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Meteorológiai paraméterek  
az épületautomatikában
Az intelligens otthon és az okos épületek egyre magasabb szintű műszaki tartalmat  
követelnek az épületautomatizálás területén is. A növekvő elvárások eredményeként –  
a megszokott mérőeszközöktől elbúcsúzva – a korszerű épületautomatikai rendszerek  
fejlettebb, nagytudású meteorológiai állomásokat is igényelnek.

Dudás Anita – SB-Controls Kft.  
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A meteorológia és az időjárás
Már a cikk címének megválasztása sem volt magától értetődő 
feladat, hiszen el kellett dönteni, hogy időjárási paraméterekről 
vagy meteorológiai paraméterekről lesz szó a későbbiekben. A két 
fogalmat hajlamosak vagyunk összemosni, ezért pár szóban vizs-
gáljuk meg mindkettőt közelebbről.
 A meteorológia a légköri tudományok egyik részterülete, amely 
az időjárási folyamatokkal és azok előrejelzésével foglalkozik. Idő-
járásnak nevezzük egy bolygót a világűrtől elválasztó atmoszféra 
adott pillanatban fennálló fizikai jellemzőit, állapotait, az állapotok 
kialakulását és átalakulását egymásba. Az időjárás fontos jellemzői: 
a hőmérséklet, a szélirány és szélsebesség, a légnyomás, valamint a 
nedvességtartalom, de a legfontosabb jellemzője a változékonyság. 
Az épületautomatizálást ebből az adott épület helyén mérhető idő-
járási paraméterek érdeklik, illetve pontosabban ezeknek 
• az adott pillanatban mérhető értéke (az automatika bemeneti 

adataiként való közvetlen felhasználásra), valamint
• múltbeli, hisztorikus értéksorai (az automatika működésének 

utólagos elemzéséhez abból a szempontból, hogyan befolyásol-
ják az időjárási paraméterek).

 
Automata állomások
A meteorológiai adat tehát valamely időjárási paraméter mért, meg-
figyelt vagy ezek eredményéből származtatott számszerű értéke.  
A folyamatos technológiai fejlődés eredményei a minőségi, hosszú 

távon megbízható műszerek, amelyek egyre kisebb hibaszázalékkal, 
egyre sűrűsödő mérési ciklusidővel rögzítik a mérés helyszínén 
észlelhető pillanatnyi értékeket. A fejlesztések során fontos szempont 
a gazdaságosság és a folyamatos rendelkezésre állás teljesítése. Ha 
az előbbi két tényezőt nem párhuzamosan vizsgáljuk, akkor könnyen 
eshetünk abba a hibába, hogy nagyon olcsó mérőműszerünk lesz 
időben elcsúszott (késő) mérési adatokkal.  
 A hatékony adatgyűjtés jegyében születtek meg azok az auto-
mata állomások, amelyek emberi felügyelet nélkül, folyamatosan 
gyűjtik a fontosabb időjárási paramétereket. Ez lehet egy-két pa-
raméter (hőmérséklet, szélsebesség, légnedvesség stb.) figyelésére 
alkalmas műszer vagy összetett, kompakt állomás is (1. ábra).
 Az automata meteorológiai állomások általában három nagy 
egységből állnak: a szenzorok (pl.: nyomásmérő), a központi adat-
feldolgozó egység és a perifériák (pl.: tápegység). Az adatfeldol-
gozó gyűjti, tárolja és publikálja a szenzorok adatait előre megha-
tározott rendszer szerint. Az adatok továbbítása többféle módon 
(vezetékes vagy éppen rádióhullámos kommunikációs csatorná-
kon) történhet. Az adattovábbítás a feldolgozó számítógép vagy 
PLC felé vezetékes, vezetékmentes rádiófrekvenciás vagy infravö-
rös jelhordozón történhet.

A meteorológiai paraméterek szerepe 
az épületautomatikában
A jelenlegi épületautomatizálási rendszerek alig használnak fel be-
menő adatként meteorológiai információt. A tapasztalatok azonban 
azt mutatják, hogy ezek felhasználásával az automatikai rendszerek 
hatékonyabban és magasabb komfortszinten képesek ellátni felada-
tukat. Az épületautomatizálásban a leggyakrabban felhasznált me-

