változó nyomásviszonyok mellett 
(pl. Honeywell V5003F Kombi VX előbeállító tömegáram szabályozó szelep). 
 
4.6 Épületfelügyeletben alkalmazott szabályozott berendezések 

4.6.1 Hőcserélők és hőleadók 

4.6.1.1 Hőcserélők tulajdonságai szabályozástechnikai szempontból 

Hőcserélő típusok: 
 víz–levegő: 

 Kalorifer: légoldalon kényszeráram 
 Radiátor: légoldalon szabad áram 

 víz–víz: 
 Fűtéstechnikai vagy hűtéstechnikai: szekunder oldalon állandó áramlás 
 HMV: a szekunder oldalon változó áramlás 

Szabályozási megoldások: 
- Primer oldali közeg tömegáramának változtatásával, pl. fordulatszám-szabályozó-

val ellátott szivattyú. 
- Primer oldali közeg állandó tömegárama mellett a hőmérsékletét változtatjuk, pl. 

keverőszeleppel. 
Az átvitt hőáram mennyiség a következő egyenlettel közelíthető [1]: 
 

 (4.6.1) 

ahol: 

, a hőteljesítmény, ,  a primer tömegáram és „0” a névleges állapotra utal. 

 
4.6.1.2 Elméleti kialakítás 
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4.6.2 Radiátorok 

4.6.2.1 Kompakt radiátor bekötése belsőmenetes előremenő szeleppel is torló 
csavarzattal [18] 

Kód Megnevezés 

TRHF Termosztatikus radiátor 
szelepfej 

TRVF Termosztatikus radiátor szelep 
(pl. Honeywell V2000) 

TRVR Előbeállító radiátor csavarzat 
(pl. Honeywell V2420) 
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F

 
Csak kétcsöves bekötés lehetséges. 
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4.6.2.2 Beépített szelepes radiátor bekötése külsőmenetes H-blokkal [18] 

Kód Megnevezés 

TRHF Termosztatikus radiátor 
szelepfej 

TRVF Termosztatikus radiátor szelep 
(radiátorba beépítve) 

TRVR Előbeállítható radiátor csavarzat 
Egykörös (pl. Honeywell V2461) 
Kétkörös (pl. Honeywell V2496) 
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F

 
 
4.6.2.3 Társasházi egycsöves rendszer esetén termosztatikus szeleppel [18] 

Kód Megnevezés 

TRHF Termosztatikus radiátor 
szelepfej 

TRVF Termosztatikus radiátor szelep 
(pl. Honeywell V2050) 
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F
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F

 
 
4.6.2.4 Társasházi egycsöves rendszer termosztatikus kétutú szeleppel és 
komplett átkötőszakaszos szettel [18] 

Kód Megnevezés 

TRHF Termosztatikus radiátor 
szelepfej 

TRVF Háromjáratú termosztatikus 
osztószelep 

TRVR Előbeállító radiátor csavarzat 

 

TRV
R

TRV
F

TRH
F
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5. TŰZVÉDELEM FŐBB TERÜLETEI 

5.1 Alapfogalmak 

 Tűz: égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, testi épségre, anyagi ja-
vakra. 

 Tűzvédelem: tűzesetek megelőzése, tűzoltási feladatok ellátása, tűzvizsgálat, 
valamint ezek feltételeinek biztosítása. 

 Tűzszakasz: építmény, vagy szabadtéri terület azon egysége, amelyet a többi 
egységektől meghatározott éghetőségű és tűzállóságú, illetve meghatározott 
tűztávolságok választanak el. 

 Tűzveszélyes tevékenység: az tevékenység, amely a környezetében lévő éghető 
anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel 
és/vagy nyílt lánggal, parázslással, szikrával jár. 

 Veszélyességi övezet: a helyiségben vagy a szabadtérben lévő anyagnak, gépnek, 
berendezésnek tűzvédelmi szempontból önállóan értékelendő környezete, 
térrésze. 
 

5.1.1 Gazdálkodó szervezetek feladatai, kötelességei a megfelelő 
tűzvédelem megteremtése érdekében 

A tűzvédelmi törvény értelmében a gazdálkodókkal szemben alapvetően az alábbi öt fő 
követelmény fogalmazható meg: 

 Önmaguk kötelesek gondoskodni a tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelemről. 
 Megfelelő biztonságot kell nyújtaniuk azoknak, akiket foglalkoztatnak. 
 Rendeltetésszerű működésük során ne jelentsenek tűz- és robbanásveszélyt a 

környezetükre. 
 Az általuk létrehozott termékek, illetőleg szolgáltatásaik – ha azokat megfelelően 

veszik igénybe – ne veszélyeztessék a fogyasztót. 
 Teremtsék meg a tevékenységük során keletkezhető tűz és műszaki baleset-

észlelésének, jelzésének, eloltásának, elhárításának szervezeti, szervezési, 
személyi és tárgyi feltételeit. 

A tűzvédelmi törvény alapvető követelményként határozza meg, hogy a gazdálkodó 
szervek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, 
üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodjanak a jogszabályokban és 
műszaki követelményekben meghatározott tűzvédelmi előírások megtartásáról, valamint 
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a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának 
feltételeiről. 
 
5.1.2 Az üzemeltető, tulajdonos, fenntartó tűzvédelmi kötelezettségei 

E kötelezettsége körében az alábbi fő feladatai vannak: 
Alakítsa ki a tűzvédelemről történő gondoskodás stratégiáját, programját, amelynél 
minimum követelmény a hatályos tűzvédelmi előírások megtartása. A biztonsági 
stratégia tartalma kialakításának során összhangot kell találni a biztonságos működés és 
a gazdálkodó szerv gazdasági, piaci érdekei között. 
Mérje fel, vegye számba a működése során reálisan előfordulható tűzvédelmi, biztonsági 
kockázatokat. 
A legalapvetőbb tűzkockázati elemek értékelése a 35/1996. (XII. 29.) BM rendelettel 
kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) alapján kötelező, amelynek a 
legfontosabb eleme a létesítmények tűzveszélyességi osztályba sorolása. 
A gazdálkodóknak, ha ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több 
személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és 
robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken Tűzvédelmi 
Szabályzatot kell készíteniük, amelynek a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 
30/1996. (XII. 6.) BM rendeletet a 10/2011. (III. 28.) módosította BM rendeletben meg-
határozott esetekben mellékletét képezi a Tűzriadó Terv. 
A fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, a tűz- és robbanásveszélyes, valamint a 
tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben megfelelő 
szervezetettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetőleg szolgáltatás 
igénybevételével kell gondoskodniuk a tűzvédelem biztosításáról. 
A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt 
vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, 
hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a 
foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat 
megismerjék. 
 
