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Érzékelők –  
A technológia csillagai
A berendezés egy alkatrészét kicserélik, mielőtt az meghibásodna, és a teljes 
termelés megbénulna. Az autó önállóan és időben fékez egy olyan személy 
előtt, akit a sofőr még észre sem vett. A CO2-mérő pedig a szellőztetés 
érdekében beindítja az ablakok automatikus kinyitását. Mindhárom művelet 
csak akkor működik, ha az érzékelők a háttérben adatokat gyűjtöttek, ezt 
megfelelő algoritmusok segítségével a megfelelő időben (vagy valós időben) 
kiértékelték és kiváltották a szükséges reakciókat. 
Több mint 100 olyan mértékegység létezik, amelyekhez érzékelőket kínálnak. Az előrejelzések szerint  
a globális piaci volumen 2020-ra körülbelül 200 milliárd USD lesz (1. ábra).  Ennek során az érzékelők  
egyre inkább független mikrorendszerekké alakulnak át, amelyek érzékelőkből és elektronikából állnak,  
és adatfeldolgozásra valamint kommunikációra szolgálnak. Ezek a hálózatba kötött rendszerek önellátó 
módon működnek és intelligensek. 

1. ábra Az előrejelzések szerint a globális piaci volumen 2020-ban kb. 205 milliárd USD lesz (Forrás: Intechno Consulting Basel)
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A negyedik ipari forradalom fontos eleme az IIoT, azaz az ipari tárgyak internete. Ennek központi alkotóelemei 
az érzékelők és a megfelelő kommunikációs technológiák, amelyek túlmutatva a gyártáson számos 
más alkalmazást is lehetővé tesznek. Az IIoT lényege a szenzorjelek digitalizálása és a nyers vagy előre 
feldolgozott adatok szabványosított „szállítása” oda, ahol szükség van rájuk. A járműipar, a gyógyászati 
technológia, az épületautomatizálás és a fogyasztói szegmens továbbra is az érzékelők fontos “fellegvárai”. 
Az autóiparban különösen a vezetéstámogató rendszerek vezettek a radar, az ultrahang, a LIDAR szenzorok  
és a videóérzékelők gyors fejlődéséhez.
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Érzékelők az ipari használatban

Az IIoT egyik kihívása az érzékelőből illetve a működtetőből a felhőbe irányuló folyamatos, szabványosított 
kommunikáció. Ehhez fontos technológia az IO-Link és az egypáros Ethernet. Az egyik legérdekesebb 
alkalmazása pedig a prediktív karbantartás, amely a legjobb esetben sok időt és pénzt takarít meg. 

Az IO-Link esetében két pont közötti kommunikációs kapcsolatról van szó szabványosított csatlakozókkal, 
kábelekkel és szoftverprotokollokkal. A rendszert úgy tervezték, hogy az ipari háromvezetékes érzékelők  
és működtetők infrastruktúráján belül működjön, és az „IO-Link master” és az „IO-Link eszköz” 
komponensekből áll. 

Az IO-Link szabvány kimondja, hogy a kommunikációnak 20 méteres vezetékhosszon kell történnie, 
árnyékolatlan kábellel, ipari szabványos csatlakozókkal. A leggyakrabban az M8-as és M12-es csatlakozók 
használatosak. A kommunikáció két pont között zajlik és 3-vezetékes interfészt igényel (L+, C/Q és L-).  
A master- és a slave-eszközök közötti kommunikáció félduplex, három átviteli sebességgel: COM1 4800 Baud, 
COM2 38,4 kBaud, COM3 230,4 kBaud. A tápfeszültség tartománya az IO-Link rendszerben 20–30 V a master 
számára és 18 V–30 V az eszköz (érzékelő vagy működtető) számára. 

Az érzékelőtől a felhőig az egypáros Etherneten keresztül

Az egypáros Ethernet (Single Pair Ethernet – SPE) az ipari adatátvitel egyik jelentős trendje, az IIoT és az Ipar 
4.0 „kulcsszereplőjeként”. Ez a technológia megvalósíthatja az „ipari tárgyak internetét”. Minden érzékelő 
vagy működtető elérhető az interneten keresztül, és akadálymentesen továbbíthatja adatait a felhőbe vagy 
fogadhatja azokat onnan. 

Az automatizálási technológia irányítási és terepi szintjét nagyon széttagolt terepibusz-infrastruktúrák 
jellemzik. Az így létrejövő adatszigetek összetett átjárókat igényelnek, amelyek bonyolítják a terepen lévő 
eszközök adataihoz való hozzáférést. Ezen átjárók kiküszöbölése jelentősen csökkentheti e telepítések 
költségeit és összetettségét, és eltávolíthatja az általuk létrehozott adatszigeteket.

