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Épületautomatizálás
Modern társadalmunkban egyre több eljárást és folyamatot automatizálnak. A lakó és ipari épületek
automatizáltsága is folyamatosan növekszik világszerte, mivel a lakók és az üzemeltetők egyre nagyobb
kényelmet, biztonságot és gazdaságosságot szeretnének.
Ebben az összefüggésben az épületautomatizálás az automatizálási technológia fontos részterületévé
fejlődött, és felhasználóközpontú megoldásokat kínál minden épülettípushoz.
Különbséget kell tenni a lakó- és ipari épületek épületautomatizálása és a magánfelhasználóknak szánt
"intelligens otthon" rendszerek között.
Az épületautomatizálás (BA) az épületben található rendszerek, például a fűtés, a légkondicionálás és
a szellőzés, valamint a világítás és az árnyékolás automatikus vezérlésére és szabályozására vonatkozik.
Az épületautomatizálás célja az üzemeltetési költségek megtakarítása, a folyamatok automatikus és
előre meghatározott beállítási értékek (paraméterek) szerinti végrehajtása minden szakágban,
valamint az üzemeltetés és a felügyelet egyszerűsítése.
Ennek érdekében az épületben lévő összes érzékelőt, működtetőt, vezérlőelemet, fogyasztót és egyéb
műszaki egységet hálózatba kapcsolják egymással. A folyamatok előre meghatározhatóak, és lehetővé
teszik a különböző komponensek intelligens és optimalizált együttműködését.
Az épületautomatizálást gyakran összekeverik az intelligens otthonok rendszereivel. Különösen az
utóbbi években a magánfelhasználóknak szánt intelligens rendszerek száma gyorsan nőtt.
Ez egyrészt az egyre alacsonyabb áraknak, valamint az olyan ismert gyártóknak, mint az Apple, az
Amazon, a Bosch stb. köszönhető, akik erős növekedési lehetőségeket láttak a piacon.
Egyre több háztartásban használnak hangvezérléseket, amelyekkel nemcsak zenét lehet lejátszani vagy
információkat lekérni az internetről, hanem olyan "okos" berendezések is vezérelhetők, mint a radiátor
termosztátjai vagy a világítás.
Ennek megfelelően ezek olyan technikai rendszerek, amelyek célja az életminőség javítása, a
biztonságos és energiahatékony felhasználás.
Az épülettechnológiai rendszerek (pl. világítás, árnyékolás, fűtés) hálózatba kapcsolása mellett a
szórakoztató elektronika (pl. okostévé) és a háztartási berendezések (pl. hűtőszekrény, mosógép)
hálózatba kapcsolása is az intelligens otthon része.
Az okosotthonok világába való belépést általában egyszerű, rádiós alapú rendszerek teszik lehetővé,
amelyek viszonylag könnyen telepíthetők, még a nem szakképzettek számára is.
Ezeknek a rendszereknek azonban gyakran két hátránya van:
- Felhőalapúak. Ez azt jelenti, hogy az eszközöket vezérlő szoftver egy gyártó szerverén fut, és
az eszközöket ehhez a szerverhez kell csatlakoztatni.
De mi történik, ha a szerver már nem elérhető?

(Példa: https://www.heise.de/newsticker/meldung/Smarter-Tueroeffner-Nello-Ab-18-Oktober-ohneFunktion-4545084.html)
- A rendszerek (nem mindegyik) gyakran nem teljes mértékben kompatibilis más gyártók
rendszereivel. Ezért az A rendszer nem tud kommunikálni a B rendszerrel. Ez azt jelenti, hogy Ön egy
gyártóhoz van kötve.
E hátrányok ellenére van egy fontos előnye is. Az internet tele van segítséggel, és az okosotthonok
területén nagy közösség és fejlesztői kör alakult ki.
De mi a különbség az épületautomatizáláshoz képest?
Az épületautomatizálás az épülettechnológiai rendszereket összekapcsolja (pl. világítás, árnyékolás,
fűtés), de a szórakoztató elektronikát és a háztartási berendezéseket nem.
Az épületautomatizálásban (továbbiakban BA) a csatlakozás és a hálózatba kapcsolás azonban
szabványosított rendszereken és felületeken keresztül történik. Így a különböző rendszerek és gyártók
között jó az átjárhatóság.
A BA emellett könnyen bővíthető, akár a meglévő kábelezéssel, akár rádiós rendszerekkel.
Az intelligens otthonok területéhez hasonlóan a BA területén is erős növekedési piac van olyan ismert
gyártókkal, mint a Siemens, a Sauter, a Johnson Controls, a Wago stb.

1.1 Meghatározások
Amikor épületautomatizálással foglalkozunk, nem kerülhetjük meg a legfontosabb szabványokat.
Az egyik legfontosabb európai szintű szabvány az EN ISO 16484. Ez 6 részre oszlik:
-1. rész: Projektspecifikáció és megvalósítás
- 2. rész: Hardver
- 3. rész: Funkciók
- 4. rész: Alkalmazások
- 5. rész: Adatkommunikációs protokoll
- 6. rész: Adatkommunikációs megfelelőségvizsgálat
Az EN ISO 16484 szabvány szerint az épületautomatizálás meghatározása a következő:
"Az épületgépészeti berendezések energiahatékony, gazdaságos és biztonságos üzemeltetése
érdekében az automatikus vezérlést, felügyeletet és optimalizálást, emberi beavatkozást és irányítást
szolgáló termékek, szoftverek és mérnöki szolgáltatások leírása." [EN ISO 16484-2; 2004. október].

A DIN EN ISO 16484 nem tud minden regionális kérdést lefedni. Németországban ezt a 3814-es VDIirányelvsorozat kezeli.
Bár az irányelv nem szabvány, mégis a technológia elismert szabálya, amelyet általában be kell tartani.
Kár esetén a szakértők a felelősség megítélését gyakran arra alapozzák, hogy betartották-e az
irányelveket.
2019-ben a 3814-es irányelvet teljesen átdolgozták, és a következőképpen épül fel:
1. Alapelvek
Bemutatja az épületautomatizálás alapjait, megmagyarázza a fogalmakat, és foglalkozik a következő
fejezetek témáival.
2. Tervezés
"Tervezés; Koncepció és specifikációs fejezet" lehetővé teszi az építési feladat teljes körű leírását az
épületautomatizálás tekintetében.
"Tervezés; Tervezési tartalom, rendszerintegráció és felületek" segítséget nyújt a tervezési
folyamathoz.
"Tervezés; Üzemeltetési koncepció és felhasználói felületek" az épületautomatizálás ember-gép felület
tervezését írja le.
3. Funkciók és makrók
A 3. fejezet új változata funkciók és funkciómakrók moduláris rendszerét kínálja a helyiségek
(helyiségautomatizálási funkciók) és rendszerek (rendszerautomatizálási funkciók) automatizálási
feladatainak leírására és ábrázolására, kiegészítve az irányítási funkciókkal. Tartalmazza továbbá az
épületautomatizálási funkciók leírási és ábrázolási formáit is.
4. Módszerek és eszközök a tervezéshez, kivitelezéshez és átadáshoz
A 4.1. fejezet olyan munkaeszközöket és módszereket mutat be, amelyekkel a különböző tervezési
fázisokban az épületautomatizálás címzési rendszereinek és alkatrészlistáinak teljes és egyértelmű
leírása lehetséges.
A 4.2. fejezet olyan munkaeszközöket és módszereket mutat be, amelyekkel a különböző tervezési
fázisokban lehetővé válik az épület tulajdonosának az épületautomatizálásra vonatkozó
követelményeinek teljes és egyértelmű leírása.
A VDI 3814 irányelv 4.3. fejezetének célja olyan munkaeszközök és módszerek bemutatása, amelyekkel
lehetővé válik az épületautomatizálási feladatok teljes körű és egyértelmű leírása a különböző
tervezési fázisokban.
5. Energiahatékonyság
Olyan funkciók kerülnek bevezetésre, amelyekkel az épületautomatizáláson keresztül megvalósuló
energiahatékonyság az EN 15232 és az IEC 60364-8-1 szabványokhoz képest funkcionálisan is
bemutatható.

6. Kompetenciák
Leírja a különböző szakemberek kompetenciaprofiljait (pl. BA szaktervező, projektvezető, programozó,
üzeeltető).

1.2 Az épületautomatizálás célkitűzései és területei
A BA-val különböző célokat lehet elérni.
Példák:
- Az energiafogyasztás csökkentése intelligens vezérléssel.
- A fűtési, szellőztetési vagy légkondicionáló rendszerek igény és idő szerinti vezérlése.
- Világítás kapcsolása vagy szabályozás igény, napszak vagy évszak és mozgás szerint, akár több
egyedi csatornáról egyidejűleg.
- Az árnyékolástechnikai eszközök vezérlése a napfény és a szél függvényében idő és igény
szerint.
- Fogyasztási adatok rögzítése hőmennyiség-, víz-, gáz- és villanyórákról.
- Kényelemnövekedés az intelligens vezérlés révén: például egy gombnyomással létrehozható
egy előre meghatározott világítási kép anélkül, hogy több lámpát külön-külön kellene kapcsolni
vagy szabályozni - vagy alternatívaként a kapcsolási állapotok logikai összekapcsolásával
meghatározott műveletek indíthatók el.
- Terhelésszabályozás a fogyasztási adatok alapján a lámpák szekvenciális bekapcsolásával.
- Az épületben zajló összes vezérlési folyamat központi rögzítése és megjelenítése.
- Biztonság riasztások révén, amikor kritikus helyzetek lépnek fel.

1.2.1 Épületautomatizálási szakmák
Az épületgépészeti berendezések számos olyan rendszert foglalnak magukban, amelyek az épület
működéséhez szükségesek. A legfontosabb rendszerek közé tartoznak a fűtő-, hűtő-, szellőző-, víz- és
elektromos energiaellátásó rendszerek.
A épületgépészeti folyamatokat a gazdaságosság miatt automatikusan kell elvégezni, szükség van
szabályozási és vezérlő modulokra.
Egyes területeken a szállító biztosítja az épületautomatizáláshoz szükséges modulokat. Ezáltal ő felel
ezeknek a berendezéseknek a mérési és szabályozástechnikájáért.
Ezek elsősorban a fűtési, hűtési és szellőztetési rendszerek, amelyeket gyakran HVAC-rendszereknek
neveznek.

A projekt kivitelezése során mindenesetre különösen fontos, hogy az egyes szakágak üzemi rendszerei
közötti kapcsolódási pontok mind adatechnikai, mind logisztikai szempontból pontosan le legyenek
írva.
Az épületautomatizálás informatikai szempontból egyesíti az összes szakmát, és így lehetővé teszi a
központi felügyeletet.

1.3 Épületautomatizálási rendszerek
Az épületautomatizálás műszaki megvalósítása épületautomatizálási és vezérlőrendszerekkel
(továbbiakban BACS) történik.
A BAC rendszer BAC funkcióit egy folyamathoz igazított (konfigurált, paraméterezett) vagy egy
folyamathoz egyedileg előállított (programozott) szoftveren keresztül hozzák létre. Ez a szoftver
különböző hardvereken valósítható meg.
A BAC-rendszer összetevőinek szükséges információcseréje (információáramlás) a BAC-rendszer
hálózatán keresztül történik.
A BAC-rendszernek általában lesznek felületei, amelyeken keresztül a kommunikáció zajlik a BACrendszer és a felhaszbáló között.
A BAC-rendszer és más rendszerek között is lehetnek felületek, amelyeken keresztül a rendszerek
közötti kommunikáció zajlik.
Az épületautomatizálás teljes funkcionalitásának biztosítása érdekében a rendszerautomatizálást és a
helyiségautomatizálást össze kell hangolni a kezelő- és vezérlőberendezésekkel (továbbiakban MCE).
A rendszereknek például pontosan azt az energiamennyiséget kell biztosítaniuk, amelyre a
helyiségekben szükség van. Ehhez szükséges a rendszerek, a helyiségek és az MCE közötti átjárhatóság.
Szerkezeti besorolás:
- Rendszerautomatizálás és vezérlés (továbbiakban SAC)
- Helyiségautomatizálás és vezérlés (továbbiakban RAC)
- Irányítási BACS (továbbiakban M-BACS)

Ábra 1: Az épületomatizálási rendszer struktúrája

A rendszerautomatizálás és -vezérlés (SAC) az épületek rendszereinek automatizálása, beleértve a helyi
kezelő- és kijelzőelemeket is.
A rendszerek közé tartoznak például a központi szellőztető-, légkondicionáló-, hűtő- vagy hőtermelő
rendszerek, illetve az épületek gépházaiba elhelyezett rendszerek.
A helyiségautomatizálás és -vezérlés (RAC) az épületekben lévő helyiségek automatizálására
vonatkozik, beleértve a helyi kezelő- és kijelzőkomponenseket is.
A BA menedzsment a BACS azon része, amely a menedzsment számára az információk feldolgozásához
szükséges feladatokat végzi.
Ilyenek például a magasabb szintű energiagazdálkodást, a karbantartás- és takarításkezelést, a
hibakezelést, a szobafoglalás és a helyiségek adminisztrációját támogató funkciók.

Ábra 2: Az épületautomatizálási rendszer egyszerűsített struktúrája( (VDI, 2019)

A 2. ábra a BA-rendszer egyszerű felépítését mutatja.
A nyilak a felületeket és a kommunikációs csatornákat jelölik.

Ábra 3: Az épületautomatizálási rendszer költségszerkezete DIN 267 szerint (VDI, 2019)

A 3. ábra a BACS létesítményeit és költségszerkezetét mutatja a DIN 267 szerint.
Fenntartható épületeket csak akkor lehet építeni, ha azokat megfelelő módszerekkel tervezik és építik.
A BAC hatékony felhasználásának lényeges alapja az épület szegmentálása (modularizálása), ami
lehetővé teszi az épületek beruházási költségeinek csökkentését.
Ez egyben megteremti a nagyfokú rugalmasság és így az egyszerű átalakítások feltételeit is, amelyek a
szegmensek átstrukturálásával költséghatékonyan, gyorsan és kis fennakadással elvégezhetők. Ily
módon működési optimalizáláshoz és a költségek csökkentéséhez vezetnek.
A szegmentálás az épület azonos vagy hasonló szegmensekre történő strukturálásával és ezek azonos
TBES-sel való felszerelésével érhető el. Ez könnyen megvalósítható, ha például a tartószerkezet
tengelyrácsához igazodik, és ezt egy integrációs tervezés során összehangolják a TBES és a BACS
követelményeivel.
Az épületeket ezért a kezdeti tervezéstől kezdve egészen a folyamatos üzemeltetési irányításig egyedi
funkcionális épületrészekre kell bontani. Ezek egyrészt ténylegesen térben elkülönült épületrészek (pl.
egyes helyiségek, folyosó, emelet, műszaki központ), másrészt azonban funkciót vagy szerkezetet
alkotó épületrészek (pl. terület vagy zóna egy nagytermi irodában, egy szellőzőrendszer ellátási
területe). Az épületrészekre vonatkozó kifejezések (pl. zóna, terület) azonban nincsenek egyértelműen
definiálva, ami azt jelenti, hogy a gyakorlatban különböző összefüggésekben és különböző
értelmezésekkel használják őket.
Az anyagban látható kép ezt a megfontolást egy héjmodell formájában szemlélteti. A helyiségek elemi
épületrészekből, a szegmensekből állhatnak, de nagyobb épületrészekké is kombinálhatók, vagy
nagyobb épületrészekbe foglalhatók.
Így több szegmens szobává, több szoba területté, több terület viszont egy épületté, több épület
ingatlanokká, több ingatlan pedig ingatlanportfólióvá kombinálható.

A héjmodell segítségével funkcionálisan megkülönböztethető egy helyiség a szegmenstől, a területtől,
az épülettől, az ingatlantól és az ingatlanportfóliótól.
Ezt a funkcionális megfontolást egy irodai adminisztrációs épület emeletének alaprajzának példáján
keresztül kívánjuk szemléltetni.

Ábra 4: az épület szegmentálása hasonló épületgépészeti rendszerekkel rendelkező szegmensekre (VDI, 2019)

Az 5 és 7. ábra egy lehetséges funkcionális felosztást és szegmensekre, helyiségekre és
területekre való bontást mutat be.