Tűzveszélyességi osztályok: 
„Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes” – jelzése: „A” 
„Tűz- és robbanásveszélyes” – jelzése: „B” 
„Tűzveszélyes”– jelzése: „C” 
„Mérsékelten tűzveszélyes” – jelzése: „D” 
„Nem tűzveszélyes”– jelzése: „E” 
 
Tűzveszélyes helyek jelzése, jelzőtáblák 
A helyiség bejáratánál jól látható helyen a tűz és robbanásveszélyre, valamint a 
vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó piktogramot, 
táblát, feliratot kell elhelyezni. A létesítményben, helyiségben csoportosan elhelyezett 
elektromos kapcsolók funkcióját és a feszültség értékét, valamint a ki- és bekapcsolás 
helyzetét eltávolíthatatlan felirattal kell jelölni. Az áramtalanító főkapcsolóra szintén ezek 
az előírások vonatkoznak. 
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Tűzvédelmi oktatás 
Típusai: 

 Előzetes oktatás. 
 Rendkívüli oktatás. 
 Idegen dolgozók oktatása. 

Előzetes oktatás során a dolgozónak meg kell ismernie a következőket: 
 A tűzvédelemmel kapcsolatban a jogszabályok által biztosított jogokat és kötele-

zettségeket. 
 Belső előírások, utasítások rá vonatkozó rendelkezéseit. 
 A biztonságos munkavégzés tűzvédelmi vonatkozásait. 
 A munkájával, munkahelyével összefüggő ártalmak, veszélyek elhárításának 

módját. 
 Alkalmazott anyagok, eszközök tűzvédelmi jellemzőit. 
 Tűzvédelmi, elsősegélynyújtási ismereteket. 

 
Rendkívüli oktatás: 

 Munkahely, vagy munkakör megváltozásakor. 
 Új munkaeszköz üzembe helyezésekor. 
 Munkaeszköz átalakításakor. 
 Új technológia bevezetésekor. 
 

5.1.3 Tűzszakasz 

A tűzvédelemmel kapcsolatos hazai szabályozásban fontos szerepet játszik a 
„tűzszakasz” fogalma. Fontos, kiemelt szerepe volt minden korábbi szabályozásban és ez 
így van az új OTSZ 5. sz. mellékletében (Építmények tűzvédelmi követelményei. 
Építmények tűzvédelme) is. 
Tűzszakasz: az építmény vagy szabadtér tűzvédelmi szempontból meghatározott olyan 
önálló egysége, amelyet a szomszédos egységektől – meghatározott éghetőségű és 
tűzállósági határértékű – tűzgátló szerkezetek, és a jogszabályban előírt tűztávolságok 
választanak el (OTSZ 5. sz. 1/2. fejezet, 2.2.11 pont). 
Tűzszakasz terület: Az egy tűzszakaszhoz tartozó helyiségek, közlekedő terek nettó 
alapterületének összessége m2-ben (OTSZ 5. sz. 1/2. fejezet, 2.2.11.1 pont). 
Tűzszakasz nagysága: az OTSZ 5. sz. 1/4 fejezet, 4. pontja szabályozza a tűzszakasz 
maximális méretét. 
Módosító tényezők: 

 Lakó- és közösségi épületek, ipari és mezőgazdasági létesítmények, tárolási 
létesítmények tűzszakasz mérete 100%-kal növelhető, amennyiben az épület 
egészére kiterjedő automatikus oltóberendezés létesül. 

 Csarnoképületek tűzszakasz mérete 100%-kal növelhető, amennyiben az épület 
egészére kiterjedő automatikus tűzjelző berendezés, automatikus oltóberendezés 
és hatékony hő- és füstelvezető rendszer létesül. 

 Amennyiben az ipari épület középmagas besorolású, a megengedett tűzszakasz 
területek 30%-kal, amennyiben magas besorolású, 50%-kal csökkentendők. 

Építészeti határolás: A részletes szabályozás szerint horizontálisan és az épületek 
homlokfelületein, valamint a tetősíkokon egyaránt biztosítani kell a megszakítás nélküli 
határolást. A határolásra alkalmazott anyagok és szerkezetek tűzállósági fokozata legyen 
legalább azonos a tűzszakasz létesítésénél felhasznált szerkezeti anyagokéval. 
Az OTSZ 5. sz 1/4 fejezetének M2 melléklete részletes kialakítási példákat és számítási 
módszert is tartalmaz. A szabályozás épületgépész vonatkozásban is tartalmaz 
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előírásokat. Néhány ezek közül, a teljesség igénye nélkül: Biztosítani kell a csővezetékek, 
légcsatornák, elektromos kábelek tűzgátló tömítéssel történő átvezetését a tűzszakasz 
határon. A tömítés tűzállósági határértéke nem lehet kisebb az épületszerkezet 
tűzállósági határértékénél. A közművet, csővezetéket nem éghető szerkezeti anyagból 
kell készíteni. A mechanikus szellőzőberendezések csatornáit a tűzszakaszok határoló 
szerkezetein való átvezetésnél elzárhatóvá kell tenni. Az elzáró szerkezetet hőre vagy 
füstgázra automatikusan záródóra kell kialakítani. 
Oltóvíz ellátás: Az OTSZ 5. sz. 1/5. fejezet 5.1 pontja határozza meg a létesítmény 
oltóvíz szükségletét. 
Az oltóvíz intenzitás a mértékadó tűzszakasz nagyságától függ, a szolgáltatás időtartama 
pedig a tűzszakasz mértékadó tűzterhelésétől. Az intenzitás és a működési idő szorzata 
adja meg a tárolandó oltóvíz mennyiségét (5.1 táblázat) [23]. 
 

5.1 táblázat: Oltóvíz-adatok 
Forrás: [22] 

Tűzterhelés 
(MJ/m2) 

Időtartam 
(óra) 

Mértékadó 
tűzszakasz (m2) 

Intenzitás 
(L/min) 

0 <=200 0 <=50 - 
>200 <=400 >150 <=300 600 
>400 <=800 …… …… …… 
>800  …… …… …… 
  >10 400 <=12 000 5700 
  >12 000   6000 
 
5.2 Tűzjelző rendszerek és alkalmazásuk 

A jelen kor igényeinek megfelelően elsősorban elektronikus tűzjelző berendezésekről 
beszélhetünk itt. Ezek a berendezések olyan önműködő jelző- és riasztórendszerek, 
amelyek megfelelő intézkedések (tűzoltóság értesítése, menekítés, vezérlések auto-
matikus működtetése stb.) megtétele érdekében, a tüzet kifejlődésének legkorábbi 
szakaszában jelzik, és tűzriadó formájában megjelenítik. A tűzjelzés-technikai 
berendezések döntően elektronikus felépítésűek. Jelzőközpontból, tűzjelzés érzékelőből 
és az érzékelőket a jelzőközponttal összekötő vezetékhálózatból épülnek fel. Elvi 
felépítési vázlatuk az 5.1 ábrán látható [21]. 
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5.1 ábra: Önműködő tűzjelzőközpont 

Forrás: [21] 
 
