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Kulcstechnológiás érzékelők -  
Ahogyan kommunikálnak és amit tudnak 

A szenzorika az élet és az üzleti élet minden területén kulcsfontosságú 
technológiává vált. Hiszen a negyedik ipari forradalom fontos eleme az IIoT, azaz  
az ipari tárgyak internete. Ezen a területen pedig fontos résztvevők az érzékelők,  
ill 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 fontos “fellegvárai” 
az érzéklőtechnológiának. Az autóiparban különösen a vezetéstámogató 
rendszerek vezettek a radar, az ultrahang, a LIDAR szenzorok és a videóérzékelők 
gyors fejlődéséhez. Ebben a cikkben a két fő téma tehát az IIoT területén  
az érzékelők kommunikációja és az érzékelőhasználat a gépkocsikban. 
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. 

Az IIoT egyik legnagyobb kihívása a szenzor vagy az aktuátor és a felhő közötti végpontok közötti folyamatos, 
szabványosított kommunikáció. A továbbiakban bemutatjuk az ehhez szükséges fontos technológiákat: az  
IO-Linket és az egypáros Ethernetet. Ezután az érzékelőtechnika egyik „legragyogóbb” alkalmazását – a prediktív 
karbantartást – vesszük górcső alá.

1. ábra: Az előrejelzések szerint a globális piaci volumen 2020-ban kb. 205 milliárd USD lesz (Forrás: Intechno Consulting Basel)
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IO-Link: Nyitott, visszafelé kompatibilis 
érzékelő-/működtető-interfész 
Az IO-Link két pont közötti kommunikációs kapcsolat (IEC 61131-9) szabványosított csatlakozókkal, kábelekkel 
és szoftverprotokollokkal. A rendszert úgy tervezték, hogy az ipari háromvezetékes érzékelők és működtetők 
infrastruktúráján belül működjön, és az „IO-Link master” valamint az „IO-Link eszköz” komponensekből áll (2. ábra). 

Az IO-Link a legnagyobb éves növekedést (40%) 2019-ben érte el, és a következő évben is ezt a növekedési ütemet 
célozta meg. A világszerte telepített IO-Link-eszközök teljes száma jelenleg meghaladja a 16 milliót.

Az IO-Link master (többportos vezérlő vagy átjáró) és az IO-Link eszközök (érzékelő vagy működtető) közötti pont-
pont-kapcsolat szabványos csatlakozókat (általában M12) és egy legfeljebb 20 méter hosszú 3- vagy 4-eres kábelt 
használ (2. ábra). A masternek több portja lehet (általában négy vagy nyolc). A master minden portja egyetlen 
IO-Link eszközhöz csatlakozik, ez SIO módban vagy kétirányú kommunikációval működhet.

2. ábra: IO-Link master/eszközcsatolás (Ábra: channel-e)
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Két kommunikációs mód elérhető

Az IO-Link a Single Drop kommunikációs interfészek (SDCI, Single-drop digital communication interface for small 
sensors and actuators) szabványa, amely IEC-61131-9 szabványként lett bejegyezve, a bináris érzékelőkkel – amint 
azt az IEC 60974-5-2 (3. ábra és 1. táblázat) meghatározza – a lefelé kompatibilitás biztosított. Az IO-Link-érzékelők 
a bináris érzékelők tulajdonságaival rendelkeznek, azonban a kétirányú kommunikációt is tudják. Az IO-Link-
masterek mindkét változathoz, a bináris és az IO-Link érzékelőkhöz csatlakoztathatók, így az IO-Link egy meglévő 
rendszerhez egyszerűen hozzáadható. 

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 IO-Link eszköznek 300 ms-on belül kell működnie, miután az L+ túllépte a 18 V-ot. A két kommunikációs mód  
a standard I/O (SIO) és az SDCI (Single-Drop Communication Interface). SIO üzemmódban garantált a lefelé való 
kompatibilitás a terepen lévő érzékelőkkel, amelyek 0 vagy 24 V feszültséget használnak az IO-Link-masteren  
a jelzés be- és kikapcsolásához. IO-Link módban a három adatsebesség egyikével kétirányú a kommunikáció.  
Az IO-Link eszköz csak egy adatebességet támogat, míg az IO-Link masternek mind a három adatsebességet 
kezelnie kell. A kommunikáció 24 voltos impulzusokkal zajlik az NRZ (non-return-to-zero) használatával a C/Q-
vezetéken, amelynél logikai 0 van a CQ és az L- 24V között, és egy logikai 1 0V a CQ és az L- között. 

IO-Link-módban a 2. pin lehet DI-módban digitális bemenetként vagy DO-módban digitális kimenetként, vagy nincs 
csatlakoztatva (NC). 

3. ábra: IO-Link pinmeghatározások (Ábra: channel-e)
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4. ábra IO-Link-csatlakozó. Az M12-változatok A-kódolása (Ábra: channel-e)

Pin Jel Megnevezés Szabvány

1 L+ 24V IEC 61131-2

2 I/Q Nincs csatlakoztatva, DI vagy D0 IEC 61131-2

3 L- 0V IEC 61131-2

4
Q Kapcsolójel (SIO) IEC 61131-2

C
Kódolt kapcsolás
(COM1, COM2, COM3)

IEC 61131-9

1. táblázat: IO-Link pinmeghatározások

Az IO-Link IODD lényeges információi

Minden IO-Link-eszköznek (érzékelőnek vagy működtetőnek) IO-Link eszközleíró fájlt (IODD) kell rendelkezésre 
bocsátania. Ezt használja az IO-Link-master az azonosításhoz, az adatelemzéséhez és a konfiguráláshoz.

Az IODD fájl a következőket tartalmazza:

• A kommunikáció megteremtéséhez szükséges minden információ
• Eszközparaméterek
• Azonosítási információk
• Folyamat- és diagnosztikai információk
• Az eszköz képe és a gyártó logója

Az IODD-fájlok XML-fájlok, amelyek felépítését az IEC 61131-9 szabvány külön szakasza ismerteti. Az IO-Link-
konzorcium központi szállítói adatbázist tart fenn IODD-fájlokkal a webszerverén (www.io-link.com).

Csatlakozók

A szabványosított csatlakozókat és kábeleket az IEC 61131-9 szabvány szerint kell használni. Az „A” osztályú 
csatlakozók (maximum) 4 vezetékes csatlakozókkal rendelkeznek a 3 vezetékes csatlakozórendszer (L+, L-, C/Q) 
negyedik csatlakozással való támogatásához, amely kiegészítő jelvezetékként (DI vagy DO) használható. A „B” 
osztályú csatlakozók ötvezetékes csatlakozásokkal rendelkeznek olyan eszközökhöz, amelyek további áramellátást 
igényelnek (4. ábra).