Ábra 5: Példa a szegmensek elosztására a mintaépületben (VDI, 2019)

Ábra 6: Példa a helyiségek és szegmensek elosztására a mintaépületben (VDI, 2019)

Ábra 7: Példa a helyiségek, szegmensek és területek elosztására a mintaépületben (VDI, 2019)

1.4 Energiahatékonyság és életciklusköltségek
Az épületek fenntarthatóságának értékelésével összefüggésben az épületek és rendszereik
energiahatékony működése egyre fontosabbá válik.
Kétségtelen, hogy az épületautomatizálás jelentősen hozzájárulhat ehhez. Ez végső soron az energia
és az erőforrások hatékony felhasználásához vezet az épületek hosszú távú üzemeltetése (életciklusa)
során, miközben az épületek használatával szemben támasztott lehető legmagasabb elvárásoknak is
megfelel (olyan használati értékek, mint a "termelékenység", "kényelem", "otthonosság",
"rugalmasság", "biztonság").
Az EN 15232 és a DIN V 18599-11 szabványok az épületek általános energiahatékonyságával
összefüggésben határozzák meg a BAC és TBES követelményeit.
EN 15232 1. rész: Az épületautomatizálás és az épületirányítás hatása

Ábra 8: BACS Energiahatékonysági osztályok

Hatékonysági osztályok az EN 15232 szabvány szerint:
- A osztály: magas energiahatékonyságú BAC-rendszer és TBM-funkciók.
- B osztály: kiterjesztett BAC-rendszerek és néhány speciális TBM-funkció.
- C. osztály: standard BAC-rendszer
- D. osztály: Nem energiatakarékos BAC-rendszer. Az ilyen rendszerrel rendelkező épületeket
utólagosan korszerűsíteni kell. Új épületeket nem szabad ilyen rendszerrel építeni.

Ez a négy osztályra való felosztás megkönnyíti a tervezési folyamatot, mivel a BA hatékonysági
osztályok, amelyeket esetleg már a koncepcióalkotás fázisában, a követelmények tervezése során
meghatároztak, a későbbi tervezési és építési fázisokban a VDI 3814 szerint meghatározott
szabványosított BAC funkciók megfelelő kiválasztásával konkretizálhatók. Fontos megjegyezni, hogy a
költséghatékonyság elvét figyelembe kell venni.
DIN V 18599-11 Az épületek energiahatékonysága.
11.Rész: Épületautomatizálás
A DIN V 18599 az energiaszükséglet kiszámításának alapját
képezi.

Ábra 9: A fűtés, hűtés, szellőzés, használati
melegvíz és világítás nettó és primer
energiaigényének kiszámítása

A DIN V 18599 szabványsorozat az épületek fűtés, hűtés, szellőzés, használati melegvíz és világítás
nettó és primerenergia-szükségletének (energiamérleg) kiszámításával foglalkozik.
Az ehhez szükséges komplex műszaki előírásokat 2005 júliusában tették közzé DIN V 18599 néven
"Épületek energietikai teljesítménye - A fűtés, hűtés, szellőzés, használati melegvíz és világítás nettó
és primerenergia-szükségletének kiszámítása" címmel. Az első felülvizsgálat 2007 februárjában jelent
meg. A jelenlegi változat 2016 októberében jelent meg.
A DIN V 18599 12 részből áll:
- 1. rész: Általános mérlegelési eljárások, fogalmak, az energiaforrások értékelése.
- 2. rész: Az épületrészek fűtési és hűtési nettó energiaigénye.
- 3. rész: A szellőzés nettó energiaigénye.
- 4. rész: A világítás nettó és végső energiaigénye.
- 5. rész: A fűtési rendszerek végső energiaigénye
- 6. rész: Lakóépületek szellőzőrendszereinek, fűtőrendszereinek és hűtőrendszereinek végső
energiaigénye.

- 7. rész: A nem lakóépületek légkondicionáló és hűtőrendszereinek végső energiaigénye
- 8. rész: Vízmelegítő rendszerek nettó és végső energiaigénye
- 9. rész: Az energiatermelő erőművek végső és primerenergia-igénye
- 10. rész: Felhasználási peremfeltételek, éghajlati adatok
- 11. rész: Épületautomatizálás
- 12. rész: Táblázatos eljárás
Életciklusköltségek és optimalizálási lehetőségek.

Ábra 10: Életciklusköltségek és optimalizálási lehetőségek

Az életciklus-költségszámítást a beruházások gazdasági elemzésére, értékelésére és tervezésére
használják. Figyelembe veszik a beruházási kiadásokat, a jövedelmezőséget és az értékállandóságot.
Egy épület életciklusköltségei az épület teljes életciklusa során felmerülő összes költséget jelentik. Az
összes életciklus-fázis költségeit tartalmazza: A koncepció, a tervezés, az építés, a használat és a bontás
költségei.
Az épületkategóriától és a vizsgált időszaktól függően a használati költségek az építési költségek
többszörösét okozzák (kb. 5-10 % gyártási és 90-95 % használati költség).
A cél nemcsak az építési költségek minimalizálása, hanem a költségek csökkentése és optimalizálása a
teljes életciklus során.
Az életciklusköltségek görbéje az első fázisokban (koncepció, tervezés és kivitelezés) befolyásolható a
legerősebben, ahogyan azt az ábrán látható görbe mutatja. Ide tartozik az épületautomatizálás
alkalmazása is.

1.5 Tanusítások
Az épületautomatizáláshoz számos audit és tanúsítvány létezik. A legtöbb esetben nem magát a BACSt, hanem az egész épületet tanúsítják.
A jó BACS azonban pozitív hatással van a tanúsításra.

1.5.1 EN ISO 50001
Az EN ISO 50001 a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) világszerte érvényes szabványa, amely a
szervezeteket és a vállalatokat hivatott támogatni a szisztematikus energiagazdálkodás kialakításában;
a szabványnak megfelelő energiagazdálkodási rendszer tanúsítással is igazolható.
Az energiagazdálkodási rendszer bevezetése alapvetően önkéntes, a tanúsításra nincs jogi
kötelezettség. Az EN ISO 50001 szabvány szerinti azonban Németországban előfeltétele annak, hogy a
jogosult mentesüljenek az EEG-járulék alól.
Maga a BACS nem rendelkezik DIN EN ISO 50001 tanúsítvánnyal.

1.5.2 eu.bac

Ábra 11: eu.bac címke

eu.bac - Az Európai Épületautomatizálási Szövetség, amely a háztartási és épületautomatizálási,
valamint az energiaszolgáltató cégek európai gyártóit képviseli.
Az eu.bac 2013 eleje óta kínálja az eu.bac rendszerauditot az épületautomatizálási rendszerek
energiahatékony és fenntartható működéséhez.
Míg az egyes komponensek és termékek már jó ideje rendelkeznek tanúsítvánnyal
energiahatékonyságuk tekintetében, addig a teljes rendszerek tanúsítása korábban hiányzott. Az
Európai Épületautomatizálási Szövetség eu.bac pótolta ezt a hiányosságot. Az eu.bac tanúsítás
tudományos adatokon alapul, és az EN 15232 európai szabvány része, így a BACS egyik legfontosabb
tanúsítása.

1.5.3 DGNB
A DGNB Európa legnagyobb fenntartható építési hálózata, amelynek mintegy 1200 tagszervezete van.

A DGNB létrehozta és kiterjesztette a fenntartható épületek tanúsítási rendszerét, és platina, arany,
ezüst és bronz minőségi szinteken adta ki a fenntartható épületek tanúsítványát.
Annak érdekében, hogy a fenntartható építés a gyakorlatban is alkalmazható, mérhető és így
összehasonlítható legyen, a DGNB kidolgozta saját tanúsítási rendszerét. A rendszer 2009-ben jelent
meg először a piacon, azóta folyamatosan fejlesztették, és ma már nemcsak a világon a
legfejlettebbnek számít, hanem nemzetközileg is elismert.
Tartalmát tekintve a DGNB rendszer három kulcsfontosságú pilléren alapul, amelyek megkülönböztetik
a piacon elérhető más tanúsítási rendszerektől:
- Életciklus-értékelés
- Integritás
- Teljesítményorientáltság
A tanúsítási folyamat következetesen figyelembe veszi a projekt teljes életciklusát, és az egyes
intézkedések helyett a projekt általános teljesítményét értékeli.
A DGNB alapján működő NBB tanúsítás pozitívan veszi figyelembe a BA-t a műszaki minőség terén az
üzemeltetés és a karbantartás minőségében. (German Federal Ministry of the Interior, 2015)

1.5.4 LEED
A fenntartható épületek minősítésére 1998-ban a brit BREEAM tanúsítási rendszer alapján kidolgozták
az amerikai LEED (= Leadership in Energy and Environmental Design) rendszert.
Az épületeket az egyes kritériumokért járó pontok odaítélésével értékelik. Az elért pontok összege
határozza meg, hogy az épületet hogyan értékelik a tanúsítási eljárás során. A LEED az életciklus
minden szakaszára vonatkozik. A rendszer bevezetését és folyamatos fejlesztését a washingtoni
székhelyű United States Green Building Council (USGBC) és az ottawai székhelyű Canada Green
Building Council (CaGBC) végzi.
A LEED-del kapcsolatos további információkért látogasson el a következő weboldalra:
https://www.usgbc.org/credits/existing-buildings/v2009/eac31

Nyitott és zárt hurkú szabályozás
Az épületautomatizálás feladata, hogy egy műszaki folyamatot a lehető legteljesebb mértékben
automatizáltan működtessen.
A műszaki folyamat olyan eljárás, amelynek során energiát vagy információt alakítanak át, szállítanak
vagy tárolnak. A műszaki folyamat során a fizikai mennyiségeket technikai berendezések rögzítik és
befolyásolják.

Ábra 12: Folyamatok egy szabályozási rendszerben

Egy műszaki folyamat automatizálásához szükséges, hogy a folyamatról információkat szerezzünk, és
hogy aktívan beavatkozhassunk a folyamatba. Ezeket a információkat érzékelőkkel mért értékek
formájában rögzítik. Az aktív beavatkozást a aktuátorok végzik (az érzékelők és az aztiátook később
kerülnek kifejtésre). Ezért a folyamatot a vezérlő eszköz a mért értékek által rögzített folyamatállapot
függvényében befolyásolhatja.
Az ábrán az is látható, hogy a kezelőnek hozzáférése van a vezérlő rendszerhez, és például
paramétereket állíthat be. Ezenkívül a kezelő üzenetek és naplók formájában kap információkat a
műszaki folyamatról, amelyek grafikusan is megjeleníthetők.

1.6 Nyílt hurkú szabályozás
"Folyamat, amelynek során egy vagy több változó mennyiség mint bemeneti változó más változó
mennyiségeket mint kimeneti változókat befolyásol a rendszer megfelelő törvényszerűségeinek
megfelelően." [IEC 60050-351:2006]

Ábra 13: Nyilt hurkú szabályozás struktúrája

Ezzel a műveletsorral az irányítórendszer nem tudja befolyásolni a "z" zavaró változó(ka)t. Ha azonban
lehetőség van a zavaró változók rögzítésére és a vezérlőrendszer számára kiértékelésre hozzáférhetővé
tételére, akkor a vezérlőrendszer ezekre a zavarokra is reagálhat. A nem észlelt zavarok továbbra is
megváltoztathatják a folyamatot, mivel a zárt hurkú szabályozással ellentétben a szabályozott változó
elérését nem figyelik állandóan.
A beavatkozások teljes sorozatát vezérlési láncnak is nevezik, és elsősorban egy vezérlőrendszer
viselkedését tükrözi. Erre példa lehet egy helyiség hőmérsékletének szabályozása. A célérték egy kívánt
hőmérsékleti görbe lenne, amelyet közölnek a vezérlőberendezéssel. Ez viszont a fűtőszelepeket olyan
helyzetbe hozza, amely a vezérlési útvonal végén egy bizonyos hőmérsékletet eredményez. A vezérlő
közvetlen kapcsolatot hoz létre a kívánt hőmérséklet és a szelepek helyzete között. Ez nem veszi
figyelembe például a jelenlévők párhuzamos fűtését vagy az uralkodó külső hőmérséklet hatását.
Példák:
- Központi kazán, amelyet csak időzítő vezérel, így a fűtés állandó ideig történik, függetlenül az
épület hőmérsékletétől.
- Redőnyvezérlés külső fényerő-érzékelővel

1.7 Zárt hurkú szabályozás
"Folyamat, amelynek során egy változó mennyiséget, nevezetesen a szabályozott változót
folyamatosan mérik, összehasonlítják egy másik változó mennyiséggel, nevezetesen a referencia
változóval, és úgy befolyásolják, hogy az a referencia változóhoz igazodjon". [IEC 60050-351:2006]

Ábra 14: Zárt hurkú szabályozás struktúrája

A szabályozó rendszer az a funkcionális egység, amely a szabályozó funkció(ka)t végrehajtja. Ez azt
jelenti, hogy biztosítja, hogy a szabályozott változó a kívánt értéket vagy irányt vegye fel. A "w"
referenciaváltozó és az "r" visszacsatolt változó közötti különbségből a szabályozó eszköz képezi az "y"
manipulált változót.
A DIN IEC 60050-351 szerint a szabályozott rendszer olyan funkcionális egység, amelyet a szabályozási
feladatnak megfelelően befolyásolnak. Ilyen szabályozott rendszer lehet egy izzítókemence, amelyet
egy zárt hurkú szabályozással állandó hőmérsékleten tartanak. Ide tartozik az égő és a vezérlőszelep
is. A zárt hurkú vezérlőrendszert a hőmérséklet-érzékelő mint mérőelem, a szabályozó és a működtető
egészíti ki. A beállított hőmérséklet a célérték. A példában ez megegyezik a referenciaváltozóval.
A működési zavarokat a környezeti hőmérséklet változása okozza, pl. az ajtó kinyitása a kirakodáshoz
és a töltéshez vagy az anyag hideg izzításához.
A működtető a zárt szabályozott rendszer része. A szabályozott rendszer bemenetén helyezkedik el, és
befolyásolja a tömegáramot vagy az energiaáramot.
A mérőrendszer (egyben mérőelem) a szabályozott változó rögzítésére szolgál. A szabályozott változót
átalakítja a visszacsatolt változóvá, amelyet a szabályozó eszközben feldolgoznak. A legegyszerűbb
esetben a mérőelem egy érzékelő.
Ha a külső hatások érzékelése feltétlenül szükséges, akkor a folyamat automatizálásához zárt hurkú
szabályozsát kell választani.
Példák:
- Központi kazán, amely egy termosztátot tartalmaz, amely összehasonlítja az épület
hőmérsékletét a termosztáton beállított hőmérséklettel. Ez egy szabályozó kimenetet generál,
amely a kazán be- és kikapcsolásával az épületet a kívánt hőmérsékleten tartja.
- Folyamatos fényszabályozás belső fényerő-érzékelővel

1.7.1 Példa zárt hurkú szabályozásra

Ábra 15: Példa zárt hurkú szabályozásra (Dougsim, 2011)

Az ipari folyamatirányítási rendszerek alapvető építőeleme a "zárt hurkú szabályozás", amely
tartalmazza a folyamatérték mérésének és a kívánt beállítási pontra történő szabályozásának elemeit.
A szabályozó lehet egy különálló hardver, vagy egy nagy számítógépes SCADA- vagy PLC-rendszeren
belüli funkció, itt vezérlőként ábrázolva (a SCADA vagy PLC később kerül ismertetésre). A beállítási
pontokat a helyszínen vagy más forrásból kézzel is be lehet állítani.
Az ábrán egy térfogatáramszabályozó példája látható egy áramlásjeladóval és egy szabályozószeleppel.

1.7.2 PID Szabályozó
A legismertebb folytonos szabályozók közé tartoznak a P, I és D viselkedésű "standard szabályozók".
A manipulált változónak a szabályozott változóra gyakorolt hatását, és ebből következően a szabályozó
tulajdonságait G(s) átviteli függvényként adjuk meg. Ez a lineáris szabályozási hurokelemek
viselkedésének és így a szabályozók leírásának legáltalánosabb matematikai leírása.
Egy szabályozó állhat egy, több vagy a P, I és D elem kombinációjából.

Ábra 16: PID Szabályozó felépítése

P-elem:
A P-elem egy olyan átviteli elem, amely arányos átviteli viselkedéssel rendelkezik.
Matematikailag ez a kapcsolat az időtartományban a következőképpen ábrázolható:
𝑦(𝑡) = 𝐾𝑝 ∙ 𝑒(𝑡)
I-elem:
I-elem: Más néven integrál elem, I-elem vagy integrál elem, és egy olyan átviteli elem, amely integrál
átviteli viselkedéssel rendelkezik.
Matematikailag ez a kapcsolat az időtartományban a következőképpen ábrázolható:
𝑦(𝑡) = 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡) 𝑑𝑡
D-elem:
A D-elem olyan átviteli elem, amely differenciális átviteli viselkedéssel rendelkezik.
Matematikailag ez a kapcsolat az időtartományban a következőképpen ábrázolható:
𝑦(𝑡) = 𝐾𝑑

𝑑𝑒(𝑡)
𝑑𝑡

A PID-szabályozó egy P-, I- és D-elem összeadásából áll.