5.2.1 „Nyugalmi” áramkörös tűzjelző rendszer 

A hagyományos ún. „nyugalmi áramkörös” rendszerben a kétállapotú tűzjelző érzékelők 
döntenek a beavatkozásról (5.2 ábra). A hőmérséklet minimumra illetve maximumra 
beállítható érzékelők a relé kimenetükön keresztül adnak riasztást. A rendszer „vonalas” 
(hurkos) felépítés. A mai modern típusok kétvezetékes kialakításúak, amelyre sorba 
csatlakoznak az érzékelők és a kézi jelzésadók. A vonal utolsó eleménél (ez általában a 
25.) „lezáró ellenállás” aljzatba kötésével állítják be a jelzővonal „nyugalmi” áramát. A 
vészjelzés és hibajelzésmentes állapotban, a hurok áramkörben (a vonalon) egy előre 
meghatározott értékű nyugalmi áram folyik, amelyet az RL lezáró ellenállással állítanak 
be (lásd az 5.3 ábrát). Az adott központ típusra megadott névleges vonaláram, illetve 
ennek a tartománya alapvetően meghatározza, hogy a terhelést jelentő érzékelőkből 
hányat lehet a központ egy csatornájára csatlakoztatni. Megszabott az összekötő vezeték 
ellenállása is, hiszen több száz m-es vonal esetén az összes ellenállás értéke számottevő 
lehet. Ez az ellenállás hozzáadódva a lezáró ellenálláshoz megváltoztatja a nyugalmi 
áram értékét és téves riasztást eredményez. Az érzékelők igen sokfélék lehetnek: optikai 
füstérzékelők, ionizációs füstérzékelők, aktív sorompós. 
Füstérzékelők, lángérzékelők, hő-sebesség érzékelők, légnyomásváltozás érzékelők, jelző 
tapéták stb. A tűz kísérő jelenségeit (füst, hő, láng) észlelve az érzékelők nyugalmi 
villamos paraméterei (pl. árama) ugrásszerűen megváltoznak, és riasztási állapotba 
billen a rendszer. Ez a gyakorlatban a mA nagyságú áram több mA nagyságú változását 
eredményezi. Ezt az áramváltozást értékeli ki a jelzőközpont fogadóegysége, majd 
riasztójelzést ad és beindítja a vezérlést. Ennél a rendszernél az érzékelő dönti el, hogy 
nyugalmi állapot vagy tűz van. Végül jó tanács a telepítéshez: az erősáramú szereléssel 
egy időben célszerű a tűzjelző rendszer védőcső hálózatát kiépíteni. 
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5.2 ábra: Nyugalmi áramkörös tűzjelző 

Forrás: [21] 
 

 
5.3 ábra: Tűzjelző központ felépítési vázlata a hozzácsatlakozó érzékelőkkel 

és lezáró ellenállásokkal 
Forrás: [21] 

 
5.2.2 „Intelligens” tűzjelző rendszer 

Az elmúlt néhány évben a tűzjelző rendszerek új generációja fejlődött ki, amelyeknél a 
tűzjelzéssel kapcsolatos döntést már teljes egészében egy mikroprocesszoros 
jelzőközpont veszi át. Ez a rendszer az ún. „intelligens” rendszer. A riasztó- és vezérlő 
funkciókat a központ az analóg adatok feldolgozása és kiértékelése alapján határozza 
meg. Az alkalmazott érzékelők és jelzésadók egyedileg címezhetők. Az érzékelők 
folyamatosan figyelik a védett terület környezeti állapotát, adatokat szolgáltatnak a 
központ számára, amely adatokat a központi egységek folyamatosan kiértékelnek és 
összevetnek a referencia adatokkal függetlenül attól, hogy van-e tűz vagy nincs. Ennek 
megfelelően nem az érzékelő, hanem a beérkező adatok szoftver segítségével történő 
kiértékelése után a központ dönt a riasztásról vagy beavatkozásról. Az intelligens 
rendszer teljesen digitális jelátviteli eljárást használ, amely jelentősen növeli a 
megbízhatóságot és lehetővé teszi, hogy egy analóg csatornára (hurokra) 126 db egyedi 
címzésű érzékelőt vagy egyéb eszközt csatlakoztathassunk, árnyékolt kéterű huzalo-
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zással. A távkapcsolati és utasításos funkciójú, digitális kommunikációt megvalósító 
áramkörök nem csak az érzékelőknél, hanem a riasztó illetve beavatkozó eszközök 
vezérlésénél is megtalálható. Ilyen eszközök, pl. a hangjelzők vagy az ajtózárak. A teljes 
rendszer programozott központi vezérlés felhasználásával működik, amely az érzékelők 
ellenőrzött lekérdezésén túl a programnak megfelelően beállíthat és megváltoztathat 
riasztási küszöbértéket, illetve megjeleníti az információt adó érzékelők pontos helyét is. 
Néhány előny a nyugalmi áramkör rendszerrel szemben: nem érzékeny a polaritásra, egy 
zárt visszatérő hurokban egyetlen szakadás nem befolyásolja a rendszer működését, a 
zárlat okozta problémák kivédésére a jelző hurkokba automatikus leválasztó egységek 
építhetők be (az érzékelők közé). Az intelligens rendszer tartalmaz ún. kontaktusok 
csoportját fogadó címezhető egységet, csatlakoztathatók hozzá, pl. behatolás-védelmi 
érzékelők, valamint sornyomtatók. Ez utóbbin megjeleníthető az „előriasztás”. Jelzés 
esetén az adatok megjelennek a grafikus kijelzőn is. Ez nagy segítséget jelent a tűzeset 
felszámolásakor, az intézkedési utasítások, térképek, alaprajzok, tárolt anyagok 
veszélyességének megadásával. 
 
5.3 Hálózatos tűzjelző rendszer 

A egy erőteljes analóg címezhető tűzjelző rendszer, amely a hálózati lehetőségeinek 
segítségével megkönnyíti a komplex, nagy kiterjedésű tűzjelző rendszerek kialakítását. A 
moduláris konstrukció és az osztott intelligencia akár 96 hurok kialakítását is lehetővé 
teszi. A JUNO-NET a magas szintű beépített redundancia és a vészhelyzet támogató 
lehetőségekkel alkalmas a legkomplexebb telepítési helyzetek megoldására is. Az 
illesztőegységek széles választékával a JUNO-NET tökéletesen alkalmas a nagy 
intézmények hatékony és eredményes védelmére. Azok az egyetemek, repülőterek, 
komplex gyárak és egyéb intézmények, amelyeknek több különálló tűzjelző rendszere 
lehet, de ugyanakkor a központi jelentésre és vezérlésre is szüksége van, a JUNO-NET 
funkcióinak segítségével összeilleszthetik a különálló rendszereket. A JUNO-NET 13 
hurokig egyedülálló rendszerként üzemelhet egy különálló szekrényben. Az alközpontok 
segítségével hálózaton keresztül 96 hurokig bővíthető. Az alközpontokat egy saját vagy 
egy Repeaterrel közös dobozban elhelyezve elérhető a rendszer távoli megjelenítése és 
vezérlése. A hálózati kapcsolat felügyelt RS422/485-ön, optikai szálas hurkon, vagy 
TCP/IP-n keresztül valósulhat meg. A programozói opciók széles tartományával a 
felhasználói igényeknek megfelelően tovább növelhetőek a rendszer hálózati lehetőségei. 
Az I/O és a figyelmeztető eszközök rugalmas és hatékony programozása biztosítja, hogy 
a tűz- és hibajelzések előidézzék a megfelelő reakciót. Az opcionális Odyssey grafikus 
szoftver segítségével a felhasználói számítógépeken megjeleníthető a rendszer interaktív 
grafikus ábrája. A rendszer összes eszköze az állapotával együtt valós időben 
megjeleníthető egy alaprajzon. Tűz- vagy hibajelzés esetén a felhasználó néhány 
klikkeléssel hozzáférhet a szükséges információkhoz vagy vezérelheti a rendszert. Az 
automata eszköz felismerés lecsökkenti a beüzemelési időt. Telepítői módban a JUNO-
NET érzékeli és felismeri a csatlakoztatott címzett eszközöket, és teljesen működőképes 
állapotba hozza a rendszert kevesebb, mint 2 perc alatt. Az alapértelmezett program 
biztosítja, hogy a rendszer a táp kiadása után azonnal kész legyen a tűz- és 
hibaesemények riasztására. A további programozás, a rendszer testre szabása egy 
központi billentyűzettel, infravörös billentyűzettel, PS2 billentyűzettel vagy a Global Fire 
weboldalról ingyenesen letölthető GFE Loader szoftverrel történhet. 
 