„A” oszály „A” oszály„A” oszály „B” oszály

Csatlakozó
eszköz



Az IO-Link felkészítése az egypáros Ethernet számára
Az IO-Link ipari kommunikációs interfészként került kifejlesztésre terepi eszközökhöz, érzékelőkhöz és 
működtetőkhöz. Az interfész három különböző átviteli sebességet kínál, és egy maximálisan 20 m-es 
kábelhosszt. A kommunikációs technológia két fő előnye összességében az automatizálási rendszerek 
egyszerű integrálása, valamint a közös funkciók magas szintű szabványosítása és a végberendezés leírása. 

A koncepciótanulmányban: Az „Extension of IO-Link for Single Pair Ethernet transmission – IO-Link 
kiterjesztése az egypáros Ethernet átvitelhez” tanulmány szerint javasolt az I/O-Link számára egy EtherType 
bevezetése. Az EtherType-ok már elérhetők, például a ProfiNet vagy az EtherCat számára is. Ez egy mező  
az Ethernet keretben, amely a keret „hasznos terhelésében” használt protokoll jelzésére szolgál. A tanulmány 
szerint ez a módszer nagyon alacsony hardver- és szoftverráfordítással valósítható meg.
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5. ábra: IO-Link pinmeghatározások (Ábra: channel-e)

Az egypáros Ethernet megatrendje
Az egypáros Ethernet (Single Pair Ethernet – SPE) az ipari adatátvitel egyik legnagyobb 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 ebből 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 (2. táblázat).

EtherType
2 byte

Hasznosadat (adat)
46-1500 byte

Header IO-Link-keret

Portok 
száma

IO-Link-
keret-
típus

IO-Link-
protokoll-

verzió

Átvitel
iránya

IO-Link-
keret-
méret

Header-
méret

Header-
verzió



7Kulcstechnológiás érzékelők

Terepi busz Adatsebesség Kábelhossz

Profibus DP 9,6 kb/s - 12 Mb/s 100 m - 1200 m

Profibus PA 31,25 kb/s 1900 m

CANopen 62,5 kb/s - 1 Mb/s 30 m - 1000 m

DeviceNet 125 kb/s - 500 kb/s 100 m - 500 m

AS-Interface 167 kb/s 100 m

CC-Link 10 Mb/s 100 m

IO-Link 230 kb/s 20 m

2. táblázat: Általános terepibusz-technológiák (Forrás: Belden)

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.

Adatsebességek és kábelhosszúságok a szabványban

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

A 10Base-T1L (L utótaggal) az IEEE 802.3cg szabványban meghatározott egypáros Ethernet-változat „nagy 
hatótávú” változata 1000 m kábelhosszra. A 10Base-T1L teljes duplexfunkcióval működik, vagyis a küldés-  
és fogadásjelek továbbítása egyidejűleg egy vezetékpáron történik. Az állomás visszhang-kompenzációval 
eltávolíthatja a saját átviteli jelét a teljes jelből, és izolálhatja a vett jelet. A 10Base-T1L 20 MHz sávszélességű  
és 100 Ω jellemző impedanciájú sodrott érpárú kábeleket használ.

Az Ethernet APL (Advanced Physical Layer) további óvintézkedéseket kínál a folyamatipar alkalmazásaihoz.  
A 10BASE-T1L-en alapul, az IEEE 802.3cg szerint. A szerkezet állhat egy„Trunk” kábelből (kábelkötegelés), amelynek 
maximális hossza 1000 m a terepi kapcsolók között az 1. zóna veszélyes területein, és legfeljebb 200 m a terepi 
kapcsoló és a 0. zónában lévő terepi eszköz között. Az Ethernet APL olyan kiterjesztéseket tartalmaz, amelyek 
kifejezetten a folyamatipar követelményeihez vannak igazítva – például a belső biztonság (IEC TS 60079-47)  
és portprofilok a terepi eszközök opcionális tápegységeihez.

A 10Base-T1S (S utótaggal) az IEEE 802.3cg szabványban meghatározott egypáros Ethernet-változat „kis 
hatótávú” változata. A 10Base-T1S félduplexfolyamatban működik, és mind pontközi (point-to-point) mind pedig 
sokcsatlakozós (multidrop) technológiával is működtethető (6. ábra). Ez utóbbi 25 m buszhosszal és 10 cm hosszú 
csonkokkal van meghatározva. Ebben a topológiában nincs szükség kapcsolóra, mert a PLCA (Physical Layer 
Collision Avoidance – fizikai rétegütközés elkerülése) választott sémát alkalmazzák, amely biztosítja, hogy ne 
legyenek adatütközések. A szabvány legalább nyolc csonkot biztosít, de ennél sokkal több is lehet. 
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Átjárócsomópont 
(head node)

ID0

ID4ID3ID2ID1

6. ábra: A 10Base-T1S félduplex folyamatban működik és sokcsatlakozós (multidrop) technológiával üzemeltetik, amely  
a 25 m-es busz hosszát 10 cm hosszú csonkokkal határozza meg. (Ábra: channel-e)

A 10Base-T1S egy topológia, amely érdekes az autóipar, az ipari és az épületautomatizálási alkalmazások számára, 
és számos hálózati résztvevőt integrál egy szűk területen. Kapcsolók nélkül működik, és csak kis mikrovezérlőkre és 
viszonylag nem bonyolult PHY-kre van szükség a megvalósításhoz. 

A 10Base-T1S-hálózat felépítése nagyon egyszerű: Minden résztvevő egy vezetéken „lóg”, ahol az egyik 
résztvevőt, aki egyben kommunikációs résztvevő is a buszon, 0-ás azonosítójú átjárócsomópontként (head node) 
definiálják, az összes többi egymás után számozható. Az átjárócsomópont feladata, hogy megakadályozza 
az adatütközéseket a buszon – vagyis a PLCA-n keresztül megszervezze az egyeztetést. Ehhez egy úgynevezett 
beacont (alapjelet) küld, ettől a pillanattól kezdve „ketyeg az óra”. Az első résztvevő (maga az átjárócsomópont) 
számára általában 25 μs-os időablak nyílik (de ez szabadon beállítható). Ezen az ablakon belül a csomópont 
elkezdhet „beszélni” (transmit opportunity – továbbítási lehetőség). Ha hagyja, hogy az idő leteljen, a következő 
résztvevő az utolsó csomópontig megkapja a saját 25 μs-át. 

