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A LIN (Local Interconnect Network) hálózat specifikációját 1999-ben a Motorola 
kezdeményezésére alkották meg elsősorban gépkocsikon belüli használatra. Az Audi, 
BMW, Daimler Chrysler, Volkswagen és a Volvo 2000-ben megalakította a LIN 
Consortiumot, amely mind a mai napig karbantartja és fejleszti a de facto szabványt. A 
konzorciumhoz azóta számos további cég csatlakozott. 
A LIN célja egy nagyon egyszerű és olcsó kommunikációs rendszer létrehozása az 
alábbi főbb paraméterekkel: master-slave működés, kis sebesség (max. 20 kbit/s), kis 
távolság (max. 40 m) aszimmetrikus adás, vétel, egy jelvezeték, UART-alapú 
kommunikáció. Olyan tipikus feladatokat bíznak a LIN-re, mint például egy 
személygépkocsi ajtajában levő vezérlőegységek és perifériák összekapcsolása egy kis 
hálózatba, vagy egy ülés elektronikájának (ülésmozgatás, fűtés/hűtés) összefogása egy 
alhálózatba. A LIN alhálózatokat gateway-eken keresztül egy magasabb szintet 
képviselő, bonyolultabb hálózathoz, jellemzően CAN-hez, szokták illeszteni. 
A LIN képességei lehetővé teszik, hogy ne csak autókban, hanem más berendezésekben 
és más alkalmazási területen is használják. A diplomatervben azt kell megvizsgálni, 
hogy mely nem autóipari területeken lehet és érdemes használni a LIN-t, illetve egy 
konkrét berendezés moduláris megtervezésével bizonyítani kell a használhatóságát, 
elemezni az előnyeit és korlátait. 
A jelöltnek a következő feladatokat kell elvégeznie: 

1. Ismerje meg a LIN szabványt, és röviden ismertesse a főbb jellemzőit! 
2. Vázlatosan mutasson be néhány tipikus autóipari LIN rendszert! 
3. Egy áruautomata vezérlőjének moduláris újratervezésével mutassa be a LIN 

használhatóságát, előnyeit és esetleges hátrányait! 
4. Készítse el a vezérlő fontosabb moduljait „deszkamodell” szinten! 
5. Értékelje a tervet és az elkészült rendszert! 
6. A tervezés során nyert tapasztalatai alapján adjon javaslatot néhány további 

alkalmazási területre, ahol a LIN hálózatot sikeresen lehetne használni! 
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Kivonat 
 
Diplomatervem egy, az autóiparban használt hálózati szabvány, a LIN ismertetéséről, 

autóipari felhasználásairól valamint egyéb más területeken való felhasználási 

lehetőségek ismertetéséről szól. Az autóiparon kívüli felhasználási lehetőségek 

feltérképezését szem előtt tartva újraterveztem egy áruautomata vezérlőegységét. A 

vezérlőegység moduláris felépítésű, a modulok közötti kommunikáció a LIN protokoll 

alapján zajlik, demonstrálva azt, hogy van létjogosultsága a LIN autóiparon kívüli 

alkalmazásokban való felhasználásának. A rendszer deszkamodelljében 8 bites AVR 

mikrokontrollerek végzik a vezérlési feladatokat. A kidolgozott rendszerterv egy 

könnyen telepíthető és átkonfigurálható megoldást nyújt az áruautomaták vezérlési 

igényeinek kielégítésére.



Abstract 

 

My plan of diploma describes the network of standards used in the automobile industry, 

outlines the LIN, the usage in other scopes of car industry. Apart from the car industry, 

taking into consideration other possibilities of usage I replaned the control unit of a 

vending machine. The sturcture of the control unit is moduled, the communication 

among the modules works based on the LIN protocol. It demonstrates that using LIN 

has a reason of existence besides the automobile industry. The control tasks are carried 

out by AVR microcontrollers of 8 bits on the modelboard of the system. The prepared 

plan of the system provides easy deploying and the configuration can be changed for 

control units of the vendor machines.  
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1. Bevezetés 

„Egy mai modern autóban gyártótól és kategóriától függően 40-80 ECU (Electronic 

Control Unit – elektronikus vezérlőegység) található, és a piaci felmérések szerint az 

autóipari fejlesztések 90%-a kötődik az elektronikához. Az egyre több ECU és az egyes 

alrendszerek közötti együttműködés szükségessége fokozatosan kikényszerítette, hogy a 

kezdetben különálló egységként létező ECU-k egyre több társukkal lépjenek 

kapcsolatba, mind komplexebb kommunikációs hálózatot hozva létre. Egy mai autóban 