1.7.3 Üzemmódok
A nyitott és zárt hurkú vezérlőrendszereken keresztül történő automatikus működés mellett más
üzemmódok is léteznek. Az igényeknek megfelelően ezekhez az épületautomatizálási rendszeren belül
különböző működési szintek állnak rendelkezésre, amint azt a következő táblázat mutatja.
Táblázat 1: Üzemmódok

Működési módok az automatikus működés mellett
Kézi működtetés
Megfelel a minimális működési és jelzési követelményeknek a
helyszínen, de csak akkor használható, ha az alállomás sértetlen.
Helyi felülírási lehetőség
Lehetővé teszi a közvetlen beavatkozást az üzembe, még akkor is,
ha az alállomás nem áll rendelkezésre. A vészüzem kizárólag a
fontos üzemek vagy üzemrészek vészüzemének fenntartására
szolgál.
Helyi prioritási üzem
Lehetővé teszi a közvetlen párbeszédet az alállomást használó
üzemmel, ha az működik.

A helyi felülbírálási művelet lehetővé teszi a közvetlen beavatkozást az épületszabályozó rendszerbe.
Ezzel a szinttel a rendszer fontos részei kézzel szabályozhatóak a fontos funkciók fenntartása
érdekében, amikor az alállomás nem elérhető vagy meghibásodott. Ennek a szintnek a kezelőelemei
közvetlenül és az automatizálási eszközre való tekintet nélkül hatnak.
A helyi felülvezérlésű működtetés hagyományos módon kapcsolókkal és nyomógombokkal valósítható
meg, de biztosítani kell, hogy az LVB minden elemét független áramforrás táplálja.
Kézi/lokális vagy helyi prioritású kezelési szint használata esetén minden biztonsági szempontból
fontos funkciót külsőleg kell megoldani. A helyi működtetés nem használható biztonsági leállításra. A
helyi felülbírálás közvetlenül, biztosítás vagy reteszelés nélkül, az ISO 16 484-2 szabvány 3.110.
szakaszának megfelelően történnek, így a kezelő teljes felelősséggel tartozik minden beavatkozásért.

Automatizálási piramis
Az épületautomatizálási rendszerek hierarchikusan három szintre tagolódnak: a terepi, az
automatizálás és a management szintje. Ezek együtt alkotják az automatizálási piramist.

Ábra 17: Automatizálási piramis

Terepszint:
A legalsó szinten az épület különböző rendszereit a terepi eszközök (érzékelők és aktuátorok)
segítségével működtetik. Az érzékelők információkat rögzítenek (pl. mozgásérzékelők, gombok,
fényerő, hőmérséklet), és ezeket adatként megfelelő felületeken keresztül elküldik a működtető
eszközöknek vagy a magasabb szinteknek. Az aktuátorok vagy a magasabb szintek fogadják az
adatokat, kapcsolójelekké alakítják azokat, pl. a világítás, a fűtés, a légkondicionálás és a szellőztető
rendszer számára. Az információk feldolgozása a terepi szinten történik, és a magasabb szintek
számára is rendelkezésre állnak.
Automatizálási szint:
Az automatizálási szint a terepi szint által szolgáltatott adatok és az irányítási szintről érkező előírások
alapján veszi át az épület műszaki rendszereinek feladatát a szabályozás érdekében. Az automatizálási
berendezések átveszik a rendszerek felügyeletét (határértékek, kapcsolási állapotok, mérőórák) és
szabályozását. Az automatizálási állomások feldolgozzák a kapott adatokat, és továbbítják azokat a
terepi vagy irányítási szintnek. Ezek kisméretű, nagy teljesítményű eszközök, amelyek szabványosított
szoftvereszközökkel konfigurálhatók.
Management szint:
A management szinten történik az üzemeltetés és a folyamatok felügyelet, valamint a hibák esetén a
riasztás. Az épületautomatizálásból származó információkat itt gyűjtik össze és értékelik ki pl. a
felügyeleti munkaállomáson. Az irányítási szint feladata az egész üzemre kiterjedő, az üzem fölött álló
vezérlési és optimalizálási algoritmusok megvalósítása. Az irányítási rendszerek megvalósíthatók

központi vezérlőteremként vagy kliens-szerver architektúrán alapuló, több kezelőállomással
rendelkező elosztott rendszerként.

1.8 Terepi szint
A terepszint egy rendszer érzékelőiből és működtetőiből áll. Az érzékelők mért értékeit elektromos
jelekké alakították át, és megfelelő kommunikációs útvonalakon keresztül továbbították a magasabb
szintre. A magasabb szintek vezérelhetik a különböző funkciókat ellátó aktuátorokat is.
A szintek közötti kommunikáció vagy analóg/digitális jelek (lásd 3.1.2.) vagy buszrendszerek (lásd 4.)
útján történik.

1.8.1 Aktuátorok és szenzorok

Ábra 18: Terepi szint egy szabályozási rendszerben (zöld)

A műszaki rendszer érzékelői (bemenetek) és működtetői (kimenetek) általában független
komponensek, amelyek egy berendezéshez kapcsolódnak, és kommunikálnak az épületautomatizálás
vezérlő- vagy szabályozóberendezéseivel.
Az érzékelők és működtető elemek az automatizálási piramis terepi szintjén helyezkednek el. A terepi
szint tipikus funkciói a kapcsolás, a pozicionálás, a jelzés, a mérés és a számlálás.
1.8.1.1.1 Szenzorok
A szenzor (a latin sentire szóból: "érezni" vagy "érzékelni"), más néven érzékelő olyan elem, amely
képes bizonyos fizikai vagy kémiai tulajdonságok (fizikai pl. hőmennyiség, hőmérséklet, páratartalom,
nyomás, fényerő, gyorsulás vagy kémiai pl. pH-érték, ionerősség, elektrokémiai potenciál) és/vagy a
környezetének anyagi összetételének minőségi vagy mennyiségi mérésére. Ezeket a mennyiségeket
fizikai vagy kémiai hatások segítségével érzékelik, és elektromos jellé alakítják át, amely tovább
feldolgozható.
Megkülönböztetünk bináris, digitális és analóg érzékelőket.
Az érzékelők generálják az automatizálási folyamat bemeneti jeleit.
1.8.1.1.2 Aktuátorok
Az aktuátorokat általában olyan meghajtóegységeknek nevezik, amelyek az elektromos jelet (a vezérlő
számítógép által kiadott parancsokat) mechanikus mozgásokká vagy a fizikai paraméterek, például a
nyomás vagy a hőmérséklet változásává alakítják, és így aktívan befolyásolják a vezérelt folyamatot.

A mérés- és szabályozástechnikában az aktuátorok jelátalakítók, amelyek a szabályozási hurok végső
vezérlőelemeit alkotják. Egy nyitott vagy zárt hurkú szabályozási folyamat során a jeleket a
szabályozott változót befolyásoló hatásokra alakítják át. Ilyen például egy szelep vagy egy
szellőzőszelep nyitása és zárása.
Megkülönböztetünk bináris, digitális és analóg aktuátorokat.

1.8.2 Analóg, bináris és digitalis jelek
Meghatározás: Ha egy jel mind értékben, mind időben folyamatos, akkor analóg jelnek nevezzük.
Ilyenek például a beszéd, a zene.
Meghatározás: A digitális jel ezzel szemben mindig értékben és időben diszkrét (és a benne lévő üzenet
egy meghatározott jelkészlet szimbólumaiból áll). Ez lehet például mintavételezett és kvantált
(valamint bármilyen formában kódolt) beszéd-, zene- vagy képjel.
Az analóg jel olyan fizikai mennyiség, amely a méret (amplitúdó) és az idő függvényében is folyamatos
értékeket vehet fel.
A digitális jel olyan fizikai mennyiség, amely csak bizonyos diszkrét értékeket vehet fel. Az értékek
megfelelnek az elfogadott állapotok számának. Ha két állapot létezik, akkor ezek bináris (digitális) jelek.
1.8.2.1 Bináris jelek
A bináris jel két (többnyire logikai) állapotból áll. Egyszerre csak egy meghatározott állapot létezhet.

Ábra 19: Bináris jelek

A példában egy U feszültség időbeli jelgörbéje van megadva. Az értéktartományt ebben a példában 0
és 1 értékben határoztuk meg.
A bináris értékeket egy automatizálási rendszer általában "be/ki" vagy "nyitva/zárva" értékként
értelmezi.
1.8.2.1.1 Bináris bemeneti jelek
A bináris bemeneti jeleket olyan érzékelők szolgáltatják, amelyek ennek megfelelően "csak" két
állapotot képesek leképezni. Ezek általában gombokon, kapcsolókon vagy jelzőérintkezőkön keresztül
kerülnek kimenetre.
Az érzékelőkön a jelfeszültség általában 24 V egyenáramú, a vezérlő- és szabályozóberendezésekben
nagyobb jelszélességet határoznak meg.
Például egy vezérlőrendszer 24 V DC bemenetén a "be" jelet már 15 V-ról érzékelik. Ez a hosszabb
kábelfutamok okozta hibák elkerülését szolgálja, ahol a feszültség a kábel ellenállása miatt csökkenhet.

1.8.2.1.2 Bináris kimeneti jelek
A "csak" két állapotot megfelelően vezérelni képes működtetők számára bináris kimeneti jelek állnak
rendelkezésre.
Ezek általában motorok, világítás stb. kapcsolójelek.
A működtetők jelfeszültsége általában 24 V DC. Nagyobb feszültségek relékkel vagy kontaktorokkal
vezérelhetők.
1.8.2.2 Digitális jelek
A digitális jelek hasonlítanak a bináris jelekhez ezeknek azonban nagyobb értéktartományuk van.
Ez az értéktartomány elméletileg végtelen, de az alkalmazástól függően mindig korlátozott.

Ábra 20: Digitális jelek

A példában egy U feszültség időbeli jelgörbéje látható. Az értéktartomány ebben a példában azonban
nagyobb, mint az előző példában. Tartalmazza az összes egész számot -5-től 5-ig.
A digitális bemeneti és kimeneti jeleket általában buszrendszerek továbbítják.
1.8.2.3 Analóg jelek
A bináris vagy digitális jelekkel ellentétben az analóg jel mind értékben-, mind időben folytonos, és
végtelen számú értékkel rendelkezik.

Ábra 21: Analóg jelek

Ebben a példában egy feszültség időbeli jelgörbéjét adjuk meg. Az értéktartomány ebben a példában
az összes valós számot tartalmazza -2-től 5-ig.
Ha egy analóg információt analóg módon kell továbbítani, akkor ez viszonylag egyszerű. Nincs szükség
speciális felületre.
Az analóg értékeket azonban nem lehet közvetlenül számítógépekkel feldolgozni, csakúgy, mint a
vezérlő vagy szabályozó eszközöket. Ezeket analóg/digitális átalakítókkal digitális jellé kell átalakítani
és továbbítani.
Még ha az analóg jel digitális értékként érkezik is a vezérlő- vagy szabályozóberendezéshez, akkor is
analóg jelekről és jelfeldolgozásról beszélünk.
1.8.2.3.1 Analóg bemeneti jelek
Az automatizálásban az analóg bemeneti jeleket általában értéktartományaikban határozzák meg.
Ha a jelet feszültségen keresztül továbbítják, akkor az értéktartomány 0-10 V.
Ugyanez vonatkozik az árammal továbbított jelekre is. Itt az értéktartomány 0-20 mA vagy 4-20 mA.
A fizikai mennyiségeket mérő érzékelők szinte mind analóg érzékelők (pl. nyomás, páratartalom,
hőmérséklet, elektromos ellenállás stb.).
Példa: A nyomásérzékelő működési elve:

Ábra 22: Nyomásszenzor működési elve

A nyomásérzékelő egy stabil alaptestből áll, amely vékony membránnal van ellátva. A membránhoz
feszítőelemek vannak rögzítve. Amikor a membránt megnyújtják vagy összenyomják, a nyúlásjelek
érzékeny ellenállási struktúrái megváltoznak. A mechanikai mennyiség (nyomás) arányos elektromos
mennyiséggé (ellenállássá) alakul át.
1.8.2.3.2 Analóg kimeneti jelek
Az analóg bemeneti jelekhez hasonlóan az analóg kimeneti jelek is rögzített értéktartományokkal
rendelkeznek, amelyek megfelelnek a bemeneti jelek értéktartományainak.
Az analóg kimeneti jelek például működtetőelemek, frekvenciaváltók (motor fordulatszámfüggő
vezérlése), golyóscsapok vagy térfogatáram-szabályozók vezérlésére használhatók.

1.9 Automatizálási szint
Az automatizálási szint a kapcsolat a terepi és a management szint között. Az automatizálási piramis
szerkezetében felfelé és lefelé kommunikálnak, és megfelelő felületekkel kell rendelkezniük.
Az automatizálási szinten két fő vezérlőrendszert használnak, PLC-ket és a DDC-BA-kat, amelyek az
épületautomatizálásban az épületgépészeti berendezések és rendszerek automatizálási feladatait
látják el. A helyszínen is működtethetők, ha kezelőpanelekkel vannak felszerelve.

Ábra 23: Automatizálási szint egy technológiai rendszerben (zöld)

A már ismert folyamatábrában a PLC vagy a DDC-BA jelenti a műszaki folyamatot automatizáló
vezérlő eszközöket.
Látható, hogy a rendszer érzékelői és működtetői (terepi szint), valamint az üzemeltetést,
paraméterezést, értesítést, vizualizálást és naplózást szolgáló berendezések (automatizálási
szint) a vezérlő eszközhöz kapcsolódnak. A PLC vagy a DDC-BA a BACS központi eleme.
Az épületautomatizálás természetesen nem "egyetlen" folyamat, hanem szinte mindig több
különböző műszaki folyamatból áll (pl. HVAC, árnyékolás, világítás stb.). Ennek megfelelően
több PLC-t vagy DDC-t is használnak.
1.9.1 PLC (Programmable logic controller)
A programozható logikai vezérlő (PLC) a nyitott vagy zárt hurkú vezérlőrendszerek egyik eleme.
A PLC az ipari automatizálásban gyökerezik. Az utóbbi években egyre gyakrabban alkalmazzák az
épületautomatizálásban is, és egyes helyeken felváltja az eddig domináló DDC-BA rendszereket,
amelyek viszont a helyiségautomatizálásban gyökereznek.
A PLC-t a DIN EN 61131-3 szabvány szerinti szoftverrel programozzák. A programot a PLC belső,
felülírható memóriájában tárolják.
Hardware
Egy PLC vagy PLC-rendszer legalább három komponensből áll.

Ezek a következők:
1.

Tápegység:

A legtöbb PLC 24 V egyenfeszültséggel működik. A tápegység ennek megfelelően alakítja át a 230 V-os
hálózati feszültséget. Ez látja el a CPU-t és a csatlakoztatott modulokat is.
2.
CPU: A CPU a PLC szíve. Ez ad otthont a mikrokontrollernek, a memóriának és a programozási
felülrtnrk. Régebben általában RS-232-es felületet (más néven COM-portot) használtak programozási
felületként. Ma már szinte csak Ethernetet használnak. A CPU hajtja végre a vezérlőprogramot,
amelyet korábban a felhasználók programoztak be, és amely a tényleges logikát tartalmazza.
3.
Modulok: A modulok (más néven bővítőmodulok) a CPU és a csatlakoztatott rendszerek közötti
elemek. A bemeneti és kimeneti modulokon keresztül a CPU információkat kap az érzékelőktől
(bemenetek), és vezérelheti a működtetőket (kimenetek).
1.9.1.1

Funkcionalitás

Ábra 24: IPO-alapelv egy PLC esetén

A PLC a programját ciklikusan futtatja az "IPO" elv szerint.
IPO = import - folyamat - kimenet
Egy ciklus a bemeneteken lévő jelállapotok beolvasásából, a vezérlőprogram feldolgozásából és a
kimeneteken lévő jelállapotok beállításából áll. A ciklus befejezése után a ciklus ismét az elejéről indul.
Az egy IPO-ciklushoz szükséges időt ciklusidőnek is nevezik.

1.9.1.2 Programozás
A programozási nyelvek, amelyekkel a PLC-ket programozni lehet, az EN 61131-3 szabvány szerint
szabványosítottak, bár a legtöbb gyártó saját szoftvercsomagokat kínál.
Számos különböző nyelv létezik, a grafikus nyelvektől a tisztán szöveges alapúakig.

1.9.2 DDC-BA (DirectDigitalControl-BuildingAutomation)
A DDC-BA-k felépítésükben hasonlóak a PLC-khez, és gyökereik, mint már említettük, a
helyiségautomatizálásban keresendők.
A DDC-BA hardvere nagymértékben hasonlít a PLC-éhez. A DDC-BA egy CPU-val és egy memóriával
rendelkezik. Feladatuknak megfelelően azonban a DDC_BA-k belsőleg keményen huzalozottak, és
általában nem bővíthetők további modulokkal.
A bemenetek és kimenetek száma rögzített. Bővítési lehetőségei miatt egy PLC rugalmasabb, mint egy
DDC-BA.
A DDC-BA nem rendelkezik az IEC/EN szerinti szabványosított programozási nyelvvel, és általában
gyártóspecifikus programokkal programozzák. Az is előfordulhat, hogy egy DDC-BA-t a gyártó szállítja,
és csak paraméterezni lehet.