Ezután minden elölről kezdődik, az átjárócsomópont beacont küld, és az időablakok a 0 csomóponttól  
az N csomópontig haladnak végig. Ha egy résztvevő a 25 μs-en belül gyakorolja a küldés jogát, akkor egy Ethernet-
keretet helyezhet el a buszon. Mivel a busz résztvevőinek eltérő „kommunikációs szükségleteik vannak”, egy ilyen 
sokcsatlakozós (multidrop) hálózathoz nem lehet fix ciklusidőt meghatározni. Különösen azért, mert egy ciklus  
a kivételszabályok miatt időben még tovább változhat. A lassú MCU-val rendelkező buszrésztvevő üresjárat 
(idle) jelet adhat, amely lehetővé teszi számára az időablak (itt 25 μs) meghosszabbítását. Különösen fontos 
csomópontok számára engedélyezhető, hogy több keretet helyezzen el a buszon.

A 100Base-T1 az IEEE 802.3bw szabványban van meghatározva. Ez egy egypáros Ethernet változat 40 méteres 
kábelhosszúsághoz és 100 MBit/s átviteli sebességhez. A 100Base-T1 teljes duplexfunkcióval rendelkezik, és sodrott 
kábeleket használ 66 MHz-es sávszélességgel és 100 Ω-os impedanciával.

Az 1000Base-T1 az IEEE 802.3bp szabványban van meghatározva. Ez egy egypáros Ethernet változat, 15 és  
40 méter közötti kábelhosszal (az árnyékolástól függően), és 1 GBit/s sebességgel továbbítja az adatokat. 
Az 1000Base-T1 teljes duplexfunkcióval rendelkezik, és sodrott kábeleket használ 600 MHz-es sávszélességgel  
és 100 Ω-os impedanciával.

A 802.3ch szabványban meghatározandó MultiGigBase-T1 még mindig a szabványosítási szakaszban van. 
Egypáros Ethernetet kell lehetővé tennie 2,5; 5 és 10 Gbit/s sebességgel, max. 15 m áthidalható távolsággal.
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PoDL – adatok és áram egy vezetéken

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) (7. ábra).

7. ábra: Az adatok és az áramellátás 
egyidejű továbbítása a vonalpáron 
keresztül (Ábra: channel-e)

3. táblázat: PoDL osztályok (PD = Powered Device – táplált eszköz)

MASTER
PHY

SLAVE
PHY

A PoDL működés céljai és specifikációi a következőket tartalmazzák:

• Engedélyezni az áramellátással működő eszköz működését akkor is, ha nem áll rendelkezésre adat.
• Feszültség- és áramszintek támogatása az autóiparban, a közlekedési és az automatizálási iparban.
• Gyorsindítási művelet támogatása előre definiált feszültség-/áramkonfigurációkkal és opcionális működés 

futásidejű feszültség-/áramkonfigurációval.

Az elektromos energia PoDL-en keresztül 10-es feszültség/áram osztályban továbbítható 0,5 W és 50 W közötti 
teljesítmény mellett (fogyasztói teljesítmény, betáplálási teljesítmény = 63,3 W). A maximális áram 1,6 A  
(3. táblázat). 5 további osztály kibővítése folyamatban van (4. táblázat).

Ehhez a tápegységhez kéteres vezetékek szükségesek, az IEC 61156 szabványnak megfelelően. A 7. kategóriába 
tartozó STP-kábelek nem megfelelőek.

Osztály 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Feszültség [V] 5,5-18 5,5-18 14-18 14-18 12-36 12-36 26-36 26-36 48-60 48-60

Áram [A] 0,1 0,22 0,25 0,47 0,1 0,34 0,21 0,46 0,73 1,3

PD-teljesítmény [W] 0,5 1 3 5 1 3 5 10 30 50
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Osztály 10 11 12 13 14 15

Feszültség [V] 20-30 20-30 20-30 50-58 50-58 50-58

Áram [A] 0,092 0,240 0,632 0,231 0,6 1,579

PD-teljesítmény [W] 1,32 3,2 8,4 7,7 20 52

4. táblázat: További PoDL-osztályok (PD = Powered Device – táplált eszköz)

Betekintés a jövőbe: prediktív karbantartás 

A PoDL az eszközök azonosításához megbízható hibavédelmi és észlelési funkciókat kínál, valamint közvetlen 
kommunikációt a hibamentes és biztonságos áramellátás érdekében.

A szükséges ellátási osztály meghatározásához egy további kommunikációs protokollt használnak: SCCP (Serial 
Communication Classification Protocol – soros kommunikációs osztályozási protokoll). A PSE (Power Sourcing 
Equipment – tápoldali eszköz) és a PD (Powered Device – táplált eszköz) e protokoll használatával kezeli  
a PD-ellátási követelményeit. A PSE érzékeli a fogyasztó jelenlétét azáltal, hogy aláírás-ellenőrzést végez  
a 3-V-Zener dióda jelenlétére a PD bemeneténél. 

A PoE szabvány IEEE 802.3bt maximális tápellátási teljesítménye 100 W az NEC 2. osztályú készülékeknél.  
Ez azt jelenti, hogy a jövőbeni PoDL-bővítések valószínűleg szintén 100 W alatt maradnak, és az ipari 
automatizálásban használt 24 V-os tápfeszültség maximális kerekített csúcsterülete 4 A.

8. ábra: Egy állapotfigyelés megvalósítása, pl. egy hidraulikus rendszer elsődlegesen szélesebb körű kapcsolatot igényel az érzékelők 
és az alkatrészek között. (Ábra: Analog Devices )



11Kulcstechnológiás érzékelők

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.  
Egy állapotfigyelés megvalósítása (pl. egy hidraulikus rendszeré) elsődlegesen további kapcsolatot igényel  
az érzékelők és a komponensek, illetve egy alfolyamat között, és a teljes folyamatban rögzített adatok 
rendelkezésre bocsátását az összes komponens és alrendszer számára. Ehhez mindenekelőtt az érzékelők 
digitalizálása szükséges, amelynek során a tiszta mérési adatok mellett kérésre metaadatokat vagy egyéb 
jellemzőket is rendelkezésre kell bocsátani.