Ennek a töredezettségnek a kiküszöbölésére az egyik megközelítés az Ethernet vezérlési szintről a terepi 
szintig való továbbvezetése. Ezt a megközelítést azonban megnehezítette a kábel hosszának legfeljebb  
100 m-re történt korlátozása, a minimum két huzalpár használata és a kevésbé használható csatlakozók.

Milyen gyorsan, milyen messze? 

Az egypáros Ethernet (Single Pair Ethernet – SPE) lehetővé teszi az adatok 10 Mbps, 100 Mbps és 1 Gbps 
sebességgel történő szállítását kétvezetékes rézkábeleken keresztül, és ugyanakkor a végberendezések 
áramellátását a Power over Data Line (PoDL) segítségével. Az adatátviteli sebesség és a kábelhosszúságok 
egyenként:

• 10 MB/s (duplex) 1000 m-ig, átvitel 20 MHz sávszélességgel (10Base-T1L)
• 10 MB/s (fél duplex) 40 m-ig, átvitel 20 MHz sávszélességgel (10Base-T1S)
• 100 MB/s (duplex) 15m-ig, átvitel 66MHz sávszélességgel (100Base-T1)
• 1000MB/s (duplex) 40m-ig, átvitel 600MHz sávszélességgel (1000Base-T1)

Az egypáros Ethernet egyik központi képessége az adatok és az áramellátás egyidejű továbbítása  
a kábelpáron keresztül – Power over Dataline (PoDL). Az IEEE 802.3bu szabvány szerint: A „Physical Layer 
and Management Parameters for Power over Data Lines (PoDL) of Single Balanced Twisted-Pair Ethernet 
– Fizikai réteg és kezelési paraméterek az adatátviteli vonalakon (PoDL) az egy kiegyensúlyozott csavart 
páros Ethernetnél” meghatározza a távoli tápellátás biztosítását egypáros Ethernet-csatornákon keresztül, 
ugyanúgy, mint a Power over Ethernet esetén (PoE).
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Egy gyár rengeteg adattal – 
Mit tud a prediktív karbantartás?

2. ábra: Berendezésfelügyelet (Kép: Analog Devices)

Az Ipar 4.0, mint az ipari termelés trendje, olyan paradigmaváltást jelent, amely elsősorban a termelési 
erőforrások optimális kihasználására törekszik. Az ilyen önszerveződő folyamatok megvalósítása érdekében 
nemcsak a külső követelményeket kell világosan meghatározni (pl.: hogy mit kell tenni, mikor és milyen 
gyakran), hanem a termelési erőforrások és folyamatok rendelkezésre állását is. Ebből a szempontból 
előre tudni kell – ideális esetben több hónapos időtartamra, hogy a gépen vagy a folyamaton milyen 
karbantartási munkákra van szükség annak rendelkezésre állásának megbízható megtervezéséhez.

De további lehetőségek is elképzelhetők: Ha egy gép már nincs optimális állapotban, pl. egy feldolgozógép 
már nem éri el a legnagyobb pontosságot, akkor is ütemezhető még más munkákra, ha a megcélzott 
pontosság ott még elegendő. A lényeg tehát minden egyes gép vagy folyamat állapotfigyelése, annak 
érdekében, hogy az aktuális állapot ismeretében a használatot és a karbantartást optimálisan és 
rugalmasan lehessen tervezni. 
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tökéletesen ütemezhetők

1. táblázat: A prediktív karbantartás segítségével az összköltség minimalizálható.

Annak megállapításához, hogy mikor van szükség a karbantartási folyamat elindítására olyan paraméterek 
használhatók, mint a rezgés, a zaj és a hőmérséklet. A mérhető fizikai mennyiségek közül egy forgó gépben 
(motor, generátor stb.) a rezgésspektrum mérése szolgáltatja a probléma eredetéről a legtöbb információt.  
A rendellenes rezgés egy hibás golyóscsapágy vagy a tengely egyensúlyhiányának a jele lehet. E problémák 
mindegyike egy adott tünetben nyilvánul meg, például: a forgó gépek rezgési forrásai.

Technológiai meghajtók – érzékelők az autókban

A járművekben lévő érzékelők száma folyamatosan növekszik, ugyanakkor a teljesítményük is nő.  
Az energiafogyasztásuk folyamatosan csökken, és egyre inkább nő az intelligens feldolgozási funkciók 
száma. A különféle alkatrészekből nyert érzékelőadatok redundánsan és kombinálva használhatók  
az érzékelők fúzióján keresztül, továbbá a járművön kívüli hálózatépítésnek (V2X) is fontos előfeltételei.