1.10 Management szint
Az automatizálási piramis legmagasabb szintje a managemetn szint, melynek fő feladatai a következők:
- Az üzem működésének felügyelete és optimalizálása
- A múltbeli és statisztikai adatok vizualizálása
- A rendszer vagy berendezés magasabb szintű üzemeltetése és paraméterezése
A felhasználók a feladatokat egy vagy több felügyeleti számítógépen keresztül, vagy több
kezelőállomással rendelkező elosztott rendszerként végezhetik.
A management szint az összes BA-rendszer összekapcsolása révén, az automatizálási szinthez való
(gyártótól független) felületekkel, egy átjárható átfogó rendszert alkot.

Ábra 25: Management szint egy technológai rendszerben (zöld)

Ábra 26: A management szint sematikus megjelenítése

A 26. ábrán egy példát láthatunk a management szintre.
A felhasználók klienseken vagy böngészővel rendelkező eszközökön keresztül férnek hozzá a
vezérlőrendszerhez, hogy a berendezéseket és rendszereket kezeljék és felügyeljék.
A jelenlegi trendek azt mutatják, hogy az új webes technológiák, mint például a HTML5, egyre inkább
az automatizálás szintjére helyezik át az olyan funkciókat, mint az üzemeltetés és a felügyelet. Ez
összhangban van a szabványokkal, mivel ezek a funkciók az EN ISO 16484 szabvány szerint nem
kötődnek a megfelelő szintekhez.
Másrészt új funkciók (pl. az EN ISO 50001 szerinti energiagazdálkodáshoz) kerültek a management
szintre.

Bus rendszerek
A hagyományos jelek esetében az érzékelők/működtetők közvetlenül a megfelelő vezérlőhöz vannak
csatlakoztatva. Ez egy úgynevezett csillagvezetést eredményez.
A csillagkötés hátránya, hogy csatlakozásonként egy kábelre van szükség. Ez egyrészt drága telepítés,

Ábra 28: csillagpontos kábelezés

Ábra 27: busz renszerű kábelezés

másrészt a kábelek tűzterhelésnek számítanak.
A buszrendszereket nem csillagszerűen, hanem a 25. ábrán látható módon kábelezik. Ez azt jelenti,
hogy kevesebb kábelre van szükség, ami csökkenti a költségeket és csökkenti a helyigényt a
vezérlőszekrényben.
Képzeljük el példaként a tömegközlekedés buszkapcsolatát a főpályaudvarról az egyetemre. A busz
szállítja az információkat (egyben adatcsomagokat), azaz az utasokat A-tól B-ig. A busz ismeri a
megállót (címet), és a megfelelő helyen le- és felengedi a megfelelő utasokat (információkat).
A buszon keresztül sokkal több információ szállítható, mint a hagyományos analóg/digitális jelekkel,
pl. diagnosztikai adatok is. A nagy adatmennyiség miatt azonban az üzembe helyezéshez vagy a
hibaelhárításhoz speciális diagnosztikai eszközökre (hardver vagy szoftver) van szükség. A
buszrendszerek megfelelői a protokollok.

1.10.1.1 Topológiák
A klasszikus buszon kívül más topológiák is léteznek a műszaki rendszerek összekapcsolására. A
kapcsolatok megvalósíthatók kábeles vagy rádiós technológiával.

Ábra 29: Bus Topológiák

A BA-ban használt topológiákat a 27. ábra mutatja. A pontok a résztvevőket és/vagy az irányítókat
jelölik. Leggyakrabban a klasszikus busz vagy fa kábelezést használják. A hálózati technológiában
leginkább a csillag kábelezést használják.
A gyűrűs topológia a korai hálózati technológiában alakult ki, és ma már nem használják.
1.10.1.2 Alap bus típusok
A legismertebb alap busz típusok az RS232 és az RS485 busz.
1.10.1.2.1 RS232
Az RS232 (Recommended Standard 232) busz a klasszikus soros kétvezetékes busz. Az EIA (Electronic
Industries Association) fejlesztette ki az 1960-as évek elején, és a 2010-es évekig gyakran használták a
számítógépekben (COM portok).
Klasszikus alkalmazása a telefonvonalakon keresztül, modemeken keresztül történő pont-pont
kapcsolat volt. Ezenkívül szinte minden PLC-t a soros felületen keresztül programoztak.
Az RS232 maximális vezetékhossza erősen függ az alkalmazott adatátviteli sebességtől. Minél
gyorsabban kell az adatokat továbbítani, annál kisebb a maximális vonalhossz.
Manapság az RS232 szinte csak régi rendszerekben található meg. Felváltotta az USB és az Ethernet.

Ábra 30: RS232 (Homm, 2021)

1.10.1.3 RS485
Az RS485 egy aszinkron soros felület több résztvevő összekapcsolására. Eredetileg az iparból származik,
de gyorsan beépült az épületgépészetben.
Az RS485 nagyon robusztus és sok résztvevőt (pl. 32) képes vezérelni. A kábel hossza akár 1200 m is
lehet, és erősítőkkel még tovább növelhető.
Az épületgépészetben az RS485 általában a Modbus és a BACnet protokollokban található meg.

Ábra 31: RS485

1.10.2 Terepi busz rendszerek
A terepi busz az automatizálás, a gyártástechnika, az épületautomatizálás és az autóipari technológia
különböző, fizikailag elkülönülő buszrendszereinek gyűjtőneve. Ezek olyan vezetékes vagy vezeték
nélküli buszrendszerek, amelyekkel a terepi eszközök, azaz érzékelők és működtetők, például
meghajtások, kapcsolók, motorok, működtetők és lámpák csatlakoznak a vezérlőeszközökhöz és
vezérlőszámítógépekhez, és amelyeken keresztül a komponensek közötti gyors adatcsere zajlik.
Fieldbus:
- Digitális, soros adatátvitelen alapuló kommunikációs rendszer
- Alkalmazás automatizálási rendszerekben és folyamatirányító rendszerekben
Terepi buszrendszer:
- Legalább egy terepbusszal és egy csatlakoztatott eszközzel rendelkező rendszer.

1.10.3 Különbség a bus rendszer és a protokoll között
1.10.3.1 Bus rendszer
A buszrendszer jelek hardveres átvitele. Ezek az elektromos szintek általában szabványosítottak.
A buszrendszer üzembe helyezéséhez általában egy speciális üzembe helyező szoftvert vagy egy
speciálisan kifejlesztett eszközt használnak.

1.10.3.2 Protokol
A protokoll az információközlés szoftvertechnikai meghatározása pl. egy buszrendszerben.

Az épületautomatizálás terepi busz rendszerei
1.10.4 KNX
A KNX egy ipari kommunikációs rendszer, amelyet a lakás- és épületautomatizálásban használnak az
eszközök (érzékelők, működtetők, vezérlőeszközök, kezelő és ellenőrző eszközök) információtechnikai
hálózatba kapcsolására. Használatát összehangolják a villanyszerelési technológiával, így biztosítva az
épületben a funkciókat és az automatizált folyamatokat.
A KNX rendszer ernyőszervezete a Konnex Association cvba (belga jog szerint), amely 1999-ben alakult.
Az EIBA (European Installation Bus Association), az EHSA (European Home Systems Association) és a
BCI (BatiBUS Club International) tagokból áll.
A KNX az európai telepítőbusz (EIB) utódja, ezért az elektromos berendezésekben való használatra
adaptált. A KNX-et 2003 óta az EN 50090 szabványban szabványosították, 2006-ban pedig ezt a
szabványt elfogadták az ISO/IEC 14543-3 nemzetközi szabványként.
A szabványnak megfelelő KNX-kapcsolat számos különböző gyártó eszközeinek használatát teszi
lehetővé. Ez lehetővé teszi a különböző szakmák közötti tervezést, a nagyobb funkcionalitást, valamint
a telepítés rugalmasságát. Az eszközök paraméterezése, amely bármikor módosítható, megkönnyíti az
új építést vagy egy objektum átalakítását is.
Mivel a KNX-termékek általában drágábbak, mint a hagyományos telepítéshez használt eszközök, a
KNX-nek csak akkor van értelme, ha több területet kell összekapcsolni, vagy ha a megfelelő telepítést
gyorsan és rugalmasan kell átalakítani a használatban bekövetkező változások esetén.

1.10.4.1 Struktúra
A KNX-berendezés struktúrája hierarchikus és fa-topológiájú. (Error! Reference source not found.).

Ábra 32: KNX Topológia (Ivory Egg (AUST) Pty Ltd, 2021)

Ez a KNX struktúra leképezhető egy épületszerkezetre. A gerinchálózat az épület. A területek alkotják
az épület emeleteit, a vonalak pedig az emeleten lévő folyosókat.
Minden eszközhöz egyedi fizikai cím is szükséges. Ez az eszközök közötti adatkommunikációhoz és a
rendszer paraméterezéséhez szükséges.
A következő vázlat a KNX-szel rendelkező eszközök informatikai hálózatba kapcsolását mutatja be.
Minden eszköz a KNX-buszra csatlakozik.

Ábra 33: Informatikai eszközök hálózatba kapcsolása KNX segítségével

A KNX-adatcsomagok továbbítására többféle átviteli médium áll rendelkezésre. Ezáltal a KNX.TP (TP =
csavart érpár) a leggyakrabban használt változat, mert általában ez a legkedvezőbb, ha a kábelfektetés
nem tiltott (pl. műemlékvédelem). Figyelem! A KNX.TP azt jelenti, hogy a kommunikáció kétvezetékes
csavart érpáras kábelen keresztül történik.

A KNX.TP hátránya az alacsony sebesség max. 9600 baud. Nagy előnye az akár 1000 m-es lehetséges
kábelhossz.
A KNX.IP rendszerint csak akkor használatos, ha megfelelő kezelő- és felügyeleti állomásokat kell
integrálni. Ezek IP-routereken keresztül csatlakoznak a KNX-buszhoz. A KNX.IP nagy távolságok
áthidalására is használható optikai kábelek*1 használatával.
A KNX.PL az épületben meglévő elektromos hálózatot használja az elektromos hálózat szinuszos
feszültségének felülírásával. A KNX.PL akkor használható, ha nem lehet további vezetékeket felszerelni
(pl. műemlék épületek vagy különleges épületek, mint pl. templomok, múzeumok stb.).

1.10.4.2 Software
Az ETS szoftver (jelenleg az 5. verzió) szükséges a KNX rendszer tervezéséhez, paraméterezéséhez és
üzembe helyezéséhez. Az ETS a Engineering Tool Software rövidítése, és Windows számítógépeken fut.
A KNX rendszer paraméterezhető, nincs tényleges értelemben vett programozás, mint például egy PLC
esetében.
A https://www.knx.org/ honlapon megtalálja az aktuális licencmodelleket, valamint számos
útmutatót, tervezési és képzési dokumentumot. A demó verzió, amellyel maximum 5 eszköz
paraméterezhető, ingyenes.
Az ETS eCampus (https://wbt5.knx.org/) segítségével ingyenesen teheti meg első lépéseit a KNX
világában egy webes képzésen keresztül, és a sikeres elvégzés után tanúsítványt kap.

1.10.5 LON
A KNX mellett a LON is elterjedt rendszer az építőiparban. A LON egy univerzális terepi busz, amelyet
elsősorban az épületautomatizálásban használnak. A LON-t az amerikai Echelon vállalat fejlesztette ki
1990 körül, és 2008 óta az EN/IEC 14908 szabványosítja.
A LON közvetlen versenytársa a KNX-nek az épületrendszer-technológiában, bár mindkét rendszer
hasonló rendszerszemléletű. Bizonyos esetekben a rendszerek ki is egészítik egymást, így mindkét
rendszer egyszerre használható. Különösen a régebbi épületekben a LON még mindig erősen jelen van,
míg az új létesítményekben a trend egyértelműen a KNX felé mutat. A LON elsősorban a
helyiségautomatizálásra összpontosít, különösen a világítás, a redőnyök és a HVAC vezérlésére.
Az "intelligenciát" az Echelon által kifejlesztett Neuron chip biztosítja a LON hálózatban. Ez a LONtechnológia szíve, és egy processzoros rendszer, amely különböző feladatokat lát el. A Neuron chip
néhány más komponenssel együtt egy helyben működő hálózat teljes résztvevőjét (csomópontját)
alkotja.
1.10.5.1 Struktúra
A Neuron chipek egy adó-vevő segítségével kapcsolódnak az átviteli hálózathoz.
Különböző típusú adó-vevőegységek léteznek, többek között a Twisted Pair (TP), a Powerline (PL), a
Link Power.

A LON felépítése hasonló a KNX-hez. A topológia lehet gyűrű, csillag, vonal vagy fa struktúra, vagy ezek
kombinációja.
A KNX-hez hasonlóan legfeljebb 127 csomópont alkot egy vonalat, és legfeljebb 255 vonal alkot egy
hálózatot. A LON maximális mérete tehát 32 385 csomópont. Vonali topológiában 78 kbit/s átviteli
sebességgel legfeljebb 2700 m-es kiterjedés lehetséges.
1.10.5.2 Software
Az Echelon "LONMaker" eszköze a paraméterezésre és az üzembe helyezésre szolgál. Integrált
eszközönként 5 USD licencdíj (kredit) fizetendő.
A LONMakerben számos alhálózat, vonal és csomópont szerinti felosztás végezhető el. A
paraméterezés grafikus objektumokkal és csatlakozó vonalakkal történik.

1.10.6 DALI
"A DALI, vagyis a Digital Addressable Lighting Interface egy digitális világításvezérlésre szolgáló,
kifejezetten erre a célra kifejlesztett protokoll, amely lehetővé teszi a robusztus, skálázható és
rugalmas világítási hálózatok egyszerű telepítését.
A DALI-t eredetileg a fénycsöves előtétek digitális vezérlésére, konfigurálására és lekérdezésére
fejlesztették ki, felváltva a 0/1-10V-os analóg vezérlés egyszerű, egyirányú, sugárzásszerű működését."
(DIIA, Digital Illumination Interface Alliance, 2020)
A DALI (valamint a DALI-2 és a D4i) a DiiA ((Digital Illumination Interface Alliance) védjegye, és az IEC
62386 szabványosítja.
A DALI protokollt kizárólag a világítástechnikában használják, és a világításvezérlő termékek közötti
kétirányú kommunikációra szolgál. Egy DALI rendszer legalább egy DALI vezérlőből, a kétvezetékes
buszból és egy világításvezérlő eszközből áll. A vezérlőtől függően több vonal (általában kettő)
csatlakoztatható, egyenként legfeljebb 64 világításvezérlő egységgel vagy érzékelővel.
Világításvezérlő eszközként általában elektronikus előtéteket (EVG-ket) használnak, amelyek a
lámpatest tápellátásán kívül a DALI 2-vezetékes buszhoz is rendelkeznek interfésszel.
Az alkalmazástól függően a 2 huzalos busz egyes eszközök (pl. érzékelők) kommunikációjára és
tápellátására is használható.
Az üzembe helyezés és a DALI-rendszer minden egyes bővítése során minden eszközhöz saját egyedi
címet rendelnek. Az eszközök egyenként vagy akár 16-os csoportba is csoportosíthatók.
A kétirányú digitális kommunikációnak köszönhetően nem csak az eszközök közötti vezérlés
lehetséges. A DALI-eszközök visszajelzést is küldhetnek a hibákról, a lámpatest állapotáról vagy egyéb
információkérésekről.
A DALI-eszközök a meglévő villanyszerelésen keresztül csatlakoztathatók, ha 5 eres kábelt fektettek le,
ami általában teljesül. A három vezeték "fázis, semleges és védőföld" a tápellátás, a maradék kettő a
DALI-busz számára szolgál (lásd a képet).