187 

Főbb jellemzők: 
 Rugalmas rendszerkialakítás 1–96 hurok, osztott intelligencia a biztonság érde-

kében. 
 125 eszközcím hurkonként. 
 Akár 96 db hurok hangjelző, hurkonként 32 db külön programozható címmel. 
 2 db tűz-relé kimenet, 1 db hiba-relé kimenet (NC). 
 Kompatibilis a főbb analóg címezhető kommunikációs protokollokkal. 
 Open kollektoros kimenet a tűz-, a hiba- és az előriasztó távjelzéshez. 
 2 db teljesen felügyelt hangjelző kimenet a Főközponton, és az összes Alköz-

ponton. 
 384 programozható zóna. 
 512 teljesen programozható hangjelzés és I/O csoport. 
 Eseménymemória (2000 bejegyzés, FIFO). 
 4 soros 40 karakteres LCD kijelző. 
 Többfajta programozási lehetőség (központi kezelő, infravörös távkezelő [választ-

ható], PS2 billentyűzet). 
 Windows alapú GFE CONNECTOR szoftver a PC-ről való programozáshoz. 
 PC-s grafikus szoftver a riasztások kezelésére és a jelentésekhez (választható). 
 Repeaterek, opcionális Integrált Alközpontokkal (J-NET-REP + Hurokkártya). 
 Üres doboz opció az alközpontokhoz. 
 Teljesen felügyelt érzékelő hurkok. 

 
A JUNO-NET CON alaplapja tartalmaz egy egyhurkos Alközpontot, lehetővé válik, hogy 4 
hurok kerüljön egy hagyományos dobozba. Az új Juno Net központok lefedik 1-től 13 
hurokig az összes igényt. Az új alaplap használatával a Juno Net központ egy 
hagyományos dobozban 1–4 hurkot, egy nagyobb dobozban 4–13 hurkot kezelhet. 
Minden Alközpont alaplapja 1–3 analóg címezhető érzékelő hurkot kezelhet a saját 
független processzorának köszönhetően. A Főközponttal való kommunikációs hiba esetén 
az Alközpont képes a független működésre, a tűz- és hibajelzések érzékelésére és a saját 
hangjelzőinek, reléinek és I/O eszközeinek aktiválására. Minden doboz tartalmaz egy 5 
A-es PSU/Töltő egységet és helyet a tartalék újratölthető akkumulátorok számára. Egy 
RS422/RS485, egy optikai szálas vagy egy TCP/IP illesztőegység szükséges minden 
dobozba, hogy a rendszer többi részével kommunikálhasson. 
 
Juno Net belső nyomtató: 
 
A 40 soros belső hő nyomtató papírra nyomtatja a Juno Net eseménymemóriáját, amely 
tartalmaz minden fontos eseményt, ami a rendszerben előfordul. Minden esemény 
dátumhoz és időhöz köthető, és minden esemény rögzítésre kerül a központ nem törlődő 
memóriájában lévő 2000 eseményt rögzíteni képes eseménynaplóban. 
 



188 

 
5.4 ábra: JUNO NET rendszer 

Forrás: [39] 
 

A J-NET-ADV-COMS–485-tel a Juno Net Főközpontot a GFE Odyssey szoftverhez, BMS-
hez vagy MODBUS-hoz lehet csatlakoztatni RS–232 vagy RS–485 segítségével. Ezt az 
illesztőegységet használhatja, ha a főközponthoz egy külső soros nyomtatót akar 
kapcsolni. A nyomtató csatlakoztatására a másik lehetőség, hogy egy QUART chipet (IC6, 
IC7) illeszt a Juno Net alaplapjához. RS–485 használatakor az IC7-et és az IC8-at 
helyezze be, az IC6-ot pedig távolítsa el. RS–232 használatakor az IC6-ot helyezze be, 
az IC7-et és az IC8-at távolítsa el. 
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5.5 ábra: JUNO NET szoftverillesztés 

Forrás: [39] 
 
A Global Fire Junior V4 egyhurkos analóg címezhető központ, amely 2 hurokig 
bővíthető. Ez egy költség hatékony megoldás a kis és közepes méretű telepítésekhez. 
125 címezhető eszköz lehet a Junior V4 minden hurkán. Minden hurok kompatibilis a főbb 
analóg címezhető kommunikációs protokollokkal. A Global Fire továbbfejlesztett 
kommunikációs mechanizmusát használva akár 32 egyedileg címezhető hurok hangjelző 
csatlakoztatható a Junior V4-es érzékelő hurokhoz. A Junior V4 a Shadow és segéd 
hangjelzőket/villogókat és a GFE új Vulcan 2 címezhető hangjelzőket, villogókat is 
támogatja az összes többi GFE illesztőegységgel együtt. A központ tartozéka egy 4 soros, 
soronként 40 karakteres LCD kijelző, hogy a tűz- és hibajelzésekről a végfelhasználónak 
szöveges kijelzést biztosítson. 16 db zóna tűz LED is rendelkezésre áll. További Mini-
Repeatereket lehet csatlakoztatni RS–422/RS–485-ön, Optikai szálon, vagy TCP/IP 
illesztőegységen keresztül a távoli kijelzés és kezelés érdekében. Az automata eszköz-
felismerés lecsökkenti a beüzemelési időt. Telepítői módban a JUNO-NET érzékeli, és 
felismeri a csatlakoztatott címzett eszközöket, és teljesen működőképes állapotba hozza 
a rendszert kevesebb, mint 2 perc alatt. Az alapértelmezett program biztosítja, hogy a 
rendszer a táp kiadása után azonnal kész legyen a tűz- és hibaesemények érzékelésére. 
A további programozás, a rendszer testre szabása a Global Fire weboldalról ingyenesen 
letölthető GFE Loader szoftverrel történhet. 
 