1. ábra  Automata állomások eltérő tudással

2. ábra  A külső hőmérsékletmérés rossz példája
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teorológiai paraméter a külső hőmérséklet, de – ritkábban – szere-
pet kap a megvilágítás, a szélsebesség és a szélirány figyelése is. 
Speciális esetekben a páratartalom vagy a csapadék érzékelésére, 
valamint a napsugárzáshoz köthető adatokra (napfénytartam) is 
szükség lehet. Az épületautomatizálás fő célja, hogy az „intelligens” 
ház „megismerhesse” a felhasználó igényeit, és azokhoz – közvetlen 
kézi vezérlés nélkül is – alkalmazkodni tudjon. Ebben a meteoro-
lógiai paramétereknek az a szerepe, hogy az automatizált épület 
reagálhasson az időjárás változásaira annak érdekében, hogy még 
kényelmesebbé és energiatakarékosabbá tegye használatát.
 Napjainkban már elképzelhetetlen fűtési-hűtési rendszert tele-
píteni és üzemeltetni a külső hőmérséklet mérése nélkül. Attól 
függően azonban, hogy hová telepítjük az érzékelőt, jelentősen 
eltérő értékű adatokhoz juthatunk. Jó példa a hibás telepítésre a 
2. ábrán bemutatott elrendezés, ahol a külső hőmérsékletmérőt 
eredetileg a klíma kültéri egysége fölé szerelték. A szenzor áthe-
lyezésével érezhetően nőtt az ott dolgozók komfortérzete és csök-
kent az épület üzemeltetési költsége.
 A motoros redőnyök és zsaluziák vezérlése ma már az épület-
automatika tipikus funkciója, amely újabb távlatokat is nyitott az 
intelligens ház világában. Ha az épület legalább szélmérővel ren-
delkezik (3. ábra), akkor védheti az árnyékolókat a viharok idején. 
Természetesen alapos megfontolást igénylő kérdés, hogy vihar 
esetén egy külső zsaluzia felhúzása vagy teljes leengedése jelenti-e 
a jobb döntést, de tény, hogy a döntés nem hozható meg a szélse-
besség (és esetleg a szélirány) ismerete nélkül. A fűtési rendszer 
vezérléséhez csatlakoztatott meteorológiai mérőegység nagy elő-
nye, hogy ha a fűtési rendszer úgy érzékeli, hogy a külső hőmér-
séklet emelkedik, a redőnyök felhúzásával „rásegíthet” a fűtésre, 
csökkentve annak energiaigényét. Az árnyékolómozgatás nem 
elhanyagolható hatása a beáramló fény mennyiségének szabályo-
zása is. A fényérzékelő szenzorok is hasznosak lehetnek az árnyé-
kolástechnika vezérlésében, hiszen a rendszer a beáramló fény 
mennyiségének érzékelése alapján szabályozhatja a redőnyök ál-
lapotát. Ha az árnyékolómozgatást összekapcsoljuk a világítási 
körökkel, akkor a kívánt belső megvilágítást az árnyékolók és a 
világítótestek összehangolt szabályozásával érhetjük el, ami jelen-
tős energiamegtakarítást és ezáltal költségcsökkentést eredmé-
nyezhet. Ideális esetben külső megvilágításérzékelővel is rendel-
kezünk, amely égtájanként méri a megvilágítást, ezáltal az 
árnyékolók mozgatása égtáj szerint történik.

A kompakt állomások előnye
A fenti gondolatmenet alapján eddig már „telepítettünk” az épü-
letünkre külső hőmérőt, szélirány és szélsebesség mérőt, majd 
végül fényérzékelőt is. Az egyedi állomások telepítési nehézségei 
mellett nem elhanyagolható a tény, hogy a külön-külön megvá-
sárolt szenzorok ára már összemérhető egy kisméretű, kompakt, 
többfunkciós állomáséval. Ha további meteorológiai paraméterek 
felhasználásával szeretnénk „még okosabb” épületet, felmerülhet 
az esőérzékelés vagy a páratartalom-mérés igénye. A locsolórend-
szerek jellemzően saját automatikával érkeznek, de egy meglévő 
épületautomatikai rendszerbe gond nélkül integrálhatók, ezáltal 
megtakarítva a külön vezérlés – és egy megfelelően megírt prog-
ram árán – a talajnedvességmérő költségét is. 
 Napkollektoros vagy napelemes rendszer esetében a hatásfok 
– és ezáltal a hibaelhárítás vagy a karbantartás hatékonyságának 
– javítása érdekében a globális besugárzást, a napmagasságot vagy 
épp a beesési szöget is érdemes figyelemmel kísérni. A rendelke-
zésre álló regisztrátumok alapján gyorsan kiszűrhető a hatásfok-
romlás, ezáltal elkerülhető a nagyobb meghibásodás, esetlegesen 
a termeléskiesés.
 Az éjszakai megvilágítás mérése segítséget nyújthat a díszvilá-
gítás vagy az éjszakai reklámvilágítás vezérlésében. Az alkonykap-
csolókkal ellentétben a sötétebb, borúsabb napokon csak akkor 
lép működésbe ez a típusú világítás, ha azt az automatika az idő-
programjának köszönhetően engedélyezi.
 A 4. képen látható meteorológiai állomás elfér egy felnőtt tenye-
rében, mégis több mint 11 meteorológiai paraméter mérésére al-
kalmas. Kialakításának köszönhetően minden mérése elektronikus 
elven történik, vagyis nincsenek benne mozgó alkatrészek, ezáltal 
a meghibásodás esélye is jelentősen csökken. Az eszköz számos 
fontos meteorológiai paraméter mellett a dátum, a pontos idő, va-
lamint a GPS koordináták publikálására is képes soros vonalon.
 A bemutatott eszközök akár új épületautomatika telepítésénél, 
akár egy meglevő rendszer „felokosításánál” is egyaránt felhasz-
nálhatók.
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4. ábra  WCS 11 kompakt meteorológiai állomás munka közben

3. ábra  A német Thies szélmérők egyike