Ábra 34: DALI kábelezési koncepció (Osram, 2021)

A DALI-busz polaritásfordítás ellen védett, ami azt jelenti, hogy a vezetékek felcserélhetők. A buszon a
feszültség kb. 16 V.
A DALI többek között úgynevezett vészhelyzeti funkciókat is kínál. Ha a feszültségellátás meghibásodik
és visszatér, a DALI lámpatestek automatikusan bekapcsolnak.
1.10.6.1 DALI és DALI-2
"A DALI-2 a DALI protokoll legújabb verziójára utal.
A DALI-1 verzióhoz képest a DALI-2 számos új parancsot és funkciót tartalmaz. Míg a DALI-1 verzió csak
a vezérlőberendezéseket tartalmazta, a DALI-2 olyan vezérlőeszközöket, mint az alkalmazásvezérlők és
a bemeneti eszközök (pl. érzékelők), valamint a busz tápegységek.
A DALI-2 a különböző gyártók termékeinek átjárhatóságára összpontosít, és a DALI-2 tanúsítási
program megerősíti a termékek kompatibilitását a vonatkozó specifikációkkal." (Digital Illumination
Interface Alliance, 2020)
Csak a tanúsított DALI-2 termékek viselhetik a DiiA által kiadott DALI-2 logót, ami interoperabilitást
jelent, és csak a DiiA tagjai tanúsíthatják termékeiket. Minden tanúsított termék szerepel a DiiA
termékadatbázisában.
A DALI-2 tanúsítás a DiiA által végzett tesztek eredményeinek ellenőrzésével jár. Ezzel szemben a DALI
1-es verziójú termékek megfelelősége kizárólag önbevalláson alapul, ami interoperabilitási
problémákhoz vezetett a piacon.
1.10.6.2 D4i
A D4i (intra-luminaire DALI) a DALI szabványosítása a lámpák számára, és számos új funkcióval egészíti
ki a meglévő DALI-2 termékcsaládot.
A D4i specifikációk biztosítják, hogy a lámpatesthez csatlakoztatott vagy abba integrált
vezérlőeszközök, érzékelők vagy vezeték nélküli kommunikációs eszközök számára rendelkezésre
álljon a tápellátás.
Eközben a lámpatestben lévő D4i vezérlők különféle adatokat tárolhatnak és jelenthetnek
szabványosított módon.
A D4i termékek DALI-2 termékek kiegészítő funkciókkal. Minden D4i tanúsított meghajtó és
vezérlőeszköz DALI-2 tanúsítvánnyal is rendelkezik.

Ábra 35: Zhaga-D4i felület intelligens lámpatestekhez (Zhaga, 2020)

A képen a Zhaga és a DiiA által tanúsított, D4i szabványú "intelligens" IoT lámpatest látható. Erről
bővebb információt a következő címen talál: https://www.digitalilluminationinterface.org/zhaga-d4i/.

1.10.7 DMX
A világítástechnikában egy másik terepi busz a DMX (Digital Multiplex). Ezt elsősorban a színpadi és
rendezvénytechnikában használják effektvilágításhoz.
Egyetlen vezérlőjellel 515 csatorna vezérelhető. Egy lámpatestnek több csatornája is lehet, mint
például a fényerő, a szín és a többfunkciós reflektorok világítási iránya.
A DMX alapja a klasszikus RS-485 busz. A DALI-val ellentétben a DMX sokkal gyorsabb az egyes
lámpatestek vezérlésében.

1.10.8 MP-Bus
Az MP-Bus a BELIMA cég 2 huzalos buszát jelenti, és elsősorban HVAC működtetőelemeket, például
működtetőelemeket, szabályozószelepeket vagy térfogatáram-szabályozókat hálózza be a terepen. Az
adatcsere master-slave rendszerként történik, ahol a master vonalanként akár 8 működtetőt is
vezérelhet és lekérdezhet. Egy vonal maximális hossza 800 méter.
Az MP-Bus interfésszel rendelkező működtetők általában saját csatlakozókkal rendelkeznek a
hőmérséklet, páratartalom, abszolút térfogatáram, relatív térfogatáram, min./max. határértékek,
szög, működési állapot, hibaüzenetek vagy kapcsolókérdések (ON/OFF) érzékelői számára, amelyek az
MP-Buson keresztül lekérdezhetők.

1.10.9 M-Bus
Az M-busz (Meter-Bus) a fogyasztási adatoknak a különböző típusú fogyasztásmérőkkel történő
gyűjtésére szolgál, és az EN13757 szabványban van szabványosítva. A kétvezetékes busz a master-slave

elv alapján működik, a master a slave-ektől (az energiamérőktől) kéri az adatokat. A kétvezetékes
buszon kívül a rádióátvitel is használható.
Az M-Bus másik előnye, hogy az energiamérők tápellátása is lehetséges
Az M-Bus eszközöket elsősorban a következő mérési feladatokra használják:
- Villamosenergia-mérő
- Vízmérő
- Gázmérő
- Hőmennyiségmérő

1.10.10

SMI

Az SMI (Standard Motor Interface) a "DALI" a redőnyök és zsaluk számára. Ez egy kétvezetékes busz,
amelynek maximális hossza 350 m. Egy SMI-buszhoz legfeljebb 16 motor csatlakoztatható.
Az SMI-interfész közvetlenül az adott meghajtóba/motorba van beépítve. A DALI-hoz hasonlóan az
ötvezetékes tápvezeték két szabad vezetékpárja használható az SMI-buszhoz.
A vezérlés mellett az SMI-busz diagnosztikai funkciókat is biztosít. Két különböző SMI-típus létezik, SMI
230 voltos és SMI-LoVo 24 voltos tápellátással. Az eltérő tápfeszültségek miatt a két típust mindig külön
kell üzemeltetni!

1.10.11

Rádió rendszerek

1.10.11.1 EnOcean
Az EnOcean egy gyártófüggetlen szabvány az akkumulátormentes vezeték nélküli technológia számára.
Mindenekelőtt a nagyon alacsony energiafogyasztás jellemzi, az "energiagyűjtés" elvét alkalmazva.
Az érzékelők és működtetők a szükséges energiát a mozgásból, a fényből és a hőmérsékletből nyerik.
Példa: egy EnOcean nyomógomb a nyomógomb működtetésével (a mozgási energia elektromos
energiává alakításával) éppen elegendő energiát termel az információ feldolgozásához és
elküldéséhez.
A vezeték nélküli technológia előnye mellett (nincs kábelezés) az EnOcean további előnye, hogy nem
igényel elemeket, és így szinte nincs szükség karbantartásra. A nyomógombok és kapcsolók a modern
épületek üvegfalaira is felszerelhetők, mint minden rádiós alapú megoldás esetében.
1.10.11.2 Zigbee
A Zigbee az alacsony adatmennyiségű vezeték nélküli hálózatok szabványa. Az EnOceantól eltérően a
Zigbee-eszközökhöz további tápegységre (pl. akkumulátorra vagy tápegységre) van szükség.
A Zigbee elnevezés a méhek "cikk-cakk táncából" származik (lásd: https://www.telkonet.com/what-iszigbee/).
A Zigbee előnye a hálózatok keveredése (lásd a képet) és az ebből adódó (elméletileg) több kilométeres
hatótávolság.

Ábra 36: Zigbee hálózat

A Zigbee-t számos ismert gyártó és termék használja, többek között a Philips Hue, az Osram Lightify, a
Google OnHub stb.
1.10.11.3 Z-Wave

A Z-Wave a Sigma Designes és a Z-Wave Alliance vállalatok vezeték nélküli kommunikációs
szabványa. A legtöbb vezeték nélküli szabványhoz hasonlóan elsősorban az otthoni
automatizálásban használják. Az Ipar 4.0 és az IoT során azonban egyre gyakrabban használják
a BA-ban.
A Z-Wave nagy előnye a titkosított kommunikáció és az alacsony energiafogyasztás. A Z-Wave
eszközök egyaránt működnek akkumulátorral (pl. érzékelők, gombok stb.) és hálózati
feszültségen keresztül csatlakoztatva (pl. redőnyvezérlés, fényvezérlés, átjárók stb.).

Hálózati technológiák és protokollok
A modern hálózati technológiák ma már minden épületben alapfelszereltségnek számítanak, és az
informatikai infrastruktúra szerves részét képezik. Amikor egy épületben hálózati technológiáról
beszélünk, ezek a (információs) technikai eszközök adatcseréjét szolgáló struktúrák és rendszerek. Ezek
a struktúrák és rendszerek alkotják az IT-infrastruktúrát (IT = információtechnológia).
Az IT-infrastruktúra hardver- és szoftverrendszereket egyaránt használ az adatcseréhez és feldolgozáshoz, amit e fejezet során tisztázni fogunk.
A rendszerek összekapcsolhatók kábellel (vezetékes hálózatok) vagy rádiószabvánnyal (vezeték nélküli
hálózatok). A vezetékes és a vezeték nélküli hálózatok kombinációja is lehetséges.
A 6.1. fejezetben először az általános hálózati technológiát ismertetjük, a 6.2. fejezetben pedig az
épületautomatizálás kiválasztott hálózati protokolljait mutatjuk be.

1.11 Általános hálózati technológiák
A hálózat számos informatikai eszköz összekapcsolása. Egy ilyen hálózat példája a 37. ábrán látható.
Ebben az informatikai hálózatban az összes számítógép kábelen vagy rádión keresztül kapcsolódik
egymáshoz. Ezeknek a kapcsolatoknak természetesen bizonyos szabályok szerint és protokollok
segítségével kell történniük. Erre a célra a hálózati technológiában számos szabvány létezik, valamint
különböző eszközök, amelyek lehetővé teszik a kommunikációt (és így az adatcserét).

Ábra 37: Példa kommunikációs hálózatra (Wetherall, 2012)

Az itt felsorolt eszközöket a "Hardver" című részben ismertetjük.
Amint már bemutattuk, a hálózatok több (legalább két) műszaki eszköz összekapcsolását jelentik.
Annak érdekében, hogy az eszközök a lehető leghibamentesebben tudjanak egymással kommunikálni,
többféle kommunikációs kapcsolatot és kommunikációs formát határoztak meg.
- A kommunikációs kapcsolatok szabályozzák, hogy ki kivel beszéljen.
- A kommunikációs formák szabályozzák, hogy ki mikor beszél

1.11.1 Kommunikációs kapcsolatok
Az összefüggések és formák például egy embercsoport segítségével magyarázhatók.
A legegyszerűbb kommunikációs kapcsolat a két ember közötti unicast vagy párbeszéd. Van egy feladó
(piros) és egy vevő (zöld). Minden más személy (kék) nem vesz részt a kommunikációban. Példaként
szolgál a telefonbeszélgetés, ahol a küldő és a fogadó szerepe változhat (kommunikációs forma).

Ábra 38: Unicast

A második kommunikációs kapcsolat az adás. Ezt egyszerűen egy előadással lehet leírni. A feladó
például egy tanár, a címzettek pedig a hallgatók.
Technikailag a rádió vagy a televízió példájával gondolhatunk a közvetítésre. A feladó sugároz, és
mindenki hallgatja. Általában azonban a feladó nem tudja, hogy ki hallgatja.

Ábra 39: Broadcast

A harmadik kommunikációs kapcsolat a multicast. Példaként ismét egy embercsoportot képzelhetünk
el. A multicast esetében azonban a feladó csak a címzettek egy meghatározott csoportját szólítja meg.

Ehhez azonban a küldőnek pontosan tudnia kell, hogy kiket szólít meg. Az emberek csoportjának
példájában a feladónak egy adott tulajdonsággal kell megszólítania a címzetteket.
Technikailag ez a címzéssel valósul meg. Minden résztvevőnek (pl. számítógép) van egy egyedi címe,
amelyet a feladónak ismernie kell.

1.11.2 Kommunikációs fomrák
A kommunikációs formákat szimplex, fél-duplex és duplex kommunikációs formákra osztják.
A szimplex egy úgynevezett irányított üzemmód. A kommunikáció csak egy irányban történik, az
adóból a vevő felé. Példaként szolgálnak az érzékelők, a csipogók, a klasszikus rádió vagy a televízió.

Ábra 40: Simplex

Fél-duplex esetén az adó lehet a vevő is (és fordítva). A kommunikáció váltakozó üzemmódban
történik. Ha egy adó aktív, az összes többi résztvevő vevő.
Példaként elképzelhető a kommunikáció két rádión keresztül. Aki beszél, az az adó, a másik a vevő. A
kommunikáció mindkét irányba történhet. Ha mindkét résztvevő egyszerre beszél, a
kommunikációban hibák keletkeznek.
A régi számítógépes hálózatokban az egyidejű küldést speciális protokollok segítségével akadályozták
meg.

Ábra 41: Fél-duplex

A duplex esetén a résztvevők egyszerre adók és vevők. A kommunikáció mindkét irányban egyszerre
lehetséges.
A mai telefon és a jelenlegi számítógépes hálózatok szolgálnak erre példaként.

Ábra 42: Duplex

1.11.3 Rendszerarhitektúrák
A kommunikációs kapcsolatok és kommunikációs formák mellett a hálózatok felépítésükben is
különbözhetnek.
A peer-to-peer architektúrában minden számítógép egyenlő jogokkal rendelkezik, és nincs hierarchia.
A legtöbb esetben két számítógép kommunikál egymással a peer-to-peer hálózatban. Azonban több
számítógép is kapcsolódhat egymáshoz.

Ábra 43: Peer-to-peer arhitektúra

A 41. ábrán látható példában a 2. számítógép képes kommunikálni az összes többi számítógéppel, de
az 1. számítógép csak a 2. és 3. számítógéppel tud kommunikálni, a 4. számítógéppel nem.
A peer-to-peer hálózat általában viszonylag gyors és olcsó, mivel nincs szükség további hardverre (pl.
kapcsolóra). A peer-to-peer hálózatokat ma már szinte sehol sem használják.
A kliens-szerver architektúra (42. ábra) hierarchikus. Ma már szinte minden hálózat erre az
architektúrára épül.

Ábra 44: Kliens-Server arhitektúra

Az kliens-setver architektúrában az ügyfelek (számítógépek) először mindig kapcsolatot létesítenek egy
kiszolgálóval, és oda intézik a megfelelő kéréseket. A kiszolgáló kiértékeli ezeket a kéréseket, és a
megfelelő választ adja.
Az kliens-server architektúra előnyei:
- Központosított karbantartás és adatmentés, erőforrás- és költségmegtakarítás.
- Könnyen bővíthető

- Nagyobb biztonság a hozzáférés-szabályozás révén, mivel az ügyfeleknek hitelesíteniük kell magukat
a kiszolgálónál.
Az kliens-server architektúra hátrányai:
- Magas beszerzési költségek, mivel nagy teljesítményű szerverre van szükség.
- A hálózat teljes kiesése a szerver meghibásodása esetén (ezért biztonságos szerver vagy redundáns
kialakítás)

1.11.4 Hálózat topológiák
A topológiában az egyes hálózati csomópontok kommunikációs útvonalait vesszük figyelembe. A
résztvevők lehetnek ügyfelek és kiszolgálók is.
A hálózatokat csillag- vagy fatopológiaként vezetik, ahol a fatopológia a csillagtopológia kiterjesztése.

Ábra 45: Csillag és fa topológiák

A topológia a megfelelő hálózati komponensek (hardver) elrendezését írja le. Bár az ábrákon hasonlóan
jelenik meg, nem szabad összetéveszteni a hálózati architektúrával, amely a hálózat működését írja le.
A csillagközpontot egy kapcsoló alkotja (lásd a 4.1.9.4. pontot). Ez fogadja a hálózati résztvevőktől
(küldőktől) érkező kéréseket, és továbbítja azokat a fogadónak. Minden résztvevő egy hálózati kábelen
keresztül kapcsolódik a kapcsolóhoz. A kapcsoló ismeri a résztvevők címeit, és a kommunikáció univagy multicast.
A switch elődje a hub volt. Ez még mindig megtalálható a régebbi hálózatokban. A hub minden kérést
broadcastként továbbít az összes csatlakoztatott csomópontnak. Ez néha megnövekedett (felesleges)
adatforgalmat eredményezett.

1.11.5 A hálózat méretei
A hálózatokat technológiájuk, valamint térbeli kiterjedésük és hatótávolságuk alapján osztják fel. A
hálózatok nem különülnek el egymástól, és kommunikálhatnak egymással, pl. egy LAN-ban lévő
előfizető egyben egy MAN vagy WAN előfizetője is.
A következő felosztások tájékoztató jellegűek és nem 100%-ban körülhatároltak.
- PAN - Personal Area Network: személyre szabott hálózat, pl. Bluetooth.
- LAN - Helyi hálózat: lokális hálózat, pl. Ethernet.

- MAN - Metropolitan Area Network: regionális hálózat
- WAN - Wide Area Network: nyilvános hálózat, z. B. ISDN
- GAN - Global Area Network: globális hálózat, z. B. az Internet.