3-5 független kommunikációs hálózat működik. Ezek a kommunikációs hálózatok 

általában nem egyetlen fizikai kialakítást és protokollt követnek, hanem az adott 

alkalmazási kör számára legjobb megoldást alkalmazzák. A manapság legelterjedtebb 

három kommunikációs protokoll a CAN (Controller Area Network), a LIN (Local 

Interconnect Network) és a FlexRay. Az 1.1. ábrán látható e három autóipari hálózat 

összehasonlítása.” [1]  

 

 
1.1. Autóipari hálózatok összehasonlítása [2] 

 

 

„Az 1990-es évek végén kifejlesztett, a CAN-nél lényegesen egyszerűbb és olcsóbb 

LIN fő célja az volt, hogy a CAN kiegészítő hálózataként a legkisebb részegységekig is 

eljutassa a digitális vezérlést és kommunikációt. LIN hálózatra tipikus példa, amikor 

egy ajtó összes elektronikus részegysége (mint pl. ablakemelő, központi zár, 
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visszapillantó tükör-mozgatás) és ezek kezelőfelületei alkotnak egy LIN hálózatot, 

amely egy gateway-en (átjárón) keresztül csatlakozik a CAN hálózathoz. 

 

A 2007-ben szabványosított FlexRay célja a CAN képességeit meghaladó időkritikus és 

nagysebességű és nagy-megbízhatóságú alkalmazások lefedése. Felhasználása 

elsősorban a biztonságkritikus területeken és a drive-by-wire rendszerekben várható, de 

valószínűleg egyes, eddig CAN busszal megoldott powertrain funkciók migrációja is 

felfedezhető lesz a FlexRay irányába.” [1] 

 

Az 1.2-es ábra a CAN és a LIN hálózatok együttműködésére ad példát.  

 
1.2. Egy minta rendszer [1] 

 
Az ábrán jól látható, hogy a LIN alhálózatokra az alacsony sebességigényű perifériák 

(ülésfűtés, üléspozíció állítás, világítás, tükrök) csatlakoznak, de mivel a LIN 

alhálózatok egy nagyobb sebességű CAN gerinchálózatra csatlakoznak, ezért közvetve 

a „centralized control” blokk képes vezérlő utasításokat adni a CAN és LIN 

perifériáknak, illetve diagnosztikai célból az alrendszerek működését ellenőrizni. 
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2. A LIN hálózati technológia 

A LIN egy alacsony kiépítési költségű soros adatátviteli hálózat, amit a járművek más, 

nagysebességű hálózatainak kiegészítésére használnak.  Alacsony költséggel 

megvalósítható kommunikációt tesz lehetővé azokkal az aktuátorokkal és okos-

szenzorokkal, amik nem igénylik a CAN és más hálózatok nagyobb sebességét és 

sokoldalúságát. A kommunikáció UART adatformátumon alapul, egy master és egy 

vagy több slave modul csatlakozik a hálózatra, amelynek a kábelezése három 

vezetékből áll, egy adatvezetékből, egy 12V-os tápvezetékből és egy GND vezetékből. 

Az órajel szinkronizálás stabilizált időalap nélkül történik [3]. 

 

A LIN konzorciumot azért alapították meg, hogy standardizálja egy soros, alacsony 

költségvetésű kommunikáció koncepcióját és a fejlesztő környezetet, ami lehetővé teszi 

az autógyártóknak és a beszállítóiknak, hogy összetett, hierarchikus rendszereket 

tudjanak megvalósítani, implementálni és kezelni versenyképes áron. A LIN standard 

leredukálja a sokfajta UART alapú megoldást és csökkenti a fejlesztési folyamat, a 

termék, a szervízelés és a logisztika költségét a járműelektronikában [3]. 

2.1. A LIN alapkoncepciója, tulajdonságai 

A LIN busz legfőbb tulajdonságai [3]: 

• single master, multiple slave – egy mester, több szolga koncepció 

• alacsony költségű (low cost), UART bázisú kommunikációs felület 

• a slave egységek szinkronizációja quartz kristály vagy kerámia rezonátor 

nélkül történik 

• a jelterjedési és jelkésleltetési idő előre kiszámolható 

• alacsony költségű, egyvezetékes kivitel 

• a maximális sebesség 20 kbit/s. 