Gyártási és telepítési 
költségek

Üzemeltetési 
költségek

A nem tervezett leállás miatti költségek

Javító 
karbantartás

€€€€€€€€€€
Nem tervezett termelésmegszakítások

Megelőző 
karbantartás

€€
Helyszíni beavatkozás 
a kopásnak kitett 
alkatrészek terv 
szerinti/szisztematikus 
cseréje szerint 

€€€€
Mivel nincs valós idejű gépfelügyelet, ezért nem 
tervezett termelésmegszakítások vannak

Prediktív 
karbantartás

€€
Speciális eszközök 
(rezgésérzékelők stb.) telepítése

€
A gép állapotának 
ismerete, felügyelet 
speciális szoftverrel 
vagy AI-vel

€
A valós idejű gépfelügyeletnek
köszönhetően a termelésmegszakítások 
tökéletesen ütemezhetők

5. 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 golyóscsapágyat vagy a tengely egyensúlyhiányát jelezheti. E problémák 
mindegyike egy adott tünetben nyilvánul meg, például: a forgó gépek rezgési forrásai.
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Rezgésmérés gyorsulásmérőkkel

A rezgésméréseket a felügyelendő elem közelében elhelyezett gyorsulásmérővel lehet elvégezni. Ez az érzékelő lehet 
piezoelektromos vagy – még előnyösebb, ha – MEMS típusú, amely nemcsak alacsonyabb frekvenciákon kínál jobb 
válaszjelet, hanem még kicsi is (9. ábra).

Hibás golyóscsapágy esetén minden egyes alkalommal, amikor egy golyó a belső vagy a külső gyűrű repedésével 
vagy hibás részével érintkezik, olyan ütközés lép fel, amely rezgést vagy a forgástengely enyhe elmozdulását 
okozza. Az ütközések gyakorisága a sebességtől, valamint a golyók számától és átmérőjétől függ.

9. ábra: Az ADcmXL3021 modul biztosítja az érzékelők követelményeit a prediktív karbantartáshoz. (Kép: Analog Devices)

10. ábra: A spektrális jellemző a probléma 
jellegétől függ. A csapágy meghibásodásának 
első jelei magas frekvenciákon határozhatók 
meg. (Ábra: Analog Devices)

De ez még nem minden. Amint a hiba bekövetkezik, a fent említett ütközések időnként hallható zajt generálnak –  
a lökéshullámot, ami alacsony szintű és viszonylag magas frekvenciájú spektrális komponensek előfordulásában 
nyilvánul meg, gyakran 5 kHz-nél nagyobb és mindig jóval az alap forgási frekvencia felett van. 
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A hiba romlásával az alacsony frekvenciájú komponensek rezgésszintje növekszik. Előrehaladott stádiumban  
a rezgésszintet egy belépő szintű gyorsulásmérővel lehet érzékelni. A leállás azonban ezen a ponton szinte már 
elkerülhetetlen, és a karbantartócsapatnak kevés ideje marad reagálni. Tehát a további váratlan helyzetek elkerülése 
végett fontos, hogy alacsony zajszintű, nagy sávszélességű gyorsulásmérővel észleljük az anomália első jeleit.

Vibrációs források forgó gépekben
A forgó gép egyik gyakori problémája a golyóscsapágy meghibásodása. A csapágy közelében lévő 
gyorsulásmérő adatainak spektrális elemzése számos olyan jellemzőt, amplitúdót és frekvenciát tár fel,  
amelyek a sebességtől és a hiba okától függenek.

A rendszer megemlíthető, jellemző frekvenciái:

Frekvencia, a külső gyűrű hibájához viszonyítva (rögzített):

Frekvencia, a belső gyűrű hibájához viszonyítva (tengely)

E frekvenciatulajdonságok mellett a lökéshullám, amit a hibás részen (repedés, lepattogzás stb.) átgördülő 
golyó vált ki, nagy frekvenciájú (> 5 kHz) rezgést okoz, és ez időnként hallható is.

1. N: Golyók száma:
2. Φ: Érintőszög
3. ƒ tengely: A tengely forgási frekvenciája
4. d: Golyóátmérő
5. D: A csapágy átlagos átmérője

11. ábra: Golyóscsapágyhiba (Kép: Analog Devices)
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Számos rezgéselemzési technika létezik. A digitális szűrés mellett a folyamat vagy a gép más alkatrészei által 
okozott zavaró rezgések leküzdésére gyakran használhatók olyan matematikai eszközök is, mint amilyenek  
az ADcmXL3021-ben szerepelnek (átlag, a szórás, a amplitúdótényező, a kurtózis stb. kiszámítása). Az elemzés 
elvégezhető az időtartományban, de egy rendellenességről és annak eredetéről a frekvenciaelemzés szolgáltatja 
a legtöbb információt. Még a cepstrum számítását is igénybe lehet venni, amely időnként a jelspektrum 
tartományában szerepel (inverz Fourier-transzformáció, amelyet a jel Fourier-transzformációjának logaritmusára 
kell alkalmazni). Az alkalmazott elemzési módszertől függetlenül a nehézséget az optimális riasztási küszöb 
meghatározása jelenti, hogy a karbantartási folyamat ne történjen se túl korán, se túl későn.

A riasztási küszöbök hagyományos konfigurációjának az alternatívája az, ha a hibaészlelési folyamatba 
bevezetjük a mesterséges intelligenciát. A gépi tanulási szakaszban a rendszer felhőalapú erőforrásokat használ  
a gép reprezentatív modelljeinek létrehozására (a rezgésérzékelő adatai alapján). A modellek létrehozása után 
azok egy helyi feldolgozóra letölthetők. A beágyazott szoftverek nemcsak a folyamatban lévő események, hanem 
az átmeneti események valós idejű azonosítását is lehetővé teszik, így a rendellenességek felismerhetők. 

Mozgásban – érzékelők az autóban
A járműben lévő érzékelők száma folyamatosan növekszik, ugyanakkor a teljesítményük is nő. 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 autonóm vezetési funkciókat, az asszisztens funkcióit,  
az e-mobilitást, a kezelőfelismerést (pl. gesztusvezérlés), az aktív és passzív biztonságot, valamint  
az általános karosszériafunkciókat. Az érzékelők rögzítik és figyelik a jármű elektromos, mágneses, mechanikai, 
elektromágneses, termikus és kémiai folyamatait, és az információkat további feldolgozás céljából a kijelzőn  
vagy elektronikus formában elérhetővé teszik.
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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.

A menetstabilitás és biztonság kiválasztott érzékelői:

• Nyomásérzékelők
• Fordulatszám- és sebességérzékelők (pl. Hall érzékelők)
• Helyzetérzékelők (kormányzásiszög-érzékelők)
• Gyorsulásérzékelők
• Hőmérséklet-érzékelők
• Gázérzékelők
• Áramlásmérő
• Erőérzékelők
• Képérzékelők
• IMU (inerciális mérőegység) – gyorsulásmérőkből és giroszkópokból áll

A gyorsulásmérők, szögérzékelők és a nyomásérzékelők a motor kezeléséhez, a giroszkópok, az IMU-k és egyebek 
számára pl. MEMS érzékelőként (mikro-elektromechanikus rendszer) érhetők el. Mesterséges intelligenciát is 
tartalmaznak, és pl. képesek megtanulni a személytől függő gesztusokat. A Bosch szerint a jelenlegi autókban 
legfeljebb 50 MEMS-érzékelő található. Olyan új fejlesztésekben is kapnak feladatokat, mint a drónok és a légi taxik.

