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Az irányítási 
rendszerek generációi
A követelmények nagy-
fokú különbözősége és a 
technika fejlődése követ-
keztében a folyamatirá-
nyítás (Process Control, 
Steuerung und Regelung 
verfahrenstechnischer Sys-
teme) területén – a kis- és 
nagy rendszereket is ideért-
ve – különféle megoldások 
alakultak ki. 
 Ezek rendszerezésére 
a legjobb módszer a rend-
szerfejlődés lépéseinek 
fi gyelembevétele, vagyis 
lényegében generációs tu-
lajdonságokkal való felru-
házása. Ebben az értelem-
ben egy teljes irányítási rendszernek ma már hat generációját 
különböz tetik meg1.
 Az egyes rendszergenerációk megjelenése időben egymás után 
következett be, és bonyolultságuk is növekedett, vagyis ez a gene-
rációs megkülönböztetés egyszerre időrendi és összetettségfüggő. 
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a következő generáció tel-
jesen kiszorította az előzőt. 
 Az egyszerűbb feladatokra alacsonyabb generációjú rendszer 
is alkalmas, vagyis egy megvalósításban egyidejűleg több, elté-
rő generációba tartozó részrendszer is létezhet egymás mellett. 
A rendszer-generációba tartozást alapvetően nem befolyásolja a 
rendszerben alkalmazott készülékek fejlettsége sem. A rendszer-
generációk gyakran nem egységesek, több generáció tulajdonsá-
gai jelennek meg vegyesen.
 A rendszerek generációba sorolását a szakirodalom szinte 
mindenütt alkalmazza, sajnos nem azonos szempontok sze-
rint. A továbbiakban a hat rendszergenerációt alapvető, tisztán 
megjelenő tulajdonságai szerint mutatjuk be.

1 Dányi Dezső: Hálózati szabályozás. Mérés és Automatika, 37 (1989) 4. pp. 208-213.
 Kriesel, W. – Gibas, P.: Generationswechsel bei Automatisierungs-systemen: Orientierung 
zur künftigen Entwicklung. Automatisierungstechnische Praxis, 32 (1990) 1. pp. 17-22.
 Hammer, G.: Konsequenzen aus der Entwicklung der Prozeßleitsysteme für die kommende 
Systemgeneration. Automatisierungstechnische Praxis, 35 (1993) 11. pp. 629-633.

1. generációs rendszer
Az irányítások megjelenésekor alkalmazott megoldások összes-
sége. Alkalmazása egyszerűbb feladatokra ma is elterjedt. Az 
1. ábra bal oldala az 1. generációs irányítási rendszer vázlatát 
mutatja. 

Tulajdonságai:
Egyedi, autonóm, helyi, kizárólag • folyamatközeli, központból nem átte-
kinthető irányításokból tevődik össze.
A rendszerben • nincs egységes jel.
Az elemek nagyrészt • segédenergia nélkül vagy pneumatikus, esetleg vil-
lamos segédenergiával működnek.

2. generációs rendszer
A nagyobb gyártóüzemek kialakulásakor szükségessé vált 
a folyamattól távolabb elhelyezett felügyelet, a folyamatról 
szerzett információ nagyobb távolságra való továbbítása és 
az egy helyről lehetséges megfi gyelhetőség. Az egy helyen 
megvalósított nagyszámú irányítás eszközeinek kivitelezése 
céljából pedig egységesítésre volt szükség mind az eszközök, 
mind az információátvitel területén. 
 Ma is alkalmazzák, ha az irányítások száma nem nagy, és nem 
szükséges összehangolás vagy a kölcsönhatások érvényesítése. A 
2. generációs irányítási rendszer fejlettebb, lényeges új tulajdon-
ságai vannak. Vázlatát az 1. ábra jobb oldali része mutatja. 
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Tulajdonságai:
Egyedi, autonóm, a központban • kezelő által áttekinthető irányításokból 
tevődik össze, valamennyi egységének működése egy központi irányí-
tóteremben megfi gyelhető. 
A rendszerben egységes pneumatikus vagy villamos jelek vannak. • 
Az elemek nagyrészt pneumatikus vagy villamos segédenergiával • 
működnek.
Az egységes jelek és rendszerint az egységes méretű készülékek követ-• 
keztében a rendszer elemei csereszabatosak (különböző gyártmányok 
egymással helyettesíthetők), a rendszer építőkocka-elven épül fel. 