1.11.6 Standardizáció
1.11.6.1 IEEE 802.3 Ethernet
A mai hálózati technológia legfontosabb szabványa az IEEE 802 ("i tripple e" kiejtéssel). Ezt az 1970-es
években az Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) egyik projektcsoportja hozta létre, és
a mai napig használják. A 802 a hálózati szabványokkal foglalkozó projektcsoport száma.
Az IEEE az elektromos és mérnöki szakemberek és szakértők nemzetközi szervezete, amelynek több
mint 423 000 tagja van több mint 160 országban (2016-ban).
Valószínűleg a legismertebb szabvány az IEEE 802.3 Ethernet címmel. Ez határozza meg a hálózatot,
ahogyan jelenleg használjuk. Az SSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)
aszinkron médiáhozzáférési módszert használja, amelyben több hálózati csomópont is hozzáférhet az
átviteli közeghez. Itt nagy szerepet játszik a jelátvitel során bekövetkező ütközések kezelése.
Számos bővítés létezik már, amelyek többek között az átviteli sebességet javítják (pl. 802.3z "Gigabit
Ethernet") vagy kiegészítő tápellátást határoznak meg (pl. 802.3af "Power over Ethernet").
1.11.6.2 IEEE 802.11 Wireless LAN
Egy másik IEEE munkacsoport a jól ismert WLAN-szabvánnyal foglalkozik. Az IEEE 802.11 kizárólag a
vezeték nélküli hálózatok kommunikációját szabványosítja.
A WLAN mindig rendelkezik egy hálózati névvel (SSID = Service Set Identifier), amellyel a
résztvevők/ügyfelek csatlakozhatnak.
Az adatcsomagok címzésére és a hálózati lefedettség kiterjesztésére különböző módszerek állnak
rendelkezésre. A legismertebb a Wireless Distribution System (WDS), amely több hozzáférési pontot
köt össze rádión keresztül. Egy WDS-képes hozzáférési pont fogadja a (esetleg gyenge) rádiójelet,
feldolgozza és erősítéssel újra továbbítja.
Ha WLAN-t üzemeltet, gondoskodnia kell annak biztonságos titkosításáról. Az IEEE 802.11 szabvány
többféle titkosítási lehetőséget kínál. Az aktuális titkosításnak legalább a WPA2 szabványt kell
használnia. Nagy jelentőséget kell tulajdonítani a biztonságos kulcsnak.
A WPA2 az AES-en (Advanced Encryption Standard) alapul, és nagymértékben biztonságosnak
tekinthető.
A legújabb biztonsági szabvány a WPA3. Ezt azonban jelenleg csak néhány eszköz támogatja.
A különböző WLAN-szabványok átviteli sebességét a 2. táblázat mutatja, és a szabványban szereplő
további betűkkel határozzák meg.

Táblázat 2: Adatátviteli sebesség wireless LAN

Standard

Frequency band

Data rate

IEEE 802.11b

2,4 GHz

max. 11 Mbit/s

IEEE 802.11g

2,4 GHz

max. 54 Mbit/s

IEEE 802.11n

2,4 oder 5,0 GHz

max. 600 Mbit/s

IEEE 802.11ac

5,0 GHz

max. 6.936 Mbit/s

IEEE 802.11ad*

60,0 GHz

max. 6.757 Mbit/s

A WLAN technikai kommunikációja elektromágneses hullámok segítségével történik. A WLAN három
frekvenciasávot használ. A frekvenciasáv az elektromágneses spektrum egy része.
Mivel a 2,4 GHz-es frekvenciasávot már jó ideje erősen kihasználják, 2009-ben megjelent a 802.11n
szabvány, amely először tette lehetővé az 5 GHz-es frekvencia használatát.
Az 5 GHz-es frekvenciatartomány jelenleg még kihasználatlan, és a 2,4 GHz-es tartományhoz képest
magasabb adatátviteli sebességet kínál, alacsonyabb maximális kiterjesztés mellett.

Ábra 46: ISO/OSI 7 modell (Baustelle:OSI-Referenzmodell, 2020)

1.11.7 TCP/IP Protokoll
A két rendszer közötti adatcseréhez protokollokra van szükség. A protokollok olyan szabályokból és
formátumokból állnak, amelyek meghatározzák a rendszerek kommunikációs viselkedését.
A protokoll
- meghatározza a rendszerek közötti kommunikáció menetét
- meghatározza a kommunikáció szerkezetét, az információcsere módját és a kommunikáció
befejezésének módját.
- feltételezi a kommunikáció bizonyos részfeladatait
A mai hálózati technológiában különösen a TCP és az IP protokollok emelkedtek ki. Mindkettő a
hálózatokban az adatcsomagok közvetítésére és szállítására szolgáló protokollcsaládba tartozik.
A TCP (Transmission Control Protocol) az OSI-modell szállítási rétegén helyezkedik el. Ez egy
kapcsolatorientált protokoll az alkalmazások kiosztására és az adatáramlás vezérlésére. Ebben a
csomagvesztés mértékét a hibakezelés határozza meg.
Működési elve a következőképpen írható le (küldésre és fogadásra való megkülönböztetés):
- A feladó megkapja az adatcsomagot egy alkalmazástól, és azt több csomagra bontja. Ezután
ezeket fejléccel látja el, és az adatcsomagokat továbbítja az IP protokollnak.
- A vevő fogadja az adatcsomagokat és újra összerakja azokat. Az összerakott adatcsomagot
továbbítja a megfelelő alkalmazásnak.
Az internetprotokoll (IP) az OSI-modell kapcsolási rétegén helyezkedik el. Az adatcsomagok IP-címekkel
történő címzéséért felelős. Az IP-cím egy levél feladójához vagy címzettjéhez hasonlítható. Az IP-címek
hálózati címre és állomáscímre oszlanak, hasonlóan az utca és a házszámhoz. Az adatcsomagok így a
megfelelő hálózathoz és a megfelelő állomáshoz irányíthatók. Megkülönböztetünk IPV4 (IP 4-es verzió)
és utódja, az IPV6 (IP 6-os verzió) között.
A 45. ábra egy példát mutat egy IPV4 adatcsomag felépítésére..

Ábra 47: Példa IPV4

Különbséget kell tenni a fejléc és a felhasználói adatok között.
A fejléc tartalmazza az IP-protokoll által történő feldolgozáshoz szükséges összes információt
(beleértve a címzett és a feladó címét). Több 32 bites blokkra van felosztva.
Egy adatcsomag maximális mérete 65 535 bájt lehet, ahol a fejlécnek legalább 20 bájt, a felhasználói
adatoknak pedig legalább 8 bájt méretűnek kell lenniük.

1.11.8 Hardware
A hálózati technológiában megkülönböztetnek passzív és aktív hálózati komponenseket.
A passzív hálózati komponensek elsősorban a kábelútvonalak és csatlakozások, például a hálózati
kábelek, a csatlakozódobozok és a patchpanelek.
Az aktív hálózati komponensek az adatokat feldolgozó és elosztó eszközök, például a hálózati kártyák,
kapcsolók, hozzáférési pontok és útválasztók.
1.11.8.1 Hálózati kábelek
1.11.8.1.1 Csavart érpáras kábel (réz)
A LAN-ban a hálózati eszközök hálózati kábeleken keresztül vannak összekötve. Ezek a hálózati kábelek
speciális felépítésűek, amelyet a 48. ábra mutat.

Ábra 48: Csavart érpát (Schwöbel, 2020)

•

A hálózati kábelek sodort páros kábelek (TP-kábelek). Ez azt jelenti, hogy mind a négy
vezetékpár különböző sugarakkal van sodorva. Ez a csavarás elengedhetetlen a magas
jelfrekvenciák és az ebből eredő mágneses mezők miatt, amelyek interferenciához

•

vezethetnek. Az összecsavart ereken kívül a kábelek szerkezetében további árnyékolások is
vannak. A jelfrekvencia növekedésével jobb árnyékolásra van szükség.
A sodort érpáras kábelek jelölési rendszere az ISO/IEC-11801 (2002) szabványosítása szerint
történik, és az XX/YZZ formának felel meg.

Táblázat 3: Hálózati káble kategóriák

1.11.8.1.2 Optiaki kábel
Az üvegszálas kábeleket nagy kábelhosszúságú és gyors jelátvitelre használják nagy sebességű LAN- és
tárolóhálózati alkalmazásokban.
A magok műanyag, kvarc- vagy üvegszálakból állnak, amelyeken keresztül fényimpulzusokat
továbbítanak. Az optikai kábelek nagyon érzékenyek a mechanikai igénybevételre. Semmilyen
körülmények között nem szabad meghajlítani őket, mivel ez tönkretenné a magokat.

Ábra 49: Optikai kábel felépítése (Srleffler, 2020)

1.11.8.1.3 Szerelési kábelek és patch-kábelek
A hálózati kábelek ezen kívül telepítőkábelekre és patch-kábelekre oszlanak.
A telepítőkábeleket az épületben történő állandó telepítéshez használják. A rézkábelek (TP-kábelek)
egy patch panelhez vagy egy hálózati csatlakozódobozhoz csatlakoznak. A száloptikai kábeleket egy
FCT (Fiber Connector Tray) elosztó panelhez csatlakoztatják.

A patch-kábeleket a hálózati eszközök közvetlen csatlakoztatására használják, ezért előre összeszerelt
csatlakozókkal vannak ellátva.
A hálózati kábelezés az EN 50173-1 szabvány szerint van felépítve, és elsődleges, másodlagos és
harmadlagos területekre van felosztva.

Ábra 50: Strukturált kábelezés EN50173 szerint

1.11.8.2 Patch panel
A hálózati végpont és a patch panel a rézkábeles strukturált kábelezés csatlakozási pontjai.
A patch panel a elosztó, és általában egy informatikai vagy szerverszobában található. A hálózati aljzat
és a patchpanel közötti kábel a kommunikációs kábel.
A kábelnek, a végpontnak és a patchpanelnek azonos kategóriájúnak kell lennie.
1.11.8.3 Hálózati kommunikációs kártya
A hálózati kommunikációs kártya a végpont (pl. számítógép vagy PLC) és a hálózati kábel közötti
interfész.
Minden hálózati modul egyedi címmel, a MAC-címmel (Media Access Control cím) rendelkezik, amely
az eszköz egyedi azonosítására szolgál.

Ábra 51: NIC (Echoray, 2020)

1.11.8.4 Hub és Switch
A hubok olyan kapcsolóelemek, amelyek egy hálózaton belül több hosztot kapcsolnak össze. A csillag
topológián alapuló Ethernet-hálózatban a switch az adatcsomagok elosztójaként szolgál.
A hubok már nem a technika csúcsa, ezért ritkán találkozunk velük. Ezért ezen a ponton elsősorban a
switcheket tárgyaljuk.
A switchek különböző méretűek, a csatlakoztatható hálózati kábelek maximális számától függően. A
csatlakozásokat portoknak nevezzük. A legkisebb switchek négy porttal rendelkeznek, míg a nagy
switchek 48 porttal is rendelkezhetnek.
A switch képes közvetlen kapcsolatokat teremteni a csatlakoztatott eszközök között, feltéve, hogy az
adatcsomagok fogadóinak portjait ismeri. Ha nem, akkor a kapcsoló az adatcsomagokat az összes
portra szétküldi.
Míg egy hub korlátozza a hálózat sávszélességét, addig egy switch használata esetén a végponttól
végpontig tartó hálózati kapcsolat teljes sávszélessége rendelkezésre áll két állomás
összekapcsolásakor.
1.11.8.4.1 Második és harmadik szintű Switchek
A switch az OSI-modell 2. vagy 3. szintjén működik, ezért 2. vagy 3. szintű switchnek nevezik.
A 2-es szintű swichek általában egyszerű és olcsó modellek. Konfigurációjukat nem lehet
megváltoztatni, nem rendelkeznek kiegészítő funkciókkal, ezért kisebb hálózatokban használják őket.
A 3. szintű switch a 2. szintű switch kiterjesztése, ezeket nagyobb hálózatokban használják, és
különböző funkciókhoz (pl. VLAN, biztonság és felügyelet) konfigurálhatók.
1.11.8.5 Router
A router több, különböző protokollokat és architektúrákat használó hálózatot köt össze. A router
gyakran egy hálózat külső határán helyezkedik el, hogy összekapcsolja azt az internettel vagy egy
másik, nagyobb hálózattal.
A router legalább két hálózati porttal rendelkezik. Az OSI rétegmodell hálózati rétegén (3. réteg)
működik.
A router feladata összetett és a következpk szerint felsorolható:
- A rendelkezésre álló útvonalak meghatározása
- A legmegfelelőbb útvonal kiválasztása különböző kritériumok figyelembevételével.
- Fizikai kapcsolat létesítése más hálózatokkal
- Az adatcsomagok hozzáigazítása az átviteli technikához.
A routernek általában két portja van, egy a LAN és egy a WAN oldalra. A portok gyakran LAN és WAN
felirattal vannak ellátva. A LAN mindig a helyi hálózatot jelenti privát IP-címekkel, míg a WAN oldal a
nyilvános hálózatot jelöli.

1.12 Protokollok az épületautomatizálásban
1.12.1 Modbus
A Modbus egy gyártófüggetlen, nyílt (kommunikációs) protokoll és nem busz.
A Modbus RTU és az ASCII alapja az RS485 busz. A Modbus RTU-t az automatizálási és a terepi szint
közötti felületek is használják.
A Modbus TCP-t a TCP/IP hálózatban használják, és leginkább a menedzsment és az automatizálási
szint közötti feületként, valamint az automatizálási szintű eszközök közötti kommunikációra
használják.
Stabilitása és könnyű megvalósíthatósága miatt a Mobus ma is széles körben használt protokoll, amely
a gyártás- és folyamatautomatizáláson keresztül az épületautomatizálásban is helyet kapott.
Az adatcsere a Modbusban a master/slave eljáráson keresztül történik.
A master általában ciklikusan (polling) hozza létre a kapcsolatot minden egyes slave-hez. Ez azt jelenti,
hogy a masterben mindig a vezérelendő folyamat aktuális képe van tárolva. A prioritásokat úgy lehet
kijelölni, hogy néhány slave-et egy cikluson belül többször is lekérdeznek.
Ennek a módszernek az az előnye, hogy a slave-ek buszkapcsolata nagyon egyszerű és ezért
költséghatékony, mivel az összes szükséges intelligencia a masterben van megvalósítva. Problémás
lehet az az időigény, amikor két slave között adatot kell cserélni. Ebben az esetben a master adatkérést
küld a jelző slave-nek, amely azonnal válaszol. Ezt az információt a masterben vagy a vezérlőben kell
feldolgozni, és továbbítani a fogadó slave-nek.
Ez azt jelenti, hogy szélsőséges esetekben mind az adatkéréshez, mind az átvitelhez ciklusidőre van
szükség. Ezenkívül figyelembe kell venni a mester/szabályozó általi feldolgozási időt is. Így ennek az
adatátvitelnek az időtartama többszöröse lehet a ciklusidőnek.
A Modbus nem igényel további szoftvert az üzembe helyezéshez és a paraméterezéshez. Az adatcsere
a Modbus protokollban szereplő objektumtípusokon keresztül történik.
Ezenkívül minden alaptípushoz egy vagy több funkciót definiálnak.

1.12.2 OPC
Az OPC (Open Platform Communications) az ipari automatizálás és más iparágak biztonságos és
megbízható adatcseréjének interoperabilitási szabványa. Platformfüggetlen, és biztosítja a különböző
gyártók eszközei közötti zökkenőmentes információáramlást. Az OPC Foundation felelős a szabvány
fejlesztéséért és karbantartásáért.
Az OPC-szabvány az ipari gyártók, végfelhasználók és szoftverfejlesztők által kidolgozott specifikációk
összessége. Ezek a specifikációk határozzák meg az ügyfelek és a kiszolgálók, valamint a kiszolgálók és
a kiszolgálók közötti interfészt, beleértve a valós idejű adatokhoz való hozzáférést, a riasztások és
események felügyeletét, a múltbeli adatokhoz való hozzáférést és egyéb alkalmazásokat.
Amikor a szabványt 1996-ban először közzétették, a célja az volt, hogy a PLC-specifikus protokollokat
(mint például a Modbus, Profibus stb.) egy szabványosított felületté teszi, amely lehetővé teszi a

HMI/SCADA rendszerek számára, hogy egy "közvetítővel" kommunikáljanak, amely az általános OPC
olvasási/írási kéréseket eszközspecifikus kérésekké alakítja át, és fordítva.
Az OPC-szabvány eredetileg a Windows operációs rendszerre korlátozódott. Az OPC rövidítés ezért az
OLE (Object Linking and Embedding) folyamatirányításból származik. Ezeket a ma OPC Classic néven
ismert specifikációkat az iparágak széles köre elfogadta, beleértve a gyártást, az épületautomatizálást,
az olaj- és gázipart, a megújuló energiát és a közműveket.
A szolgáltatásorientált architektúrák bevezetésével a gyártási rendszerekben új kihívások jelentek meg
a biztonság és az adatmodellezés terén. Az OPC Foundation az OPC UA specifikációkat úgy fejlesztette
ki, hogy megfeleljen ezeknek a követelményeknek, miközben egy funkciógazdag, technológiailag
nyitott platformarchitektúrát biztosít, amely jövőbiztos, skálázható és bővíthető.

1.12.3 Profibus és Profinet
A Profibus és a Profinet olyan protokollok, amelyek eredete és fő alkalmazási területe az ipari
automatizálás. Az épületautomatizálásban meglehetősen ritkán használják őket.
A Profibust a Siemens cég fejlesztette ki, és a PLC rendszerek és az automatizálási és terepi szintű
komponensek közötti kommunikációra használják.
A Profinet a Profibus továbbfejlesztése Ethernet alapon. A Profinet segítségével nagyobb átviteli
sebesség és diagnosztikai funkciók lehetségesek.