• az egyes alkalmazások szignálokkal hatnak egymásra 

• előre megjósolható viselkedés 

• átalakíthatóság 

• transzportréteg és diagnosztikai támogatás 
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2.2. A LIN működési elve 

A LIN aszinkron soros kommunikációra épül. Ennek fizikai implementációja egy 

egyvezetékes kommunikáció, amely fél-duplex átvitelt tesz lehetővé. A LIN 

kommunikáció broadcast jellegű, tehát a buszra egy egység által kiküldött információt 

az összes többi egység képes fogadni és feldolgozni. A LIN-üzenetekbe speciális 

szinkronizáló mezőt illesztettek, ami lehetővé teszi a node-ok külső kvarcának 

elhagyását, ezzel is költségcsökkentést érve el az egyes node-oknál. Szintén a LIN 

egyszerűségére jellemző, hogy a kommunikáció megvalósítható a legtöbb 

mikrovezérlőben megtalálható normál UART perifériával [2]. 

 

A LIN protokollba az OSI modell alsó két rétegét, az adatkapcsolati és a fizikai réteget 

implementálták [2]. 

2.3. Adatkapcsolati réteg 

A LIN hálózat egy master és egy vagy több slave node-ból áll. Minden node-nak van 

egy slave kommunikációs feladata (taszkja), ami adatküldési és adatfogadási 

műveletekből áll. Ezen felül a master node-nak van egy további master adatküldési 

taszkja. A taszkok felosztását, egy minta klasztert (csomópontot) szemléltet a 2.1-es 

ábra. Egy node egynél több klaszternek is lehet tagja[3]. 

 

 

 
2-1. Egy LIN hálózat felépítése [2][3] 

 

A kommunikációt az aktív LIN buszon mindig a master taszk indítja el. Tőle függ, hogy 

mikor, melyik keret lesz elküldve. Az adatok elküldését minden keretben az a slave 
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taszk végzi, amelyik az üzenet azonosítója alapján felismeri, hogy neki kell küldeni. Az 

egyetlen master node nem teszi szükségessé, hogy legyen arbitrációt a buszon. 

A master node-ban általában van egy ütemező tábla, ami alapján meghatározott 

sorrendben és időközönként lekérdezi a master taszk a slave taszkokat [2].   

 

Az üzenet (frame - keret) egy fejrészből (header) és egy válaszból (response) áll. A 

fejrészt a master taszk, a választ valamelyik slave taszk küldi, hogy melyik, az attól 

függ, hogy melyik slave lett megcímezve. A master taszk által küldött keretfejre a 

master node-on futó slave taszk is válaszolhat. A slave egységek felhasználhatják 

azokat az adatokat is, amelyek nem nekik szólnak [2]. 

 
2-2. A LIN hálózati kommunikáció [2] 

 
A fenti tulajdonságok következménye: 

• Rugalmas rendszer: hozzá tudunk adni slave node-ot a hálózathoz, anélkül, 

hogy a többi slave egységben bármilyen hardveres vagy szoftveres változtatást 

kellene végrehajtani [2][3] 

• Az üzenet címzése: az üzenet tartalma és célja a keretazonosító alapján 

egyértelműen definiált [3]  

• Multicast jelleg: egy üzenetet egyidejűleg több egység vehet és reagálhat rá [2] 

• A slave node-oknak nincs tudomásuk a hálózat kialakításáról [2] 

• A feltétel nélkül felhasználható üzenetazonosítók száma 60  

2.3.1. Üzenettípusok 

Kétféle adatot lehet küldeni egy adatkeretben, szignálokat és diagnosztikai üzeneteket. 

Szignálok: valós mennyiségek, byte-ok sora, amik a keret adatmezőiben vannak 

elküldve [2][3]. 

Diagnosztikai üzenetek: 2 fenntartott keretazonosítóval lehet őket elküldeni. Az 

adatmező értelmezése magától az elküldött adattól valamint a kommunikáló node-ok 

állapotától függ [2][3]. 
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2.3.2. Az üzenetkeret 

Az üzenetek USART formátumúak, azaz egy 1 byte-os mező 1 startbitet, 8 adatbitet és 

1 stopbitet tartalmaz. A 2.3-as ábrán egy LIN üzenet látható. Ugyanezen az ábra alján az 

identifier mezőt kiemelve látható, hogy egy-egy adatbyte átvitele az UART 

kommunikációnak megfelelően a legkisebb helyi értékű, LSB bittel kezdődik [3]. 