3. generációs rendszer
Nagyobb üzemek és nagyszámú irányítás esetén nemcsak az egy 
helyről lehetséges megfi gyelhetőség, hanem az irányítások nagy 
száma és a szükséges összehangolás vagy kölcsönhatások érvé-
nyesítése jelentette e generációt. Időközben az eszközök terén 
bekövetkezett technikai fejlődés újfajta megoldások bevezeté-
sét tette lehetővé. Ezt a rendszertechnikát egyes helyeken ma is 
megtalálhatjuk, mert a benne alkalmazott készülékek is gyorsan 
fejlődtek.
 A 3. generációs irányítási rendszer egy lényeges tulajdon-
ságban különbözik az előzőtől, de ez a rendszert egységesen ke-
zelhetővé teszi. Vázlatát a 2. ábra mutatja. 

Tulajdonságai:
Egyedi, • autonóm szabályozási körökből, illetve vezérlésekből tevődik ösz-
sze, de ezek központilag áttekinthetők, valamennyi egység működése egy 
központi irányítóteremben megfi gyelhető és egy egységes, központi irányí-
tóberendezéssel (számítógéppel) koordinálható.
A rendszerben egységes • analóg, pneumatikus vagy villamos jel van.
A készülékek pneumatikus vagy villamos segédenergiával működhetnek, • 
analóg vagy digitális elvűek, és egy részük alkalmas lehet a központi irá-
nyítóberendezéssel való kommunikációra.
Az egységes jelek és rendszerint az egységes méretű készülékek következ-• 
tében a rendszer elemei csereszabatosak, a rendszer építőkocka-elven épül 
fel, a különböző gyártmányok beilleszkednek a rendszerbe. 

Mivel a jelenleg működő irányítások részben a 3. generációs 
rendszertechnikát használják, és mivel ennek moduláris elve 

alkalmas a teljes rendszer valamennyi rész-
feladatának érthető bemutatására, a készülé-
kek (elemek, szervek) általános rendszere-
zésének is alapja lehet. A vázlat a rendszer 
egyes részeiben előforduló feladatokhoz ké-
szülékeket rendel, és tartalmazza azok sza-
batos elnevezését is. 
 A 2. és a 3. generáció összehasonlítása-
kor látható, hogy a törekvés a rendszer egy-
séges kezelésére (integrációjára) irányult. 
Ezt a célt a rendszertechnika gyors fejlő-
dése, a digitális irányítástechnikai készülé-
kekben a digitális elv megjelenése, a szá-
mítógépekben megtestesülő „intelligencia” 
kiterjesztése a folyamat irányába jelentősen 
elősegítette.

4. generációs rendszer
A fejlődés folyamán létrejöttek az elosztott 
intelligenciájú irányítórendszerek. Ezek a 
tulajdonságok már a következő 4. generá-
cióban öltenek testet. 
 Létrejöttek a számítógépek egyes fel-
adatait önállóan megoldó modulok, és a 

közöttük megvalósított kommunikáció a lokális hálózatok 
speciális, majd egységesített alkalmazását képviselték. Így 
az irányítás központi, koncentrált része megelőzte a folya-
mattal való kapcsolat analóg jelátviteli módját. A 3. ábra bal 
oldala a 4. generációs rendszertechnikát mutatja be. 

Tulajdonságai:
A rendszernek a központi irányítóteremben elhelyezkedő része egysé-• 
ges, integrált irányítóberendezés, digitális működésű, és a belső kom-
munikáció is digitális. Az irányító rész szokásos elnevezése: folyamat-
irányító rendszer (angolul: Process Control System, PCS vagy Digital 
Control System, DCS, németül: Prozeßleitsystem, PLS).
A rendszerben • egyedi belső busz van (vagyis általában nem nyílt a 
kommunikáció), analóg, pneumatikus vagy villamos egységes jelek 
csak a folyamatközeli elemek (folyamatperifériák) és a központi irá-
nyítóberendezés között vannak.
A folyamatközeli elemek csak kis részben pneumatikus, általában • 
villamos segédenergiával működnek, nem részei a PCS-nek, és a 
jelilleszkedésen túlmenően alkalmasak lehetnek egyszerű kétirányú 
kommunikációra.
Az egységes analóg jelek alkalmazása következtében a • folyamatközeli 
elemek csereszabatosak, a rendszer ezen része építőkocka-elven épül 
fel, és a PCS analóg jelfelületéhez valamennyi, a kereskedelemben 
kapható készülék illeszkedik. 