12. ábra: A Melexis autóipari felhasználásra alkalmas 3D Hall-érzékelője, az MLX90395 (Triaxis magnetométer-csomópont)  
a Hall-effektust használja fel, hogy az érintkezés nélküli érzékelést három dimenzióban lehetővé tegye. A Dual-Die-változat például 
redundanciát biztosít, a sebességváltó kar helyzetének a rögzítéskor a járművekben. (Ábra: Melexis – sajtókép)
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A környezetészlelés biztonsági megbízottjai

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 tárgy színét és a körvonalát.

Felszereltségi változattól függően például egy modern Volkswagen-modellben akár 24 érzékelő is rendelkezésre  
áll a vezetéstámogató rendszereknél a környezetfelismeréshez. Ide tartoznak a radar- és ultrahangos érzékelők,  
a kamerák és a lézerszkennerek. A vezetéstámogató rendszerek továbbfejlesztésétől az automatizált vezetésig  
a 3. szinttől ez jelentősen megnő.
 

A jövőben több hibrid szenzoros megoldás (más néven 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 szakértők 
arra számítanak, hogy az első 5-ös szintű önvezető autók 2025-ben készen állnak majd a sorozatgyártásra. 
Egyébként a Tesla jelenleg nyolc kamerát használ 250 m távolságig a jármű környezetének 360°-os körben való 
figyeléséhez, valamint tizenkét ultrahangos érzékelőt, és a fedélzetén egy előre néző radar található. A Teslánál 
jelenleg nem terveznek LIDAR-os változatokat.

A kamera-, radar-, LIDAR-, infravörös- és ultrahangos érzékelők adatait a rendszer különféle algoritmusok 
segítségével (kulcsszavak: mesterséges intelligencia és mély tanulás) feldolgozza, majd ezek a vezérlőrendszer 
döntéseihez szolgáltatnak alapot.

6. táblázat: Redundáns érzékelőadatokra van szükség, különösen az önvezetési funkciókhoz. A különböző technológiák kombináció-
jának vannak előnyei és hátrányai. (Adatforrás: McKinsey & Company)

Kamera Radar LIDAR Ultra-
hangos

Radar + 
LIDAR 

Kamera + 
LIDAR 

Kamera + 
radar

Tárgyfelismerés közepes jó jó jó jó jó jó

Tárgyosztályozás jó rossz közepes rossz közepes jó jó

Távolságmérés közepes jó jó jó jó jó jó

A tárgy éleinek pontossága jó rossz jó jó jó jó jó

Nyomon követés jó rossz rossz rossz rossz jó jó

Látótávolság közepes jó közepes rossz jó közepes jó

Működés rossz időben rossz jó közepes jó jó közepes jó

Működés kevés fénynél közepes jó jó jó jó jó jó
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13. ábra: Az Audi Q3 Sportback környezetfigyelésének érzékelőmezői (Kép: AUDI AG sajtókép)

A kamerák felismerik a jelöléseket, a közúti jelzőtáblákat, a lámpákat, az embereket és más járműveket. Segítenek 
a parkolásban és a forgalom megfigyelésében is. Az oldalsó tükörben a vakfolt területét mutatják. Az éjjellátó 
funkcióval rendelkező és infravörös kamerák a sötétben támogatják a sofőrt.

Vannak monokamerák, amelyek kétdimenziós képet mutatnak. Ezeknél a távolságmérés mélysége hiányzik,  
és a radarnak és a LIDAR-nak további információkat kell szolgáltatnia. A sztereókamerának két objektívje van. 
Ez felhasználható információk és mélységbeli változások megjelenítésére. Ezek a modellek drágábbak, mint  
a monokamerák.

Ha több kamerából származó képeket vet össze a rendszer, háromdimenziós ábrázolás jön létre. A 100–240 méteres 
hatótávolságú elülső kamerák olyan információkat mutatnak, mint a jelölések, közúti jelzőtáblák, gyalogosok 
és kerékpárosok. Ezek olyan távolságok ellenőrzésére és veszélyek azonosítására használatosak, amelyek 
szükségessé tehetik a vészfékezést

A 3D-kamerachipek pl. a TOF (Time of Flight) futásidőelven alapulnak. Közvetlenül mérik a pixelenként mért 
mélység és amplitúdó értékét. Ezáltal olyan 3D-adatok állnak rendelkezésre, amelyek megbízhatóan rögzíthetők 
minden környezeti fényviszony mellett (napfényben, sötétben és változó fényviszonyok között). 

Környezeti kamera – 
360o environment camera

Környezeti kamera – 
360o environment camera

Első kamera – 
Front camera

Ultrahangos érzékelők – 
Ultra sonic sensors

Környezeti kamera – 
360o environment camera

Középhatótávú radar – 
Mid range radar

Ultrahangos érzékelők – 
Ultra sonic sensors

Oldalsó ultrahangos érzékelők – 
Side ultra sonic sensors

Környezeti kamera – 
360o environment camera

Középhatótávú radar – 
Mid range radar

Oldalsó ultrahangos érzékelők – 
Side ultra sonic sensors

Audi Q3 Sportback
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Az alkalmazott fényforrás lehet LED vagy lézerdióda (VCSEL; Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser – vertikális 
üreges felületi sugárzó lézer). A TOF-kamerákat a vezetéstámogatás és a biztonsági érzékelők területén használják 
az autóiparban. Ide tartoznak az olyan alkalmazások, mint az aktív gyalogosvédelem, a vészfékasszisztens,  
de a belső térben is használtak, például a helyes vezetési helyzet ellenőrzésére.

Az autók jelenlegi kameratechnikája (pl. Bosch) már rendelkezik mesterséges intelligenciával. Ez lehetővé teszi  
a tárgyak felismerését és osztályokba – például járművek, gyalogosok vagy kerékpárok – sorolását, és a mozgások 
mérését. Egy ilyen kamera észlelheti és osztályozhatja a részben takarásban lévő vagy az utat keresztező 
járműveket, gyalogosokat és kerékpárosokat is a nehezen átlátható városi forgalomban.