 
5.6 ábra: Junior V4 központ 

Forrás: [39] 
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5.3.1 Odyssey grafikus kijelző és riasztó management 

Az Odyssey grafikus kijelző és riasztó management rendszer lehetővé teszi több mint 64 
Juno-Net tűzjelző központ csatlakozását a PC-hez. Mindegyik központ úgy megjeleníthető 
a képernyőn, mintha az operátor ott állna előtte, és minden központ teljes mértékben 
vezérelhető a számítógépről. Az Odyssey egyszerűen üzembe helyezhető és kezelhető. A 
programozás jelszóval védett. Programozás módban minden központ elérhető, és a 
rajzok könnyen importálhatóak egy olyan grafikus programból, mint pl. az AutoCad. 
Ezután az érzékelőket és a kézi jelzésadókat stb. grafikai úton lehet hozzáadni a 
beépített illesztőegység segítségével. Nincsenek az üzembe helyezést bonyolító 
táblázatok. Az eszközök leírásai közvetlenül a Juno-Net központtól érkeznek. Hiba- vagy 
tűzjelzés esetén, a képernyőn látható az esemény helyszíne. Az operátor számára 
háromszintű zoomolási lehetőség van. Az egyedi eszközök megtekinthetőek, lekérdez-
hetőek és szükség esetén kikapcsolhatóak. Egy nyomtató köthető a számítógéphez, 
amely rögzíteni tudja az összes riasztást, hibajelzést és a programozási tevékenységeket 
a rendszerben. Akár hozzá van kötve a nyomtató, akár nem, egy eseménynaplóban 
rögzítésre kerülnek az események. Ez a jegyzőkönyv szükség esetén letölthető és 
kinyomtatható. További hasznos funkciói a sürgősségi telefonkönyv, valamint egy 
operátori jegyzettömb. Amennyiben egy másik helyszínen egy másik számítógépre is 
szükség van, úgy helyi hálózaton keresztül kliens gépként egy másik számítógép is 
ráköthető a fő számítógépre. Nagyobb távolságra az optikai szálas kábel használható. 
TCP/IP kommunikáció szintén használható a távoli elérhetőség érdekében. Az Odyssey 
számos nyelven elérhető, többek között angolul, spanyolul, olaszul és portugálul. 
 

. 
5.7 ábra: Kezdeti kép a riasztási fő területről 

Forrás: [39] 
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5.8 ábra: Részletes ábra a riasztásban lévő érzékelőkről 
Forrás: [39] 

 
5.4 Tűzjelző érzékelők, hangjelzők 

5.4.1 GFE-AD-H hősebesség-érzékelő 

 2 LED a 360°-os láthatósághoz. 
 Fejlett érzékelési és kommunikációs protokoll. 
 Könnyű szerelhetőség és karbantarthatóság. 
 Fényes, lapos-profilú burkolat. 
 Tartós érzékelőfej. 
 SMD áramkörű tervezés. Magas minőség és megbízhatóság. 
 5 év korlátolt garancia. 
 Hőmaximum: 57 °C. 
 Védhető terület: 50 m2. 
 Indulási áramfelvétel: max.: 370 mikroA. 
 Riasztási áramfelvétel: max.: 4 mA. 
 Indulási idő: max.: 30 másodperc. 
 Reszetelési idő: 10 másodperc. 
 Riasztás kijelzés: piros LED. 
 Másodkijelző kimenet: max. 15 mA, diódázva. 
 Működési hőmérséklet: –10–50 °C. 
 Páratartalom: 0–95%. 
 Táp: 15–30 VDC. 
 Méret: 100×46 mm. 
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5.9 ábra: Analóg címezhető hősebesség-érzékelő 

 
5.4.2 GFE-AD-SL analóg füstérzékelő 

 2 LED a 360°-os láthatósághoz. 
 Fejlett érzékelési és kommunikációs protokoll. 
 Könnyű szerelhetőség és karbantarthatóság. 
 Fényes, lapos-profilú burkolat. 
 Tartós érzékelőfej. 
 SMD áramkörű tervezés. Magas minőség és megbízhatóság. 
 5 év korlátolt garancia. 
 Füstérzékenység: 2,66 +/– 1,11%/feet vagy 0,10–0,157 dB/m. 
 Védhető terület: 100 m2. 
 Indulási áramfelvétel: max.: 370 mikroA. 
 Riasztási áramfelvétel: max.: 4 mA. 
 Indulási idő: max.: 30 másodperc. 
 Reszetelési idő: 10 másodperc. 
 Riasztás kijelzés: piros LED. 
 Másodkijelző kimenet: max. 15 mA, diódázva. 
 Működési hőmérséklet: –10–50 °C. 
 Páratartalom: 0–95%. 
 Táp: 15–30 VDC. 
 Méret: 100×46 mm. 

 
5.10 ábra: Analóg füstérzékelő 



193 

5.4.3 FIREBEAM 40 m hagyományos vonali füstérzékelő 

A Firebeam rendszer magában foglal egy motoros fej egységet, tartalmaz egy infravörös 
adó-vevőt, a kezelőegységet és egy prizmás reflektort. A visszavert infravörös sugarat 
elemezve érzékeli a füst telítettséget, és tűzjelzést ad, ha a koncentráció meghalad egy 
előre meghatározott szintet. A kezelőegységet használhatjuk, hogy változtassuk a 
működési beállításokat. A standard rendszert 5-től 40 m-es távolságig használhatjuk. Két 
további készlet áll rendelkezésre, a 40–80 m-es készlet, amely 3+1 reflektorból áll és 
végül a 80–100 m-es készlet, amely 8+1 reflektort tartalmaz. Mindkét reflektorkészlet az 
alapkészletet bővíti. 

 
5.11 ábra: Hagyományos vonali füstérzékelő 

 
5.4.4 GFE-UG–4 légcsatorna-érzékelő ház 

Az UG–4 egy egycsöves légcsatorna érzékelő ház, ami egy füstérzékelővel együtt 
alkalmas a füst terjedésének észlelésére a szellőztető rendszerben. Mivel csak egy 
csőves, az UG–4-et könnyű telepíteni és működtetni. Mind a Venturi-cső, mind a ház úgy 
lett kialakítva, hogy kifejezetten az optimális légáramlást biztosítsa a füstérzékelőnek. 
Beépített érzékelő tesztelési pontot tartalmaz. 
 

 
5.12 ábra: Légcsatorna-érzékelő ház 
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5.4.5 VALKYRIE ASB hang- és fényjelző 

Címezhető, piros beltéri hang- és fényjelző, max. 110 dB. Kapható izolátoros aljzattal. 

 
5.13 ábra: Hang- és fényjelző 

 
5.4.6 GFE-MCPA-LP-FLAP kézi jelzésadó 

Működés visszajelzés: Zölden villog normál állapotban, pirosan világít, ha aktiválják. 
Kompatíbilis valamennyi intelligens Global Fire központtal. [22] 
 

 
5.14 ábra: Kézi jelzésadó 

 
5.5 Hagyományos tűzjelző központ (Orion) 

Az Orion 2, 4, illetve 8 zónás tűzjelző központjai mikroprocesszoros vezérléssel működ-
nek. Rendelkeznek minden szükséges tulajdonsággal, ami kicsi illetve közepes tűzjelző 
rendszerek esetében szükséges. 
 