 

 
2-3. Egy LIN üzenet formátuma [4] 

 
A LIN üzenet fejét (message header) mindig a master egység küldi el, ami tartalmaz egy 

break jelet, egy szinkron mezőt és az üzenetazonosító mezőt. A válasz két fő részből, az 

adatmezőből és az ellenőrző részből (checksum) áll. 

2.3.3. Az üzenetkeret részei 

• Synch break mező: legalább 13 bit hosszúságú domináns állapot (erről később, 

a fizikai rétegnél lesz még szó). Ez a mező szolgál a kommunikáció kezdetének 

jelzésére [2].  

 

 
2-4. Break jel [3] 
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• Break delimiter: legalább 1 bitideig tartó recesszív állapot [2]. Ez jelzi a break 

mező végét, a slave egység felkészül a szinkronizációra. 

• Szinkronizációs mező (Synch): értéke 0x55. Ez a start és stopbitet is beleértve 

10 bitnyi 0101010101 sorozatot jelent [2]. A slave egységek ez alapján kell, 

hogy azonosítsák a kommunikáció sebességét és szinkronizálják magukat 

hozzá. 

 
2-5. Szinkron jel [3] 

 

• Azonosító mező (Protected identifier): két részre bontható, tartalmaz egy 6 

bites keretazonosítót és 2 paritásbitet. Az első 4 bit egyedi azonosító, a másik 2 

bittel a válaszban küldendő adatbyte-ok számát kell megadni, a további 2 bit a 

paritás ellenőrzést, hibadetektálást szolgálja [2]. 

 

A 6 bites keretazonosító lehetséges értéke 0 és 63 között lehet, ezeket az 

értékeket 3 csoportba lehet sorolni: 

1. A 0-59-ig terjedő értékeket szignálok átvitelekor használják [3] 

2. A 60-61-es értékeket diagnosztikai célokra használják [2][3] 

3. A 62-63-as értékek továbbfejlesztési célra vannak fenntartva.[2][3] 

 

Paritás: a 2 paritásbit értékét a 6 bites üzenetazonosító bitjei határozzák meg [3]: 

( )4ID2ID1ID0ID1P

4ID2ID1ID0ID0P

⊕⊕⊕¬=
⊕⊕⊕=

 

 
 

 
2-6. Protected identifier [3] 

 
• Adatmező: az adatmezőben elküldött adatbyte-ok száma 1 és 8 között lehet. Az 

adatbyte-ok számát az azonosító mezőnek tükröznie kell. Egy adatbyte-nak az 

legkisebb helyi értékű (LSB) bittel kell kezdődnie, ahogy ezt a 2.7-es ábra is 

mutatja [3]. 
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2-7.  A bitek sorrendje egy 1Byte-os mezőben [3] 

 

Ha az adatmezőben egynél több byte-ot küldünk, akkor a 2.8-as ábra szerint az adat 

legkisebb helyiértékű byte-ját (LSB – Least Significant Byte) kell elküldeni először 

és a legnagyobb helyiértékű byte-ját (MSB – Most Significant Byte) kell elküldeni 

utoljára. Ez az úgynevezett little-endian, kicsi a végén forma (legkevésbé 

szignifikáns bit először), amit az adatban bit szinten kell betartani [3]. 

 

 
2-8. A Byte-ok sorrendje a több Byte-os adatmezőben [3] 

 

• Checksum byte: a checksum a keret utolsó byte-ja, ami az összes adatbyte 

carry-vel vett összegének invertáltját, vagy az adatbyte-ok és az azonosító 

mező carry-vel vett összegének invertáltját tartalmazza [3]. 

2.3.4. Nyugtázás 

A LIN kommunikációban nincs szükség nyugtázásra, mivel a master taszk a slave taszk 

válaszából látja, hogy a slave taszk vette a kérését, így a választ tekinti nyugtázásnak 

[2]. 

2.3.5. Hibadetektálás 

A hibadetektálás két fronton történik. Először is a keret küldőjének és az adat 

küldőjének is monitoroznia kell, hogy az általa kiadott jel jelenik-e meg a buszon. 