1.12.4 BACnet
A BACnet az Building Automation and Control Network rövidítése, és egy adatprotokoll az
épületautomatizálás különböző rendszereinek és termékeinek adatcseréjére és hálózatba
kapcsolására.
A "BACnet" az American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE)
által kifejlesztett és 1995-ben szabványosított kommunikációs protokoll az épületautomatizáláshoz,
amely lehetővé teszi az eszközök és rendszerek számára az információcserét egymással. A BACnet
közös nyelvet világszerte számos épületautomatizálási rendszerben használják, és 2003 óta DIN EN ISO
16484-5 szabványosítású.
A BACnet abból az igényből fakadt, hogy egy egységes, szabványosított adatkommunikációs protokollal
lehessen megszólítani az épületek legkülönfélébb automatizálási és vezérlési komponenseit. Ez olyan
kívánatos célokat hivatott biztosítani, mint az interoperabilitás és a gyártófüggetlenség.
A BACnet bevezetése előtt az épületautomatizálást gyakran a különböző gyártók saját technológiái
jellemezték. Például "A" gyártó fűtésvezérlő rendszere nem tudott kommunikálni "B" gyártó
vezérlőközpont-szoftverével. Az egyes szakágakat, mint például a légkondicionálás, a szellőzés, a
világítás vagy a veszélyjelző technológia, gyakran egymástól függetlenül tervezték, és nem
rendelkeztek megfelelő felületekkel a kölcsönös információcseréhez és a közös vezérlőközponthoz
való csatlakozáshoz. Ez jelentős hátrányt jelentett az épület tulajdonosa számára. Vagy le kellett
mondania az összes automatizálási berendezés egységes vezérléséről és felügyeletéről, vagy egyetlen
gyártó mellett kellett elköteleznie magát, és tőle kellett megvásárolnia a teljes megoldást.

A BACnet nyílt és gyártófüggetlen kommunikációs protokollt kínál, amely lehetővé teszi a különböző
gyártókból származó komponensek vegyes üzemeltetését, és így nagyobb piaci átláthatóságot és
versenyt ígér." (Hermann Merz, 2016)
A BACnet ma már világszerte elismert, Európában pedig a BIG EU képviseli.
A BACnet szabvány, valamint számos további információ a http://www.bacnet.org/ weboldalon érhető
el.
2020 májusában világszerte 1232 BACnet-termék gyártója volt. Minden gyártóhoz egy gyártóazonosító
van
hozzárendelve,
amely
a
http://www.bacnet.org/VendorID/BACnet%20Vendor%20IDs.htm címen keresztül lekérdezhető.
A BACnet-termékek gyártói elismert és akkreditált vizsgáló laboratóriumban végzett megfelelőségi
vizsgálatokkal bizonyíthatják, hogy eszközeik megfelelnek az ISO 16484-5 BACnet-szabványnak. A
teszteket egységesen a BTL (BACnet Testing Laboratory) tesztelési terve és az ISO 16484-6 BACnet
tesztelési szabvány szerint végzik.
A protokollmegfelelőségi nyilatkozat (PICS) csak a BACnet-eszköz tulajdonságait írja le (pl. átviteli
médium, profil, támogatott objektumtípusok, BIBB-k, karakterkészletek stb.).
BACnet tesztlaborok:
- BTL Lab Atlanta/USA
- DIAL GmbH Lüdenscheid / Németország
- MBS GmbH Krefeld / Németország
- iHomeLab Horw / Svájc
További tanúsítást kínál az AMEV (Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und
kommunaler Verwaltungen). Az AMEV tanúsítvány két változatban áll rendelkezésre:
- A profil egyszerű BACnet funkciókkal
- B profil kiterjesztett BACnet funkciókkal
1.12.4.1 Adatátvitel
A BACnet két szabványt használ az adatátvitelhez:
- BACnet IP; átvitel Ethernet-en keresztül
- BACnet MS/TP; átvitel RS485-n keresztül (MS/TP = Master-Slave/Token-Passing).
A BACnet IP-t gyakran használják az irányítási és az automatizálási szint közötti kommunikációra,
valamint a különböző vezérlők (pl. PLC, fűtésszabályozó stb.) közötti kommunikációra. A BACnet IP
esetében az egyes eszközöknek hálózati kapcsolattal kell rendelkezniük a TCP/IP hálózaton keresztüli
kommunikációhoz. Az IP-címen kívül minden BACnet IP-eszköz kap egy BACnet ID-t is.

A BACnet MS/TP egy egyszerű és költséghatékony átviteli technológia, amely különösen alkalmas a
kisebb vezérlők és kezelőelemek számára, amelyeknek alacsony adatátviteli sebességre van szükségük.
1.12.4.2 BACnet foglamak
Profil: Meghatározza az eszközök egy speciális osztályát, ami azt jelenti, hogy a BIBB-k általában
támogatottak
BIBB-k: Bizonyos funkciókat határoz meg. pl: "Az eszköz feldolgozza a riasztásokról és egyéb
eseményekről szóló üzeneteket", valamint azt, hogy ez a funkció kliensként vagy szerverként működik.
PICS: Egy BACnet-eszköz tulajdonságait leíró dokumentum (pl. átviteli közeg, profil, támogatott
objektumtípusok, BIBB-k, karakterkészletek).
1.12.4.3 Objektumok és tulajdonságok
Az átjárhatóságot a BACnet egy objektumgyűjtemény segítségével modellezi.
Egy BACnet-eszköz kizárólag az objektumok és az objektumtulajdonságok, valamint azok a
szolgáltatások segítségével írható le, amelyekkel az objektumok és az objektumtulajdonságok
kommunikálnak egymással.
Táblázat 4: Egy analóg bemenet objektum tulajdonságai (EN ISO 16484-5, 2017)

Property Identifier
Object_Identifier
Object_Name
Object_Type
Present_Value
Description
Device_Type

Property Datatype
BACnetObjectIdentifier
CharacterString
BACnetObjectType
REAL
CharacterString
CharacterString

Conformance Code
R
R
R
R
O
O

Status_Flags
Event_State
Reliability
Out_Of_Service
Update_Interval
Units

BACnetStatusFlags
BACnetEventState
BACnetReliability
BOOLEAN
Unsigned
BACnetEngineeringUnits

R
R
O
R
O
R

Min_Pres_Value
Max_Pres_Value

REAL
REAL

O
O

Resolution
COV_Increment
Time_Delay

REAL
REAL
Unsigned

O
O
O

Notification_Class
High_Limit
Low_Limit
Deadband
Limit_Enable
Event_Enable

Unsigned
REAL
REAL
REAL
BACnetLimitEnable
BACnetEventTransitionBits

O
O
O
O
O
O

Acked_Transitions
Notify_Type
Event_Time_Stamps

BACnetEventTransitionBits
BACnetNotifyType
BACnetARRAY[3] of BACnetTimeStamp

O
O
O

Event_Message_Texts
Event_Message_Texts_Config
Event_Detection_Enable
Event_Algorithm_Inhibit_Ref

BACnetARRAY[3] of CharacterString
BACnetARRAY[3] of CharacterString
BOOLEAN
BACnetObjectPropertyReference

O
O
O
O

Event_Algorithm_Inhibit
Time_Delay_Normal
Reliability_Evaluation_Inhibit
Property_List

O
O
O
R

Interface_Value

BOOLEAN
Unsigned
BOOLEAN
BACnetARRAY[N]
BACnetPropertyIdentifier
BACnetOptionalREAL

Fault_High_Limit
Fault_Low_Limit
Tags
Profile_Location

REAL
REAL
BACnetARRAY[N] of BACnetNameValue
CharacterString

O8
O
O
O

Profile_Name

CharacterString

O

of

O

A BACnet-ben nem csak a táblázatban látható objektumtulajdonságok, hanem különböző jelentésű
adattartalmak is léteznek. Az objektumokban megadott tulajdonságok egy része opcionális.
Ezért megkülönböztetünk kötelező tulajdonságokat, amelyeknek olvashatónak (R) vagy írhatónak és
olvashatónak (W) kell lenniük, és opcionális tulajdonságokat (O) (lásd a táblázat harmadik oszlopát).
Az opcionális tulajdonságok szükség esetén kombinálhatók az R és W tulajdonságokkal. Ha az előre
definiált objektumok vagy tulajdonságok nem elegendőek, nem szabványos kiterjesztések is
bevezethetők. Ez lehetővé teszi az olyan műszaki fejlesztések követését, amelyek még nem mentek át
a szabványosítási folyamaton.
A BACnet objektumok jelentik az épületautomatizálási funkciók alapját. A BACnet szabvány olyan
objektumtípusokat határoz meg, amelyek lefedik a tipikus épületautomatizálási követelményeket. Az
egyszerű analóg és digitális bemeneti/kimeneti objektumok mellett ezek a rendszerek vezérlésére, a
működési üzemre és a trendfelvételekre szolgáló bonyolultabb objektumok is. A BACnet 61 szabványos
objektumtípust (ISO 16484-5:2017) határoz meg. Az 5. táblázat 18 gyakori szabványos objektumot
sorol fel egy használati példával.
Táblázat 5: Standard BACnet Objektumok (Swan, 2021)

OBJECT
Analog Input
Analog Output
Analog Value
Binary Input
Binary Output
Binary Value
Calendar
Command

Device

EXAMPLE OF USE
Sensor input
Control output
Setpoint or other analog control system parameter
Switch input
Relay output
Binary (digital) control system parameter
Defines a list of dates, such as holidays or special events, for
scheduling.
Writes multiple values to multiple objects in multiple devices to
accomplish a specific purpose, such as day-mode to night-mode, or
emergency mode.
Properties tell what objects and services the device supports, and other
device-specific information such as vendor, firmware revision, etc.

Event Enrollment

File
Group
Loop
Multi-state Input
Multi-state Output
Notification Class
Program
Schedule

Describes an event that might be an error condition (e.g., "Input out of
range") or an alarm that other devices to know about. It can directly tell
one device or use a Notification Class object to tell multiple devices.
Allows read and write access to data files supported by the device.
Provides access to multiple properties of multiple objects in a read
single operation.
Provides standardized access to a "control loop."
Represents the status of a multiple-state process, such as a
refrigerator's On, Off, and Defrost cycles.
Represents the desired state of a multiple-state process (such as It's
Time to Cool, It's Cold Enough and it's Time to Defrost).
Contains a list of devices to be informed if an Event Enrollment object
determines that a warning or alarm message needs to be sent.
Allows a program running in the device to be started, stopped, loaded
and unloaded, and reports the present status of the program.
Defines a weekly schedule of operations (performed by writing to
specified list of objects with exceptions such as holidays. Can use a
Calendar object for the exceptions.

1.12.4.4 Szolgáltatás
Az eszközök közötti kommunikáció az objektumokhoz hozzáférő szolgáltatások segítségével történik.
Egy egyszerű eset például egy hőmérséklet-érzékelő lekérdezése a hozzá tartozó analóg bemeneti
objektumon keresztül. A lekérdező állomás a ReadProperty szolgáltatást használja egy olyan objektum
Present_Value értékének lekérdezésére, amelynek egy bizonyos Object_Identifier a címe. Az üzenetek
további számozásával biztosítható az esetlegesen több lekérdezéshez tartozó válaszok
hozzárendelése. A ReadProperty szolgáltatás a visszaigazolt szolgáltatások közé tartozik, amelyek a
vissza nem igazolt szolgáltatásokkal ellentétben választ igényelnek.

Ábra 52: Példa egy BACnet eszköz kommunikációjára (Hermann Merz, 2016)

Az objektum-hozzáférési szolgáltatások biztosítják a tulajdonságok olvasását, módosítását és írását,
valamint az objektumok hozzáadását és törlését.

Táblázat 6: Objektum-hozzáférési szolgáltatások

SERVICE
AddListElement
RemoveListElement
CreateObject
DeleteObject
ReadProperty
ReadPropertyConditional
ReadPropertyMultiple
WriteProperty
WritePropertyMultiple

DESCRIPTION
Adds one or more items to a property that is a list
Removes one or more items from a property that is a list
Used to create a new instance of an object in the serving device
Used to delete a particular object in the serving device
Returns a value of one property of one object
Returns the values of multiple properties in multiple objects
Returns the values of multiple properties of multiple objects
Writes a value to one property of one object
Writes values to multiple properties of multiple objects

1.12.4.5 Eszközprofilok
Minden BACnet-eszközhöz meghatározott eszközprofil tartozik, funkciójától és alkalmazásától
függően.

Ábra 53: BACnet - Eszközrofilok

Minden eszközprofil a BIBBS egy meghatározott részhalmazát képviseli, amelyet a gyártó további
szolgáltatásokkal bővíthet.
1.12.4.6 IOB
A BACnet szabvány számos funkciót határoz meg az épületautomatizáláshoz, amelyeket a jobb
érthetőség és strukturáltság érdekében öt úgynevezett BACnet átjárhatósági területre (IOB) osztottak.
Van például egy IOB, amely a riasztások és események kezeléséhez szükséges összes funkcióval
foglalkozik, vagy egy IOB az ütemezésekhez. Minden IOB-hoz viszont több átjárhatósági építőelem,
úgynevezett BIBB (BACnet Interoperabilitási Építőelemek - lásd 4.2.4.6.), van hozzárendelve.
1.12.4.7 BIBB
A BIBBS a BACnet-szolgáltatások gyűjteménye egy átjárhatósági területen (IOB) belül. Ezáltal ezekhez
a szolgáltatásokhoz funkcionalitás (ügyfél/kiszolgáló) van rendelve. A 22. ábra egy BIBB példát mutat a
"DS (adatcsere)" IOB, az "RP (olvasás)" szolgáltatás és az "A (ügyfél)" funkcióval.

Ábra 54: BIIB példa

1.12.4.7.1 Példa érték kiolvasására
Egy PLC-hez csatlakoztatott érzékelőről hőmérsékletértéket kell leolvasni.

Ábra 55: BIBB példa értékkiolvasásra

Az adatcseréhez az egyik eszköznek ügyfélként (A), a másiknak pedig kiszolgálóként (B) kell működnie.
Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy ezt a kérést el tudja végezni, az ügyfélnek rendelkeznie kell a BIBB DSRP-A implementációval. A kiszolgálónak viszont támogatnia kell a BIBB DS-RP-B-t, hogy a válaszadás
egyáltalán lehetséges legyen.
1.12.4.7.2 Példa érték rögzítésére
Egy PLC-hez csatlakoztatott lámpa fényerejét kell megváltoztatni.
Az egyik eszköz kéri amásik eszközt, hogy írjon egy megadott értéket (fényerő) egy adott
tulajdonságba. A kiszolgáló engedélyezi a tulajdonság megváltoztatását, és végrehajtja a DS-WP-A
kérését. (WP = tulajdonság írása).

Ábra 56: BIBB példa érték rögzítésre

1.12.4.8 Problémás területek
A BACnet azonban nem csak előnyökkel jár. Az összetettség és a feldolgozandó információk sokasága
miatt különböző problémás területek merülhetnek fel egy BACnet rendszer életszakaszai során.
Az egyik problémás terület minden bizonnyal a BACnet folyamatos továbbfejlesztése. Így a 2001-es
Bacnet 1. verzió 2. revíziója óta a 2016-os 1. verzió 19. revíziójáig összesen 6 érvényes verzió jelent
meg.
Egy másik problémás terület az objektumtípusok növekvő száma, mivel egyre több szakágat
integrálnak a BACnetbe. Ez ahhoz vezet, hogy a BA-iparban van egy bizonyos know-how, de a gyártók
a saját termékeikre specializálódtak. Átfogó áttekintés aligha lehetséges.

IT biztonság és szabványosított „nyílt” kommuniációs protokollok
1.13 IT Biztonság
Manapság egyre több eszköz csatlakozik egy hálózathoz. Ez a csatlakoztathatóság egyre inkább érinti
az épületautomatizálást is. Míg néhány évvel ezelőtt a legtöbb eszköz, például a PLC vagy a DDC nem
volt csatlakoztatva (TCP/IP) hálózathoz, ma már a legtöbb (új) eszköz modern hálózatokon keresztül
csatlakozik. Abban az időben nem volt (nagy) veszélye az ezeket az eszközöket érő támadásoknak,
mivel az épületen kívülről nem voltak hozzáférhetők. Ez mára megváltozott. Időközben a fontos
üzemek és épületek vezérlőrendszerei ellen nagy a támadás veszélye. Ezért ezeknek a rendszereknek
a védelme egyre fontosabbá vált, és az épületautomatizálásban is figyelembe kell venni.