Jellemzői: 

 2, 4, 8 zónás, tovább nem bővíthető központok. 
 Zónánként 32 hagyományos füst- és/vagy hőérzékelő. 
 Aktív vonal végi lezárás. 
 Programozható non-latching zónák. 
 Programozható késletetés a hangjelzőknek és a kimeneti reléknek. Maximum 10 

perc. 
 Nappal/éjjel funkció. 
 Késletetés zónánként megválasztható. 
 Egymás melletti zónák egymást követő állapotba tehetők. 
 Kétszintű hozzáférési jogosultság. Szintenként külön jelszó. 



195 

 Az ember egyedül tesztelheti a rendszert. 
 24 V kimenet folyamatosan felügyelt. 
 2 folyamatosan felügyelt hangjelző hurok. 
 3 bemenet az Evakuálás, a Nappal/Éjjel funkció, és a Reset parancsoknak. 
 2 relé kimenet a tűz és a hiba kijelzésére. Nem felügyelt. 
 Tápellátás 2,5 V DC, 1,7 A. 
 Teljes megfelelés az EN54 szabvány 2 és 4 fejezeteinek. 
 Az elektromos interferencia elkerülésére a gyártó az árnyékolt kábel alkalmazását 

tanácsolja. 
 A hangjelző vonalaknak és az érzékelő zónáknak külön-külön vezetéken kell 

kapcsolódniuk a központhoz. 
 A vezetékek árnyékolását csak egy oldalon, a központban szabad leföldelni. 

 
Zónánként 32 füst/hő vagy kombinált érzékelő alkalmazható, továbbá korlátlan számú 
kézi jelzésadó. Minden zóna végén egy úgynevezett kapacitor vonalvégi lezáró elem 
található, amely egy a zóna folyamatos megfigyeléséhez szükséges elektromos alkatrész. 
Ha a zóna nincs használatban, a zónát akkor is le kell zárni, különben a központ hibát 
jelez. 

 
5.15 ábra: Tipikus kábelezési példa 

Forrás: [39] 
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6. ÉPÜLETTECHNIKAI RENDSZEREK FELÜGYELETI 
RENDSZERBE KAPCSOLT IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI RENDSZEREI 

6.1 Fűtéstechnikában alkalmazott hidraulikai körök 
kapcsolástechnikája 

A fejezet kidolgozásához a Siemens által elektronikusan publikált anyagokat is felhasz-
náltunk [2]. 
 
6.1.1 Fűtési szabályozási kör általános leírása 

Alap fűtési kör elemei: 
 
Beavatkozó elem: 

 Kettő- vagy háromjáratú szelep. 
 Keverés vagy osztás. 

Beszabályozó szelep: 
 Állandó térfogatáramú körökben a névleges térfogatáram beállítására 

szolgál. 
Cirkulációs szivattyú: 

 A megfelelő térfogatáram és nyomás biztosítása. 
 Állandó vagy változó fordulatszám. 
 Változó fordulatszámú (ún. frekvenciaszabályozós hajtással ellátott) 

szivattyút szabad csak használni, ha zárt szelep ellen is kell dolgozni. 
Különben a szivattyú túlmelegedik és jelentősen csökken az élettertama. 
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Szabályozó 
(érzékelővel)

Szelepmozgató

Kazán 
(hőtermelés)

Beavatkozó 
(3-járatú szelep)

Cirkulációs szivattyú

Radiátor 
(hőleadó)

Előremenő

Beszabályozó szelepVisszatérő  Hőforrás Visszatérő

Egy rendszer sematikus ábrája

Beavatkozó elem

Cirkulációs szivattyú

Előremenő

A hő felhasználása 
(fogyasztó)

Beszabályozó szelep

 
 

Cirkuláció egy hidraulikai körben
(a szelep teljesen nyitva)

100

0

 

Cirkuláció egy hidraulikai körben
(a szelep teljesen zárva)

0

100

 

 
6.1.2 Hőáram-szabályozás 

Változó térfogatáram: a térfogatáramot változtatjuk szeleppel 
1. Fojtó kapcsolás 
2. Osztó kapcsolás 
Állandó térfogatáram: a hőmérsékletet változtatjuk keveréssel 
1. Keverő kapcsolás 
2. Befecskendező kapcsolás 
 
6.1.2.1 Hőáram szabályozás változó térfogatárammal 

Fojtó kapcsolás: Térfogat áram szabályozás kétutú szeleppel a visszatérő ágban. 
 

Fojtó kapcsolás
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Alacsony térfogatáram esetén lassú a fogyasztó felmelegedése. A szelep teljes zárásakor 
a szivattyú túlmelegedhet. (Érdemes ilyenkor a fordulatszámot levenni.) 
Alkalmazás: léghűtő, légfűtő, távfűtés. 
 

0

100
 

0

100

 
 
Osztó kapcsolás: Térfogatáram szabályozás a háromútú szeleppel a visszatérő ágban. 

Osztó kapcsolás

 
 
Változó térfogatáram a fogyasztói körben. Állandó térfogatáram és nyomásviszonyok a 
termelő körben. 
Alkalmazás: léghűtők, légfűtők, hővisszanyerő rendszerek. 
 

0

100

 

100

0
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6.1.2.2 Hőáram szabályozás állandó térfogatárammal (változó hőmérséklettel) 

Megoldási lehetőségek: 
 Keverő kapcsolás: Háromjáratú szelep osztja meg a hirdaulikai kört primer és 

szekunder körre. 
 Keverő kapcsolás fix előkeveréssel: Itt is van primer és szekunder oldal. 
 Befecskendező kapcsolás háromjáratú szeleppel. 
 Befecskendező kapcsolás kétjáratú szeleppel. 

 
Keverő kapcsolás 

 
 
Alacsony visszatérő hőmérséklet kis térfogatáram mellett. Változó térfogatáram a 
hőtermelői körben. Állandó térfogatáram változó hőmérséklettel a fogyasztói körben. 
Alkalmazás: radiátoros rendszer, légfűtő, fagyveszély esetén, alacsony hőfokú hőtermelő 
rendszer (hőszivattyú). 
 

0

100

 

100

0

 
 
Keverő kapcsolás fix előkeveréssel: Fix előkeverés állandó térfogatáramot biztosít. Ott 
előnyös, ahol a hőtermelő nem tud kellően alacsony előremenő hőfokot biztosítani. 
Alkalmazás: ahol kisebb előremenő szükséges, amit a termelő biztosítani tud. Radiátoros 
és padlófűtésű rendszerek alacsony hőmérsékletű előremenővel (hőszivattyú). 
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0

100

 

100

0

 
 
Befecskendező kapcsolás háromjáratú szeleppel 

 
 
A fogyasztói körön állandó térfogatáram, változó hőmérséklettel. Magas visszatérő hő-
mérséklet, ha a szelep zárva van és a fogyasztó felé nincs áramlás. 
Alkalmazás: radiátoros és padlófűtés, légfűtő, magas fagyásveszély esetén, HMV tároló 
töltés. 
 