A 4. generációs rendszerek a ma létesülő irányítások jelentős 
részét képezik.

5. generációs rendszer
A digitális jelátvitel kilépett a központi irányítóteremből és 
alkalmassá vált nehéz terepi viszonyok között is megfelelő 
működésre. Ezt a fejlődést a folyamatperifériák, az érzéke-
lést és végrehajtást megvalósító eszközök is követték.
 Az 5. generációs rendszer (3. ábra jobb oldala) újabb fej-
lődés eredménye, a folyamatközeli elemek kizárólag digitá-
lis működésűek, és a kommunikáció is digitális. Erre a célra 
a terepi körülményeket is elviselő – és az analóg (kétveze-
tékes) jelet felváltani képes – lokális hálózat és a terepbusz 
alkalmas. 
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Tulajdonságai:
A rendszernek – a 4. ge-• 
nerációs rendszerekhez 
hasonlóan – a központi 
irányítóteremben elhe-
lyezkedő része egysé-
ges, integrált központi 
irányítóberendezés, di-
gitális működésű, és a 
belső kommunikáció is 
digitális (PCS).
A rendszerben levő bel-• 
ső rendszerbusz vagy 
nyílt kommunikációra 
alkalmas, más rendsze-
rekkel kompatibilis (pl. 
Ethernet), vagy azokhoz 
illesztők segítségével 
csatlakozik. A tisztán 
5. generációs rendszer-
ben analóg jelek nincse-
nek (csak a mért fi zikai 
jellemzők tekinthetők 
analóg mennyiségnek), 
a folyamatközeli szer-
vek (folyamatperiféri-
ák) és a központi irányí-
tóberendezés között is 
digitális kommunikáció 
(terepbusz) van.
A folyamatközeli elemek csak villamos segédenergiával működnek, • 
digitális elvűek, csak az 5. generációs rendszerben alkalmazhatók, de 
a jelilleszkedésen túlmenően alkalmasak a központi irányítóberende-
zéssel való teljes kétirányú kommunikációra.
Az egységesítés lassú kiterjesztése miatt a folyamatközeli elemek vá-• 
lasztéka még nem teljes, csak hosszabb fejlődés után jön létre megfe-
lelő készülékválaszték. Emiatt még gyakoriak a vegyes, 4. és 5. gene-
rációs tulajdonságokat együtt tartalmazó rendszerek.

6. generációs rendszer
A vezeték nélküli információátvitel a technika más területe-
in bekövetkezett fejlődés után behatolt a folyamatirányítási 
rendszerbe is, ezáltal létrejöttek a nagy távolságot áthida-
ló, vezeték nélküli információáramlással működő folya-
matperifériák 
 Ennek a rendszernek a felépítése szükségszerűen nem 
tiszta, mert nem mindenhol van szükség vezeték nélküli kap-
csolatra. Ezért az 5. és esetleg a 4. vagy a 3. generáció jelleg-

zetességét hordozó részek is megta-
lálhatók benne. 
 Egy 6. generációs rendszertechni-
kát mutat be a 4. ábra. 

Tulajdonságai:
Az 5. generációs rendszer első három • 

 tulajdonsága itt is érvényes.
Az eltérés az, hogy terepbusz helyett • 

 vezeték nélküli kommunikáció van a köz-
 ponti és terepi készülékek között.

A következő részben sorra kerül az 
irányítási rendszerek szerveinek és 
készülékeinek, valamint az irányítá-
si rendszerek jeleinek az áttekintése, 
majd a vezeték nélküli jelátvitel jel-
formáival, a WLAN-rendszerekkel 
és a terepi kábelezés változataival 
foglalkozunk. 

(Folytatjuk!)

editor@magyar-elektronika.hu
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3. ábra A 4. és 5. generációs irányítási rendszer vázlata
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