14. ábra: Érzékelőkombinációk használata az L4- és L5-megoldások esetén a forgalmi helyzet rögzítésére. 
(Ábra: KPIT Technologies GmbH sajtókép)

Radarérzékelők – profik a távolságmérésben

A radar a távolság mérésére szolgáló technológia. A jármű elülső és hátsó részén található radarérzékelők észlelik 
a többi járművet illetve az akadályokat. A hátsó érzékelő érzékeli a hátulról közeledő forgalmat és az előzést végző 
járműveket. A nagy hatótávolságú radar figyeli az előttünk haladó forgalmat, a rövid hatótávolságú radar pedig  
a közvetlen környezetet tartja ellenőrzés alatt. A radar méri a sebességet és a távolságot. Minél gyorsabban  
térnek vissza a kibocsátott rádióhullámok, annál közelebb van a mért tárgy. A sebesség mérése a közeledésen 
keresztül történik.

A radar szinte minden időjárási körülmények között használható. Ha erősen esik, a jel gyengül, a köd azonban 
nem kritikus. A fejlett radarérzékelők nagy érzékelési távolságot, széles nyílásszöget és nagyfokú szögelválasztási 
képességet kínálnak.

A 77/79 GHz frekvenciatartományban lévő radarérzékelők akár 4 GHz sávszélességgel néhány centiméteres 
felbontóképességet tudnak biztosítani. A jobb tárgyfelismerés érdekében gyors Chirp-jeleket használnak, amelyek 
érzékenyebbek az interferenciára, mint a lassabb frekvenciával modulált folyamatos hullámjelek (FMCW).  
A rövid hatótávolságú radarok körülbelül 30 méterre lévő tárgyakat észlelnek, míg a nagy hatótávolságú 
rendszerek hatótávolsága körülbelül 250 méter.
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A radarérzékelők (Radio Detection and Ranging – rádiójel észlelése és hatótávolság megállapítása) 
nagyfrekvenciás elektromágneses hullámokat küldenek és fogadnak annak érdekében, hogy a tárgy távolságát  
és relatív sebességét meghatározzák. Az impulzusradarok rövid, meghatározott frekvenciájú impulzusokat 
küldenek. A folyamatos hullámú radarok megváltozott frekvenciával folyamatos jeleket küldenek. A 24 GHz-
es radarérzékelők a rövid hatótávolság (short range radar) érzékelésére használatosak. A 77–79 GHz-es 
frekvenciatartományban lévő radarérzékelők nagyobb kimenő teljesítményt tesznek lehetővé, és nagyobb 
távolságokat is képesek lefedni. Ezeket közepes és nagy hatótávolságban (mid range radar és long range 
radar) használják. A milliméterhullámú radarérzékelők érintkezés nélkül működnek a 30 és 300 GHz közötti 
frekvenciatartományban. A rövid hullámhossz miatt távolságméréskor egy milliméternél kisebb felbontást 
eredményeznek.

LIDAR érzékelők – a világ 3D-ben 

A LIDAR érzékelők a radarhoz hasonlóan működnek, de rádióhullámok helyett lézersugarat használnak. 
Visszaverődésük háromdimenziós fényképet produkál az autó körüli területről. Az adatok felbontása nagyobb,  
mint a radaré. Felismerik a közúti jelzőtáblákat, a sávjelzéseket és a mozgásokat – éjszaka ez még jobban működik, 
mint a kameráknál.

A LIDAR érzékelők például a fékasszisztenshez is használatosak. A kibocsátott lézersugarak a sebességet  
és a távolságot mérik. Ha akadályt (személy, jármű stb.) észlelnek, a vészfékasszisztens teljes fékezést válthat ki.

A LIDAR a „Light Detection and Ranging” (Fényérzékelés és távolságmérés) rövidítése, azaz az álló és mozgó 
tárgyaktól való távolságot méri, és háromdimenziós képeket ad. A forgó tükrökkel ellátott, nagy és drága 
lézerváltozatokat (Fényerősítés stimulált sugárzással - fényerősítés stimulált sugáremisszióval) egyre inkább 
„Solid State” (szilárdtest) LIDAR-okkal helyettesítik. Egy digitálisan vezérelt félvezetődióda-sor helyettesíti a mozgó 
részeket. Ezen felül MEMS-tükröket is használnak. A LIDAR-rendszerek a nem láthatató fény (közeli infravörös, 
jellemzően 905 nm hullámhosszúságú) területeiről érkező fényimpulzusokkal működnek. Jó időjárási körülmények 
között 200–300 méteres hatótávolsággal rendelkeznek, nagy szögfelbontó képességűek és akár 360 fokot is 
lefedhetnek (tetőváltozatok). A LIDAR és a lézerszkennerek eredményeit a köd befolyásolja.

A mozgó lézerkomponenseket nem használó érzékelők közé tartozik a Velodyne Velarray (15. ábra, középen),  
amely 120 fokos vízszintes, függőlegesen 35 fokos és 200 méteres hatótávolságú területeket érzékel.  
Nagy felbontású pontfelhő alkalmazásával az érzékelő (a gyártó többi termékéhez hasonlóan) gyenge 
fényviszonyok között is pontosan érzékeli a járdákat, a szegélyeket, a járműveket, a gyalogosokat, a kerékpárokat 
és az egyéb akadályokat. Mivel nem forog, különösen alkalmas az alvázba integrált (süllyesztett) beépítésre.

15. ábra: Az Alpha Prime termék (balra) a gyártó 
HDL-64 modelljét váltja fel referencia- /bench-
markérzékelőként, és a RoboTaxik és L4/L5-tehe-
rautókban való használatra szolgál.  
A VelaDome (jobbra) termék egy érzékelő  
az  önmagukat irányító (autonóm) járművek 
számára, amely egy félgömb alakú területet 
észlel. (Kép: Velodyne Lidar sajtókép)
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A LIDAR fényszórókba való integrálása a valós idejű 3D-térképezést és tárgyfelismerést, az osztályozást és  
a nyomonkövetést is lehetővé teszi. A LIDAR-t HD-térképezésnél is használják, hogy a nagy területek domborzatát 
3D-leképezéssel rögzítsék a járművek autonóm navigációjához.

A Continental gyártásra kész 4D képalkotó radarrendszere (ARS 540) a Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC platformját 
használja. A SAE J3016 2. szintjének megfelelő funkciókat kínál, és az 5. szintű autonóm vezetési rendszerekig 
skálázható. A 4D képalkotó radar az objektum helyét a tartomány, az irányszög, a magasság és a relatív 
sebesség alapján határozza meg. Az ARS540 hatótávolsága 300 méter, látómezeje ±60°. Vezetés közben precíz, 
több hipotézissel alátámasztott előrejelzéssel teszi lehetővé a követést. Ez döntő jelentőségű a bonyolult forgalmi 
folyamatok kezelésében, például hidak alatti forgalmi dugók észlelésében. Ezenkívül a rendszer lehetővé teszi  
az úton a potenciálisan veszélyes tárgyak felderítését, és ennek megfelelően reagál.