0

100
 100

0

 
 
Befecskendező kapcsolás kétjáratú szeleppel: Hőfogyasztó körben állandó térfogatáram 
és változó hőmérséklet alakul ki. Hőtermelői oldalon a nyomás és térfogatáram viszonyok 
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jelentősen változhatnak. Ha a szelep teljesen lezár, akkor a szivattyú túlmelegedhet. 
(Fordulatszám-szabályozás!) 
Alkalmazás: melegvíztárolók és hőszivattyúk, alacsony hőmérsékletű kazános rendszerek 
(kondenzációs kazán). 
 
6.2 Fűtéstechnikában alkalmazott osztó kapcsolások 

Osztó az a rendszerelem, amely a hőtermelőt (hőtermelő egységeket) összeköti a fo-
gyasztóval (fogyasztói körökkel). 
Osztók típusai: 

 Főszivattyú nélkül 
 Főszivattyúval 

o Nyomáskiegyenlített 
o Nyomás alatti 

 
6.2.1 Főszivattyú nélküli osztó kapcsolás 

Osztók főszivattyú nélkül keverőszelepes fogyasztói zónákhoz. 

0

100
 

100

0

 
 
6.2.2 Főszivattyúval ellátott osztó kapcsolás 

6.2.2.1 Nyomás alatti osztó kapcsolás 

Osztók főszivattyúval, fojtószelepes fogyasztói zónákhoz illetve befecskendező kapcso-
lásokhoz kétjáratú szelepekkel. 
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0

100
 100

0

 
 
Osztók főszivattyúval, osztó kapcsolásos fogyasztói zónákhoz, illetve befecskendező 
kapcsolásokhoz háromjáratú szelepekkel. 
 

0

100
 100

0
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6.2.2.2 Nyomás-kiegyenlített osztó kapcsolás 

 

0

100  
100

0

 

 
6.3 Gyakorlati kapcsolások: radiátoros és padlófűtés, 
és használati meleg víz előállítás 

Vegyes kapcsolások feladatai: 
 Radiátoros fűtés 
 Felületfűtés (padlófűtés) 
 HMV előállítás 

 
6.3.1 Radiátoros fűtési körök 

6.3.1.1 Közös termikus zóna bekötése egycsöves rendszerrel 

 
 



204 

 

Kód Megnevezés 

TRV Lásd a egycsöves radiátor 
bekötéseket 

T Szobatermosztát 

DU Bypass szelep 

 

Elektromos bekötés: 

 
 

 
Alkalmazás: családi házak és kisebb épületek esetén, ahol épület szerkezeti felépítés 
miatt a helyiségek egy termikus zónának tekinthetőek. A fogyasztók (radiátorok) 
tagonként (3 tag × 2 kör) sorba vannak kötve. 
A szabályozás egy termosztáttal történik, amely a termikus zónára jellemző helyen van 
elhelyezve. A termosztát kapcsolja a kazán indulását. 
 
6.3.1.2 Közös termikus zóna bekötése kétcsöves rendszerrel 
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Kód Megnevezés 

TRV Lásd a kétcsöves radiátor 
bekötéseket 

T Szobatermosztát 

DU Bypass szelep 

 

Elektromos bekötés: 

 
 

 
Alkalmazás: családi házak és kisebb épületek esetén, ahol épület szerkezeti felépítés 
miatt a helyiségek egy termikus zónának tekinthetőek. A fogyasztók (radiátorok) tagon-
ként párhuzamosan vannak kötve. 
A szabályozás egy termosztáttal történik, amely a termikus zónára jellemző helyen van 
elhelyezve. A termosztát kapcsolja a kazán indulását. 
 
6.3.1.3 Egycsöves társasházi rendszer 

A lenti két ábra két megoldást mutat be. Az első, statikus megoldásnál a strangszelepek 
egy állandó, a tervezéskor megállapított állapotra vannak beállítva. A második, 
dinamikus, megoldás esetén egy állandó térfogatáramot biztosító szabályozó szelep van 
beépítve. 
 

Statikus strangszabályozás, radiátor 
részarány maximum 35% 
 

Kód Megnevezés 

TRV Lásd az egycsöves radiátor 
bekötéseket 

BVV Előremenő strangszelep 

BVR Visszatérő strangszelep 
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Dinamikus strangszabályozás, radiátor 
részarány maximum 35% 
 

Kód Megnevezés 

TRV Lásd az egycsöves radiátor 
bekötéseket 

BVV Előremenő strangszelep 

BVR Állandó térfogatáram szabályozó 
szelep (pl. Honeywell V5015) 

 

 
 
6.3.1.4 Kétcsöves társasházi rendszer 

Előbeállító visszatérő szeleppel 
 

Kód Megnevezés 

TRV Kompakt radiátor bekötés 
belsőmenetes előremenő 

szeleppel és torló csavarzattal 

BVV Előremenő strangszelep 

BVR Visszatérő strangszelep, 
szabályozó membránnal 
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Előbeállító előremenő szeleppel 
 

Kód Megnevezés 

TRV Termosztatikus radiátor szelep, 
termosztatikus szelepfejjel 

BVV Előremenő strangszelep 

BVR Visszatérő strangszelep, 
szabályozó membránnal 

 

 
 
6.3.1.4 Több termikus zóna fűtésszabályozása 
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Kód Megnevezés 

T Szobatermosztát 

DU Bypass szelep 

V1 Zónaszelep, 
termoelektromos 

működésű, 
segédkapcsolóval 

 

Elektromos kapcsolás: 

Termoelektromos
működtető

Termoelektromos
működtető

 
 
6.3.2 Padlófűtéses megoldások 

Ebben a részben állandó hőmérsékletű padlófűtéses rendszerek vízoldali szabályozásával 
foglalkozunk. 
 
6.3.2.1. Szabályozás hőcserélővel 
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Kód Megnevezés 

TP Szobatermosztát 

TB Biztonsági csőtermosztát 

V1 Termosztatikus szelep, kapilláris 
érzékelővel 

BVR Radiátoros kör statikus 
beszabályozó szelep 

BVP Padlófűtés kör statikus 
beszabályozó szelep 

 

Elektromos kapcsolás: 

Biztonsági 
csőtermosztát

 

 
6.3.2.2 Szabályozás osztó üzemű szeleppel 
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Kód Megnevezés 

TP Padlófűtéses referencia helyiség 
szobatermosztátja 

TSZ Radiátoros helyiség 
szobatermosztátja 

V1 Termosztatikus szelep, kapilláris 
érzékelővel 

BVR Radiátoros kör statikus 
beszabályozó szelep 

BVP Padlófűtés kör statikus 
beszabályozó szelep 

 

Elektromos kapcsolás: 

 

 
6.3.2.3 Szabályozás keverő üzemű szeleppel 
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Kód Megnevezés 

TP Szobatermosztát 

TB Biztonsági csőtermosztát 

V1 Termosztatikus szelep, 
kapilláris érzékelővel 

 