1.13.1 Ellenőrizze a rendszereit (Shodan)
Mielőtt az IT biztonsággal kapcsolatos információkkal kezdenénk, vessünk egy pillantást egy érdekes
eszközre, amely lehetővé teszi számunkra, hogy információt kapjunk az internetre csatlakoztatott
rendszerek lehetséges gyengeségeiről.
A Shodan (https://www.shodan.io/) a világ első keresőmotorja az internetre csatlakoztatott eszközök
számára.
A Shodan segítségével olyan eszközöket és rendszereket találhatunk, amelyek az internethez
kapcsolódnak. A Shodant az IoT keresőmotorjaként is emlegetik. A program nyitott TCP/IP portok után
kutat az interneten, és lehetővé teszi a megtalált rendszerek szűrését bizonyos kifejezések és
kritériumok alapján. A keresőmotor biztonsági elemzésekre vagy hackertevékenységre is használható.
A megtalált eszközök és rendszerek közé tartoznak a megfigyelő kamerák, szerverek, intelligens
otthoni rendszerek, ipari vezérlők, közlekedési lámpák és forgalomirányító rendszerek, valamint a BArendszerekben is használt különböző hálózati komponensek.
A Shodan segítségével kifejezetten hálózati protokollok után kereshet. Ha keresést szeretne végezni,
ingyenesen regisztrálnia kell, vagy be kell jelentkeznie a Google, Twitter, Facebook vagy Windows Live
fiókjával. Az ingyenes kereséssel csak bizonyos számú keresés áll rendelkezésre naponta.
Próbálja ki! Lépjen a https://www.shodan.io/explore/category/industrial-control-systems oldalra, és
átirányítjuk az Industrial Control Systems keresőoldalra (lásd az 57. ábrát). Az előző előadásokból már
ismerhet egy-két protokollt, amelyre rákereshet.
A keresést és a megfelelő találatokat a következő három dián bővebben is elmagyarázzuk. Felhívjuk
figyelmét, hogy a keresés során a keresési eredmények másképp nézhetnek ki, mivel a Shodan
adatbázisa folyamatosan változik.

Ábra 57: sceenshot a Shodan kereséséről

Példaként a németországi BACnet-eszközök keresését végeztük el.
Ha a keresési oldalon a BACnetre kattint, a SHODAN automatikusan a 47808-as TCP/IP porttal
rendelkező eszközökre keres, amely a BACnet alapértelmezett hálózati portja.
A találatokat ország szerint is szűrheti. Ebben a példában Németország lett kiválasztva. Ha a keresett
ország nem szerepel a listában (bal oldal - TOP Countries), akkor az országot kézzel is kiválaszthatja a
kiegészítő keresési bejegyzéssel "country: "DE"".
Ennek a keresésnek az eredményeként 254 olyan BACnet-eszköz került listázásra, amelyek az
internetre csatlakoznak (lásd az 58. ábrát). Láthatja az eszközök IP-címét és azokat a vállalatokat,
amelyekhez az eszközök csatlakoztatva vannak.

Ábra 58: Shodan keresés a németországi BACnet eszközökről

Nézzük meg közelebbről az első keresési eredményt (lásd az 59. ábrát). A jobb oldalon láthatjuk, hogy
ez a WAGO cég egyik készülékéről van szó. Látható az alkalmazásszoftver verziója (117662), a firmware
verziója (01.01.23(07)), a modell neve (750-831) és az eszköz IP-címei.
Egy hacker így máris rengeteg (ingyenes) információt gyűjthetett össze, hogy célba vehessen egy
készüléket. Mivel ismeri például a firmware-t, célzott támadásokat indíthat az eszköz sebezhetőségi
pontjaira. De Ön mint fogyasztó is használhatja ezt az eszközt, hogy ellenőrizze, van-e esetleges
biztonsági rés a rendszerében.

Ábra 59: Shodan keresési péda

1.14 Az Ethernet-alapú hálózatok kihívása az épületautomatizálásban
Az épületautomatizálást az informatikai környezetben egyre inkább fenyegetik az olyan káresemények,
mint a szabotázs, a kémkedés és a rosszindulatú programok telepítése. Ha nem védekeznek, ez
adatmanipulációhoz, adatvesztéshez és az épületautomatizálás meghibásodásához vezethet,
amelynek következményei lehetnek például személyi sérülések, az üzleti működés korlátozása (pl.
termeléskiesés, az épület használhatatlanná válása) vagy pénzügyi veszteségek.
Azonban kevés az olyan folyamat, amely összességében a külső és belső forrásból érkező hálózati
támadások elleni biztonságra összpontosít. Ennek oka, hogy az épületgépészetben a nagyrészt
védtelen rendszerek összetett informatikai világgal találkoznak.
A fenyegetés jelentősége nagyban függ az érintett épület típusától és használatától. Nem minden
épület egyformán érdekes a támadások szempontjából, és nem minden épület egyformán érzékeny
azok következményeire. A BA-rendszerek többek között kritikus infrastruktúrákat irányítanak és
szabályoznak, amelyek kibertámadás esetén jelentős gazdasági károkat vagy személyi sérüléseket
okozhatnak.
A biztonsági óvintézkedéseket ezért a kockázathoz kell igazítani. A projektspecifikus kockázatelemzés
minden esetben elengedhetetlen.
Az Ethernet-alapú infrastruktúra nagy előnyöket kínál a BA-hálózatok számára. Ezek közé tartoznak:
- A BA-rendszerekhez való kapcsolódási pontok az IT-hardverekben szabványosak.
- Az információ több rendszer/alkalmazás számára is elérhető.
- A nagy infrastruktúrákat a WAN-szabványok segítségével lehet összevonni.
A biztonság szempontjából azonban ez a következő hátrányokat eredményezi:
- A BA-infrastruktúrához való hozzáférés könnyen kialakítható - Biztonsági kockázat.

- A szabványos protokollok illetékteleneknek is lehetőséget adnak a biztonsági kockázat
manipulálására.
- Legrosszabb esetben az IT és a BAC negatívan hat egymásra. Az IT-ben magasabbak a
biztonsági előírások, míg a BAC a nyílt rendszereket részesíti előnyben.

Ábra 60: Célok ütközése az épületautomatizálási rendszerek használálhatósága és biztonsága között

Összefoglalva ez a következőképpen írható le:
- Minél magasabbak a biztonsági követelmények, annál nagyobbak a költségek és a bonyolultság.
- A növekvő összetettség a kényelem és az ellenőrizhetőség csökkenésével járhat.
- Olyan egyensúlyt kell találni, amely a jogi követelményeken belül marad, ugyanakkor a BAC-rendszer
használható és ellenőrizhető marad.
A sebezhetőségek jobb elemzésére gyakran használnak héjmodellt (shell model) (lásd a 61. ábrát). E
modell alapján kell meghatározni az egyes területekre vonatkozó irányelveket az informatikai
biztonság tekintetében.

Ábra 61: Shell modell az épületautomatizálásban

1.14.1 Érzékeny terület: Jelszavak
Az informatikai biztonság egyik nagy problémája (nem csak a BAC-ban) a jelszavak.
A felhasználók gyakran túl egyszerű jelszót használnak. A rendszerek alapértelmezett jelszavait is
gyakran nem változtatják meg. Ez azért jelent kockázatot, mert ezek a jelszavak speciális programokkal
pillanatok alatt feltörhetők.
- Általános szabály, hogy minél hosszabb, annál jobb.
- Egy jó jelszónak legalább nyolc karakter hosszúnak kell lennie. A WLAN-titkosítási módszerek,
például a WPA2 esetében a jelszónak legalább 20 karakter hosszúnak kell lennie. Itt
úgynevezett offline támadások lehetségesek, amelyek állandó hálózati kapcsolat nélkül is
működnek.
- A jelszóhoz általában minden rendelkezésre álló karakter használható, például nagy- és
kisbetűk, számjegyek és speciális karakterek (szóköz, ?!%+...).
- Jelszónak nem alkalmasak a családtagok, a háziállat, a legjobb barát, a kedvenc sztár neve, a
születési dátum stb. neve. A teljes jelszó lehetőleg ne legyen megtalálható szótárakban. Nem
állhat továbbá gyakori változatokból és ismétlésekből vagy billentyűzetmintákból, mint például
"asdfgh" vagy "1234abcd".
- Egyszerű számjegyek hozzáadása a jelszó végéhez vagy a gyakori speciális karakterek
valamelyikének használata $ ! ? # használata egy egyébként egyszerű jelszó elején vagy végén
nem ajánlott.

- Használjon jelszókezelőt a különböző jelszavak jó kezeléséhez. - És az erős jelszavadat, hogy
biztonságosan használd. Így csak egy jó jelszót kell megjegyeznie, és mégis nagyon erős
jelszavakat használhat, amelyek mindenhol különböznek egymástól.
Az erős jelszó lehet "rövidebb és összetett" vagy "hosszú és egyszerű". De legalább milyen hosszúnak
és összetettnek kell lennie? A következő példák eligazítást nyújtanak:
Egy jelszó akkor erős, ha például:
- 8-12 karakter hosszú, és háromféle karaktertípust használ.
- 20-25 karakter hosszú, és kétféle karaktertípust használ (például egy szavakból álló
sorozatot).

1.14.2 Érzékeny terület: UPnP
Az UPnP (Universal Plug and Play) az Internet Gateway Device (IGD) protokollt használja arra, hogy a
felhasználó egyszerűen utasítsa a routereket, hogy nyissanak meg portokat és továbbítsák az
internetről érkező kéréseket egy internetre csatlakoztatott számítógép (vagy eszköz) felé.
Az UPnP-t csak a helyi hálózat hálózati felületein szabad engedélyezni, és nem szabad, hogy az
internetről elérhető legyen. 2013 januárjában a bostoni Rapid7 biztonsági cég bejelentette, hogy egy
6 hónapos projekt keretében UPnP-eszközök után kutatott az interneten. A 81 millió IP-cím között
1500 gyártó 6900 termékét találták meg, amelyek válaszoltak az internetről érkező UPnP-kérésekre.
Az eszközök 80%-a otthoni internet-hozzáférést biztosító router, a többi eszköz nyomtatók,
webkamerák és megfigyelő kamerák. Az UPnP protokoll segítségével ezekhez az eszközökhöz lehet
hozzáférni, illetve manipulálni őket.

1.15 BAC protokollok és IT biztonság

Ábra 62: Automatizálási piramis protokolokkal és bus rendszerekkel

1.15.1 Modbus:
A Modbus nem rendelkezik különleges biztonsági mechanizmusokkal. Sem jelszóra, sem tanúsítványra
nincs szükség. Mivel a Modbus a TCP/IP porton keresztül kommunikál, ezt a portot minden más
hálózati résztvevő számára le lehet tiltani (pl. tűzfal segítségével).

1.15.2 BACnet:
A Modbushoz hasonlóan a BACnet sem rendelkezik biztonsági mechanizmusokkal. Ha valaki csatlakozik
a hálózathoz, hozzáférhet és manipulálhatja az egész BACnet rendszert.
A BACnet által használt eszközök nagy száma miatt szinte lehetetlen tűzfallal lezárni. Ezért még
fontosabb, hogy a megfelelő hálózat (Ethernet) védett legyen (pl. VLAN, tanúsítványok vagy erős
jelszavak segítségével).

1.15.3 OPC:
A klasszikus OPC sem rendelkezik semmilyen biztonsági mechanizmussal. Az OPC-UA tanúsítványokkal
védhető.

1.15.4 KNX:
A klasszikus KNX nem ismer olyan biztonsági mechanizmusokat, mint a jelszavak vagy tanúsítványok,
ezért az új telepítéseket a KNX Secure segítségével kell biztosítani.
A KNX buszhoz való hozzáférés pl. a sodort érpáras kábelezésen keresztül az épület számos pontján
lehetséges. Például egyszerűen távolítsa el a burkolatot egy kapcsolónál, és csatlakoztasson egy
notebookot a KNX.TP-hez egy adapter segítségével.
Ezen biztonsági rések megszüntetésére 2016-ban bevezették a KNX Secure-t. A KNX Secure biztonságos
kapcsolatot tesz lehetővé egy IP-hálózat résztvevői (KNX IP Secure) és a csavart érpáras busz résztvevői
(KNX DATA Security) között (lásd a következő diákat).
1.15.4.1 KNX IP Secure
A KNX IP Secure lehetővé teszi a KNX-eszközök által küldött üzenetek hitelesítését és titkosítását IPhálózatokban.

Ábra 63: KNX IP Secure

1.15.4.2 KNX Data Secure
A KNX Data Security biztosítja, hogy a KNX-eszközök által küldött kiválasztott üzenetek hitelesítésre
és/vagy titkosításra kerüljenek, függetlenül a KNX-médiumtól.
A KNX Data Security segítségével az eszközök a következő módon védettek:

Ábra 64: KNX Data Secure

A készüléket a készülékre jellemző FDSK-vel szállítják.
- A telepítő ezt a kulcsot adja be a konfigurációs eszközbe (ETS) (ez a folyamat nem a buszon
keresztül történik).
- A konfigurációs eszköz generál egy eszközspecifikus eszközkulcsot.
- Az ETS a buszon keresztül elküldi az eszközkulcsot a konfigurálandó eszköznek. Az átvitel
titkosítva van, és az eredeti és korábban megadott FDSK-kulccsal hitelesített. Sem az
eszközkulcs, sem az FDSK-kulcs nem kerül átküldésre a buszon egyszerű szövegben.
- Az eszköz csak az előző művelet után fogadja el az eszközkulcsot az ETS-szel való további
kommunikációhoz. Az FDSK-kulcs a továbbiakban nem használható a további
kommunikációhoz, kivéve, ha a készüléket visszaállítják a szállítási állapotba: ez törli az összes
beállított biztonsági szempontból fontos adatot.
- Az ETS annyi futásidejű kulcsot generál, amennyi a védendő csoportos kommunikációhoz
szükséges.

1.16 Távoli elérés
Ez a szakasz az informatikai rendszerekhez való távoli hozzáférés lehetséges eljárásait tartalmazza. A
távoli hozzáférés segítségével a megfelelő IT-rendszer a hálózaton kívülről is elérhető.

1.16.1 PORT Továbbítás
A porttovábbítás az a technológia, amelynek során egy számítógép megvárja, hogy egy adott porton
kapcsolat jöjjön létre, és továbbítja az adatcsomagokat a LAN egy másik számítógépének.

Ábra 65: példa port továbbításra

Funkcionális példa:
IP-cím (82.165.229.138) és a port (8080). A célhálózatban lévő switch úgy van beállítva, hogy az összes
hívás erre az IP-címre a 8080-as porttal a vizualizáció IP-címére (a példában a PLC - 192.168.11.20 ) a
80-as porttal továbbításra kerüljön. A vizualizáció az ellenkező irányban válaszol.
A PORT-továbbítás hátránya, hogy nincs további hitelesítés. Bárki, aki ismeri az IP-címet és a portot,
hozzáférhet.
Ezen kívül minden egyes eszközhöz külön portra van szükség, amelyet porttovábbítással kívánnak
elérni több eszköz több nyitott port nagyobb biztonsági rés.
Kicsit nagyobb biztonságot nyújt a HTTPS és a TLS (Transport Layer Security = az internetes adatátvitel
titkosítására szolgáló protokoll) további használata. Ezek azonban csak a kapcsolatot biztosítják. Nem
jelentenek további hitelesítést.

1.16.2 VPN
A helyi hálózat biztonságos távoli elérésének leggyakrabban használt technikája a titkosított VPN
(virtuális magánhálózat) alagúton keresztül történő csatlakozás.
A VPN egy virtuális magán (zárt) kommunikációs hálózatra utal. Virtuális abban az értelemben, hogy
nem egy különálló fizikai kapcsolatról van szó, hanem egy meglévő kommunikációs hálózatról, amelyet
szállítóeszközként használnak. A VPN-t arra használják, hogy a meglévő kommunikációs hálózat
résztvevőit egy másik hálózathoz kapcsolják.

Ábra 66: példa VPN

A VPN legfőbb előnye a porttovábbítással szemben a biztonságos és titkosított kapcsolat. A hitelesítés
tanúsítványok vagy felhasználónév/jelszó segítségével történik. A VPN segítségével elméletileg
tetszőleges számú kapcsolat létesíthető a célhálózathoz.
A technikai megvalósításhoz különböző protokollok állnak rendelkezésre. Gyakran használják az IPsec
és az SSL protokollt.

1.17 Szabványos „nyílt“ kommunikációs protokollok
Egyre több gyártó kínál (intelligens) rendszereket az otthoni vagy épületautomatizáláshoz. Sok
rendszer önmagában is jól működik, mindegyik fenntartható, intelligens. A más rendszerekkel való
átjárhatóságot azonban általában nehéz megvalósítani.
Ezért csak szabványosított protokollokat szabad használni, hiszen:
- A protokollok világszerte szabványosítva vannak.
- Az interoperabilitás garantált.
- Nagyon sok termék létezik különböző gyártóktól egy protokollhoz.
- Az (építő)iparban széles körben elterjedt a know-how.

Ábra 67: nincs univerzális kapcsolat minden protokoll között

Fontos azonban azt is megjegyezni, hogy (még) nem létezik az összes protokoll univerzális
összekapcsolása (lásd a 67. ábrát).
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