16. ábra: A ZF gyártja az „ibeoNEXT” szilárdtest 
LIDAR-rendszert, beleértve a vezérlőegységet  
(az Ibeo Automotive Systems GmbH meg-
bízásából), és 2020. októberében kezdte meg  
a szállításokat. A LIDAR-érzékelő fotonlézeres 
mérési technológián alapul, és nincsenek  
mozgó részei (szilárdtest).  
(Ábra: ZF Friedrichshafen AG sajtókép)

17. ábra: A Blickfeld ‘Cube Range’ néven gyárt 
LIDAR érzékelőket, melyek 250 méterig észlelik  
az akadályokat. A 3D szilárdtest LIDAR 
hatótávolsága 10%-os visszaverő képességnél 
150 méter, nagyobb visszaverő képességnél akár 
250 méteres hatótávolság is lehetséges;  
a felbontás 0,18°. A termék szilíciumból készült 
MEMS-tükröt használ. A sűrű 3D pontfelhő 
feldolgozása valós időben, egy szoftververem 
segítségével történik. Az érzékelő alkalmas  
az autópályán szokásos sebesség melletti 
vezetésre. (Ábra: Blickfeld GmbH sajtókép)



21Kulcstechnológiás érzékelők

Előrejelzés
A Yole elemzői azt jósolják, hogy az autóipari és ipari alkalmazások LIDAR-piaca kb. 1,7 milliárd dollár lesz 
2020-ban. A várható növekedés 19%. 2025-re a Yole 3,8 milliárd dolláros forgalomra számít. Az elkövetkező  
öt évben az autóipari alkalmazások lehetnek a LIDAR fő mozgatórugói – 1,8 milliárd dolláros növekedéssel,  
2019 és 2025 között. Mivel a LIDAR és a járműgyártók közötti partnerség már aktív, a Yole piackutató  
és stratégiai tanácsadó cég arra számít, hogy 2025-re a LIDAR-technológiát a személygépjárművek  
3,2%-ában fogják alkalmazni. A Yole szerint a robotjárművek hatása a LIDAR fejlődésére mérsékeltebb lesz, 
mert a robotjárművek száma nem növekszik olyan gyorsan. A személygépkocsik esetében a LIDAR-ra már most 
is kritikusabban tekintenek, mivel a járműgyártókat súlyos pénzügyi nyomás éri a COVID-19 válság miatt.  
Yole szerint a CO2-kibocsátás csökkentésére irányuló beruházások nagyobb valószínűséggel mozdulnak  
el a villamosítás felé. A Yole szintén jelentős befolyást lát a Tesla részéről, amely LIDAR nélkül fejleszt autonóm 
járműveket. (Forrás: 2020. augusztus 27-ei sajtóközlemény „A LIDAR-nak akadályokkal kell szembenéznie:  
A diverzifikáció a megoldás?” – Yole Développement) 

18. ábra: A Xilinx platformnak köszönhetően a Continental radar (jobb alul) rendszersemleges módon képes az aktuális érzékelőplat-
form konfigurációjával működni. Az alkatrész programozható logikájában végzett párhuzamos feldolgozás és a digitális jelfeldol-
gozáshoz szükséges számos DSP-szelet valós időben teszi lehetővé a radarérzékelő bemeneti jelének hardveres gyorsítását.  
(Ábra: Xilinx sajtókép)

További környezeti érzékelők

Az infravörös érzékelők lehetővé teszik az éjszakai látást. Az ultrahangos érzékelők parkolási segítségként 
szolgálnak, mérhetik a parkolóhelyeket vezetés közben, és felismerhetik 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.
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Sok matróz és egy kormányos

Az érzékelők egymástól független funkciókhoz is használhatók. Ha az összes adat egyidejűleg kapcsolódik 
az érzékelők fúzióján keresztül, akkor az irányítás új minősége érhető el. A fő hangsúly a funkcionális 
megbízhatóságon, a redundancián és a valószínűségi ellenőrzésen van. Ehhez a rendszer összehasonlítja 
egymással a járműérzékelők jeleit. Kerüli az adatok helytelen értelmezését, és csak akkor ad vezérlő jelet,  
ha minden adat ellenőrzése megtörtént.

Fontos, hogy az érzékelőadatok összevetése az autonómjármű-koncepcióhoz megtörténjen. Erre a célra az összes 
érzékelő adatainak (LIDAR, radar, ultrahang stb.) valós idejű elemzése és összehasonlítása szükséges. Csak ezután 
váltódik ki a jármű reakciója. Az érzékelők adatfeldolgozása itt az érzékelőfúzió után teljes mértékben megtörténhet 
(19. ábra), vagy az intelligens érzékelőkben már az adatok előfeldolgozása is végbemehet (20. ábra).

19. ábra: Az egyszerűsített ábra a bal oldalon azokat az érzékelőket mutatja, amelyek az adataikat az érzékelőfúzió egységének  
továbbítják. Ott különféle algoritmusokkal dolgozzák fel ezeket, és a reakcióinformációkat a jármű vezérlőrendszere kapja meg.  
(Ábra: channel-e)

20. ábra: Az egyszerűsített diagram a bal oldali érzékelőket mutatja, amelyek már integrálják az intelligens feldolgozási funkciókat,  
és az előre feldolgozott adatokat az érzékelőfúzió-egységnek továbbítják. Azon összehasonlítási funkciókat hajtanak végre,  
kiszámolnak egy környezeti modellt, és a reakcióinformációkat elküldik a járművezérlő rendszernek. (Ábra: channel-e)
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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. 

Pusztán formális értelemben egymást kiegészítő, egymással versengő és együttműködő fúziók vannak.  
A komplementer fúzió több független érzékelő adatait egyesíti. Az adatok mennyisége itt nagyon nagy,  
és az egyes szenzorokból származó információk az észlelési terület és a mért változó szempontjából kiegészíthetik 
egymást (példa: több kamera készít 360°-os képet).

A versengő fúzió több szenzorból származó azonos információkat használ a mérési pontosság növelése  
és a redundancia garantálása érdekében (példa: az elülső radar és az elülső LIDAR összekapcsolása).  
A kooperatív fúzió különféle független szenzoroktól igényel információkat, amelyek mindegyike részleges 
szempontot mér. Itt nincs redundancia (példa: a sztereókamera két kamera adatait használja).