Elektromos kapcsolás: 

Biztonsági 
csőtermosztát

 
 
6.3.3 Fan-Coil szabályozás 

6.3.3.1 Fan-Coil rendszer változó tömegáramú strangokkal 

Kód Megnevezés 

T1 Analóg vagy 
digitális fan-coil 
termosztát kézi 

hűt/fűt 
átkapcsolással 

T2 Analóg vagy 
digitális fan-Coil 

termosztát 
csőtermosztátos 

hűt/fűt 
átkapcsolással 

V1 Kétútú fan-Coil 
szelep, 

Termoelektromos 
működtetéssel 

TP Csőtermosztát 

BVL Statikus 
beszabályozó 

szelep 

DPV Nyomáskülönbség 
szabályozó 
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6.3.3.2 Fan-Coil rendszer állandó tömegáramú strangokkal 

Kód Megnevezés 

T1 Analóg vagy digitális 
fan-coil termosztát 

kézi hűt/fűt 
átkapcsolással 

T2 Analóg vagy digitális 
fan-coil termosztát 
csőtermosztátos 

hűt/fűt 
átkapcsolással 

V1 Kétutú fan-coil 
szelep, 

Termoelektromos 
működtetéssel 

TP Csőtermosztát 

BVL Statikus 
beszabályozó szelep 

BVR Térfogatáram 
szabályozó szelep 

 

T
P

V
1

V
1

 
 
6.3.4 HMV hőmérséklet-szabályozás 

6.3.4.1 HMV előállítás töltőszivattyúval 

Kód Megnevezés 

T Merülő termosztát 
(25–90 °C) 

SG Biztonsági szelepcsoport 
 Biztonsági szelep 
 Visszaáramlásgátló 
 Tágulási tartály 

csatlakozási lehetőség 
 

 
 

 



213 

6.3.4.2 HMV előállítás váltószelepes előnykapcsolással 

 
 

Kód Megnevezés 

T Merülő termosztát (25–90 °C) 

SG Biztonsági szelepcsoport 
 Biztonsági szelep 
 Visszaáramlásgátló 
 Tágulási tartály csatlakozási 

lehetőség 

V Motoros váltószelep segédkapcsolóval 
(230 V) 

TSZ Szobatermosztát 
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6.3.4.3 HMV előállítás termosztatikus szeleppel 

Egyútú termosztatikus szeleppel 

Kód Megnevezés 

V Egyútú termosztatikus szelep 
kapilláris érzékelővel szerelt 
működtetővel (20–70 °C) 

SG HMV biztonsági 
szelepcsoport 

 Biztonsági szelep 
 Visszaáramlásgátló 
 Tágulási tartály 

csatlakozási lehetőség 
 

 

 

Kód Megnevezés 

V Egyutú termosztatikus 
szelep kapilláris érzékelővel 
szerelt működtetővel (20–
70 °C) 

SG HMV biztonsági 
szelepcsoport 

 Biztonsági szelep 
 Visszaáramlásgátló 
 Tágulási tartály 

csatlakozási lehetőség 
 

 
 

 
6.3.5 Légfűtés hőmérséklet szabályozása 

Keverőszeleppel 
(minőségi szabályozás) 

 

Osztószeleppel 
(mennyiségi szabályozás) 
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Kód Megnevezés 

V1 Keverő és osztó üzemben egyaránt használható szelep termosztatikus 
működtető légcsatorna érzékelővel, 10–50 °C vagy 30–70 °C. 

 
6.4 Légtechnikában alkalmazott szabályozások 

6.4.1 Friss levegős légfűtés, hővisszanyerő nélkül 

 
 
6.4.2 Friss levegős légfűtés, hővisszanyerővel 
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6.4.3 Ködtelenítés hővisszanyerővel és visszakeveréssel 

 
 
6.5 Hűtéstechnikában alkalmazott kapcsolások és szabályozások 

6.5.1 Hűtési körfolyamat 

6.1 ábra: Folytószeleppel megvalósított körfolyamat 
Forrás: [56] 
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1. Kompresszor 
2. Kondenzátor 
3. Termosztatikus adagoló szelep 
4. Elpárologtató 
5. Szívó oldali (alacsonynyomás) 

presszosztát 
(nyomáskapcsoló) 

6. Tehermentesítő mágnesszelep 
7. Nedvességszűrő 
8. Nyomó oldali (magasnyomás) 

presszosztát 
(nyomáskapcsoló) 

1

2 3

4

 
 
6.5.2 Hűtési teljesítmény-szabályozás 

6.5.2.1 Forrógáz-hozzákeveréses teljesítményszabályozás 

Forrógáz-hozzákeveréses teljesítményszabályozással: 
 9 mágnesszelep 
 10 meleggáz-adagoló szelep 

 

4’ 1’
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6.5.2.2 Teljesítmény-szabályozás forró gáz szívó oldali visszavezetéssel 

Forró gáz szívó oldali visszavezetéssel 
9 meleggáz-adagoló szelep 

 
 
6.5.3 Klimatizáló (léghűtő) berendezések 

Direkt elpárologtatós klimatizálás, léghűtéses kondenzátorral 
Hűtött víz hűtési hőhordozó közeggel, 
Léghűtéses kondenzátorral 
Vízhűtéses kondenzátorral 
 
6.5.3.1 Direkt elpárologtatós, léghűtéses kondenzátorral 

 
1. Kompresszor 
2. Kondenzátor 
3. Termosztatikus adagoló szelep 
4. Elpárologtató 
5. Szívó oldali (alacsonynyomás) 

presszosztát (nyomáskapcsoló) 
6. Tehermentesítő mágnesszelep 
7. Nedvességszűrő 
8. Nyomó oldali (magasnyomás) 

presszosztát (nyomáskapcsoló) 
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6.5.3.2 Hűtött víz hűtés hőhordozó közeggel 

Kényszeráramoltatott léghűtéses 
kondenzátorral: 
 
10 hűtöttvízkeringtető szivattyú 
11 puffertartály 
12 áramlásőr 
13 háromjáratú motoros szelep, 
léghűtő kalorifer teljesítmény-
szabályozására 
14 léghűtő kalorifer 
R1 léghűtő kalorifer értéktartó 
szabályozás 
 
 

 
 
Vízhűtéses kondenzátorral és 
természetes áramlású hűtőtoronnyal: 
 
10 hűtöttvízkeringtető szivattyú 
11 puffertartály 
12 áramlásőr 
13 háromjáratú motoros szelep, 
léghűtő kalorifer teljesítmény-
szabályozására 
14 léghűtő kalorifer 
15 hűtöttvíz oldali keverőszelep 
16 hűtöttvízkeringtető szivattyú 
17 kondenzátorba belépő hűtővíz 
előremenő hőmérsékletérzékelő 
R1 léghűtő kalorifer értéktartó 
szabályozás 
R2 hűtővíz értéktartó szabályozás a 
kondenzátorba belépő hűtővíz alsó 
hőmérséklet (~20 ºC) szabályozására 
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