Az autóiparban az érzékelők egyebek mellett támogatják a motorvezérlést, a kipufogógáz-szabályozást,  
a futóműfunkciókat és a légkondicionálást, az önvezetés funkcióit, az asszisztens funkcióit,  
az e-mobilitást, a kezelőfelismerést (gesztusvezérlés), az aktív és passzív biztonságot, valamint  
az általános karosszériafunkciókat.
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2. táblázat: Redundáns érzékelőadatokra van szükség, különösen az önvezetési funkciókhoz. A különböző technológiák 
kombinációjának vannak előnyei és hátrányai. (Adatforrás: McKinsey & Company)
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A vezető nélküli autók (önvezetés) koncepciója fejlesztés alatt áll. A hálózatba kapcsolt infrastruktúra mellett 
ehhez a sebesség-, gyorsulás-, helyzet- és közelítésérzékelők biztosította valós idejű adatok szükségesek.  
Az érzékelők összegyűjtött, kiértékelt, egyesített (érzékelőfúzió) és feldolgozott adatokat szolgáltatnak. Ennek 
eredményeként a jármű irányítása a legjobb esetben a járművezető beavatkozása nélkül történik. A fejlesztés 
keretében a vezetéstámogató rendszerekben már működnek érzékelők a biztonság illetve a kényelem 
érdekében. Így a prediktív karbantartás koncepciója is támogatott.

Az érzékelők a járműben és a járműinfrastruktúrában használatosak. Az érzékelők körülbelül 2/3-a 
gondoskodik a hajtáslánc és a motor vezérléséről. Ehhez rögzítik a tömeg, a hőmérséklet, a rezgés,  
a tömegáram, a térfogatáram, a nyomaték, a szelep helyzetének és a rotációs mozgás változásait,  
és ezeket az adatokat a vezérlőeszközöknek továbbítják.

Egyre több érzékelőt használnak a vezetéstámogató rendszereknél. Ennek során több érzékelőtípus 
használata redundánsan történik. A részben vagy teljesen autonóm rendszereknek fel kell ismerniük  
a környezetet és meg kell határozniuk helyzetüket. Ebben segítenek az ultrahangos érzékelők (rövid 
távolságon észlelik az akadályokat) és a radarérzékelők (nagyobb távolságban érzékelik a tárgyak helyzetét 
és sebességét). A LIDAR-érzékelők 3D képet adnak, a kamerarendszerek pedig rögzítik a tárgyak színét  
és a körvonalát.

A jövőben több hibrid szenzoros megoldás (multiszenzoros technológia) jelenik meg az érzékelők számának és 
költségeinek minimalizálása érdekében. A radar és a kamera kombinált megoldása mellett a teljes önvezetés 
LIDAR-t is igényel, hogy redundanciát biztosítson az objektumelemzéshez és a lokalizáláshoz. A kamera-, 
radar-, LIDAR-, infravörös- és ultrahangos érzékelők adatait a rendszer különféle algolirtmusok segítségével 
(kulcsszavak: mesterséges intelligencia és mély tanulás) a rendszer feldolgozza, majd ezek a vezérlőrendszer 
döntéseihez szolgáltatnak alapot.



3. ábra Az Audi Q3 Sportback környezetfigyelésének érzékelőmezői (Kép: AUDI AG sajtókép)
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Audi Q3 Sportback

Környezeti érzékelők

Az infravörös érzékelők lehetővé teszik az éjszakai látást. Az ultrahangos érzékelők parkolási segítségként 
szolgálnak, mérik a parkolóhelyeket vezetés közben, és felismerik a szomszédos sávban lévő járműveket. 
Képesek a holtteret felügyelni. Az ultrahangos érzékelők az objektumtól való távolságot mérik a visszavert 
hangimpulzusok futásidejének mérésével. Kompaktak és robusztusak, éjjel vagy ködben is működnek.  
A hó azonban befolyásolja a mérési eredményeiket, és a távolság csupán néhány métert jelent. A környezeti 
észlelés javítására használható több ultrahangos érzékelő és a háromszögelés módszer is. Speciális alakú 
antennák segítségével a kibocsátott ultrahangos impulzusok iránykarakterisztikát kapnak az irányított 
sugárzáshoz. Ezáltal közeli és távoli mező képződik.

A radar, az ultrahang, a LIDAR és a kamera információit kombinálják az autonóm járművek környezetének 
felderítésére. A mért értékeket aszinkron módon generálják, és a fúzió-vezérlőegység valós időben kiszámítja 
az aktuális környezeti modellt, majd vezérli a kormányzást, a hajtást és a fékrendszert. 

Az érzékelők a belső tér felügyelete révén a biztonságról is gondoskodnak. A vezető személyt különböző 
érzékelők figyelik és ellenőrzik. A cél pl. felismerni a fáradtságot és a figyelemelterelődést (például  
a mikroalvást).
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