Milyen mennyiségű adatot kell feldolgozni?
Az összes érzékelőből nagy adatmennyiség keletkezik. Az Infineon szakértői ezt a 
következőképpen becsülik meg:

HD kamera: nyers adatokat szolgáltat 1280x960 (színes kamera) 25 képkocka/s = 1,2 GBit/s minimum mellett. 
Egyes rendszerek ezt a nyers képet elküldik a központi számítógépre, és ott dolgozzák fel. Általában több 
kamera van csatlakoztatva, és vannak olyan rendszerek is, amelyek felbontása nagyobb, mint a HD, ezért  
a kamera adatait 2-6 Gbit/s-ra becsülik.

Ugyanakkor: Számos kamerarendszer a videóadatokat már „előre feldolgozza”, átalakítja az objektumlistákra 
és továbbítja – ezért ezek a kameraérzékelők manapság 100 Mbit/s – 1 Gbit/s átviteli sebességet igényelnek. 
Tehát nem képet, hanem csak dinamikus objektumlistákat továbbítanak.

Radar: Radar esetén ma 500 Mbit/s – 2 Gbit/s nyers adat jön létre az érzékelőben, de ezeket az érzékelő  
is átalakítja a detektálásra és objektumlistákká, majd CAN-buszon vagy Etherneten keresztül (azaz 5 Mbit/s,  
10 Mbit/s vagy 100 Mbit/s sebességgel) továbbküldi. A jövőben azonban az autóipar inkább nyers adatokat 
küld a nagy felbontású radarokról a központi számítógépre, így az átviteli sebesség hamarosan akár  
a 48 Gbit/s-t is elérheti.

LIDAR: LIDAR-ral már jelenleg is 10–100 Gbit/s nyers adat generálódik az érzékelőben – a felbontástól, 
a látómezőtől és a képkockasebességtől függően, de az adatok feldolgozása ott is az objektumlisták 
szenzorában történik, és legfeljebb 1 Gbit/s sebességgel küldődik tovább. Mivel a központi számítógép nyers 
adatfeldolgozása a közeljövőben az érzékelőfúzió szempontjából is előnyökkel jár, akár 48 Gbit/s adatátviteli 
sebesség is várható.

Az érzékelők fúziójának időbeli tényezője

A jelszinten való fúzió esetén a nyers adatok vagy a kevés előre feldolgozott adat összekapcsolása történik.  
Előnye, hogy nincs információvesztés, hátránya, hogy nagy az adatmennyiség. A jellemzőszinten való fúziónál  
az érzékelők adatai egymástól függetlenül kerülnek feldolgozásra. A kinyert jellemzőket ezután egy magasabb  
fokú absztrakcióval egyesítik. Ez lehetővé teszi a különböző mért változók összekapcsolását és az adatok 
mennyiségének csökkentését. A tárgyszintű fúziónál az egyes szenzorok adatai egymástól függetlenül 
dolgozódnak fel, és csak a végén lesznek egyesítve. Ilyenkor a feldolgozandó adatok mennyisége minimálisra 
csökken, de információvesztés lép fel.
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A nagy testvér – érzékelőfelügyelet a belső térben

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).

• Egyrészt így ellenőrizhető a vezető kormányzási viselkedése. A drive-by-wire rendszerek rögzítik  
pl. a szögpozíciót és a forgási sebességeket. Az adatok az érzékelőkből származnak, és egy interfészen keresztül 
kerülnek a mikrovezérlőbe. Ott történik az adatfeldolgozás. Itt is az intelligens érzékelő elve alkalmazott,  
és az érzékelő adatainak feldolgozása integrált előfeldolgozással történik, így tehermentesítve a mikrovezérlőt. 
A rendszer ezt olyan információkkal kombinálja, mint az út hossza, időtartama és ideje, ezáltal képes megjósolni 
kb. mikorra fárad el a vezető, és emlékeztetni őt egy kisebb vezetési szünetre.

• A 3D képérzékelők a fej és a szem mozgásának, valamint a légzés és a pulzusszám ellenőrzésére képesek  
(nem invazívan). 

• A 2D észlelési technológiáinak köszönhetően a kormánykerékbe építhetők az érintésérzékelők, amelyek 
felismernek egyes ujjmozgásokat, mozdulatokat. Ez pl. lehet egy ujjal történő érintés vagy húzás, vagy két ujjas 
összehúzás és forgatás. Így a vezető anélkül, hogy levenné a kezét a kormánykerékről, különböző beállításokat 
hívhat le. A 3D-s felismeréssel nagyobb kézmuzdulatokkal is irányíthatók egyes funkciók az autóban. A kihívást 
igazán az jelenti, hogy miként tehető különbség a lényegtelen kézmozdulatok és a tudatos mozdulat-parancsok 
között. Ennek megoldásához pl. sztochasztikus modelles szoftvert használnak a gyártók. 

• Vizuális érzékelők: A jármű belsejében színes és infravörös kamerák, valamint RGB-D kamerák kerülnek 
bevetésre. Segítségükkel olyan fizikai paraméterek kísérhetők figyelemmel, mint például a fej üléshez  
és szélvédőhöz viszonyított helyzete, a fej forgásszöge, a szem mozgása, a szemöldök változása,  
és a tekintet mintázata. Minezekből a vezető stresszszintjére is lehet következtetni.

• Haptikus érzékelők: A vezetőülésbe integrált érzékelők a vezető súlyának nyomáseloszlását mérik. Egy interfész 
adja ki a mért értékeket, amelyek időbeli elosztását a rendszer menti. Ez a felület különböző járműülésekhez, 
különböző méretű karosszériákhoz és súlyokhoz igazítható.

Összegzés

Az érzékelők technológiájának továbbfejlesztése olyan alkalmazási területeken, mint az IIoT, az autóipar,  
az orvostechnika, az épületautomatika, a játékipar, a környezettechnika, a hordható eszközök, az általános 
kommunikáció, az intelligens városok, vagy az intelligens mérés egyre intelligensebb, energiatakarékosabb  
és egyre inkább hálózatba kapcsolt érzékelőtechnológiákat eredményez. Még az elvileg olyan piacvisszatartó  
erők is, mint a COVID-19, új alkalmazások születését idézik elő. Jelenleg például olyan termékek jelentek meg  
a piacon, mint a levegőminőség-mérők, a távolságérzékelők és természetesen számos orvostechnikai alkalmazás. 
Minél gyorsabban, pontosabban és észszerűbben (kulcsszó: mesterséges intelligencia) kerülnek az érzékelők  
által biztosított adatok feldolgozásra, annál nagyobb haszon származhat belőle a gazdaság, a technika  
és a felhasználók számára. 