Másodszor pedig magában a keretben levő információ alapján is lehet hibadetektálást 

végezni, erre a célra a keretfejben levő paritásbitek és a válasz végén levő checksum 

szolgál [2][3].  
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2.3.6. Hibajelzés 

Aktív hibajelzést LIN-en nem lehet megvalósítani, viszont ha a master taszk nem kap 

választ az általa kiadott keretfejre, vagy ha a slave taszk hibás adatot küld, akkor a 

master diagnosztikai üzenetekkel lekérdezheti a slave-et, ha a node még rajta van a 

hálózaton [2]. 

2.4. A LIN fizikai rétege 

A LIN fizikai rétegének alapja az ISO 9141-es szabvány. Ez egy kétirányú, egy 

vezetékes kommunikációt ír le [2][3].  

2.4.1. A buszmeghajtó egység 

A jelvezeték (a továbbiakban busz) minden node buszmeghajtó egységéhez csatlakozik, 

és egy lezáró ellenálláson valamint egy diódán keresztül a VBAT (hálózati tápfeszültség) 

pozitív tápfeszültségre van kötve, ahogy ezt a 2.9-es ábra is mutatja. A dióda a 

tápfeszültség elvesztése (pl. vezetékszakadás, akkumulátor elromlik, a saru kilazul és 

leesik) esetén védi a rendszert, hogy ne a buszról legyenek megtáplálva a node-ok. 

Előfordulhat, hogy parazita feszültségek miatt a tápfeszültség annyira leesik, hogy 

megfordul a polaritása, emiatt be kell tenni a LIN meghajtó áramkörbe egy fordított 

polaritás elleni védődiódát [2][3].  

 

 
2-9. A LIN meghajtó áramkör egyszerűsített felépítése [3] 
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2.4.2. A jelszintek 

Ahogy a 2.10-es ábra mutatja, a V BAT  feszültségszintje eltér a VSUP-tól, a master node 

belső feszültségétől. Ennek oka a védelmi célokat szolgáló elemek használata és a V BAT 

külső feszültségforrás szintjének dinamikus változásai (menet közben az autó 

akkumulátorának feszültségszintje folyamatosan változik). Ezt figyelembe kell venni a 

tervezés implementálása során [3]. 

 

 
2-10. A tápfeszültség szintek [3] 

 
Ahhoz, hogy a jelvezetéken egy bitet helyesen át tudjunk küldeni, illetve fogadni 

tudjunk, biztosítani kell, hogy a bitnek megfelelő jelszint a bit mintavételezésekor 

helyes legyen (domináns vagy recesszív) [2][3].  

 

 
2-11. A jelszintek [3] 

 

Az implementálás során figyelembe kell venni a GND eltolódását és a VBAT esését, 

valamint a késleltetési időben lévő szimmetrikus hibát [3].  
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2.4.3. Jellemz ő elektromos paraméterek [3] 

A LIN fizikai rétegének jellemző elektromos paraméterei az alábbiak: 
 

• A busz tápfeszültsége VBAT: DC 8-18V.  

• A node belső tápfeszültsége VSUP: DC 7-18V. 

• A jelvezeték maximális árama IBUS: 200mA. 

• Domináns jelszint: VBUS ×≤ 4.0 VSUP, logikai értéke 0. 

• Recesszív jelszint: VBUS ×≥ 6,0 VSUP, logikai értéke 1. 

 

• Teljes vezetékhosszúság LENBUS: legfeljebb 40m. 

• CBUS buszkapacitás: 1-10nF. 

• CMASTER kapacitás: 220pF. 

• CSLAVE kapacitás: 220 pF (legfeljebb 250pF). 

• CLINE vezeték kapacitás: 100pF/m (max. 150pF/m).  

• RMASTER master node lezáró ellenállás: 1kΩ. 

• RSLAVE slave node lezáró ellenállás: 20-60kΩ. 

• A jelváltáshoz tartozó időállandó τ: 1-5µs. 

• Maximális adatátviteli sebesség: 20
s

kbit
.  Ezen kívül alkalmazzák még az 

ennél alacsonyabb standard UART sebességeket, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 

9600, 19200
s

bit
-ot, de használják a 10,4

s

kbit
-os sebességet is. 

• LENBUS a busz vezeték hosszúsága. Ennek maximális értéke: 40m. 

2.4.4. A busz impedanciájának és id őállandójának számítása 

• A buszkapacitás: CBUS  = CMASTER   +   n ×  CSLAVE + CLINE 

×LENBUS. 

• A busz ellenállása: RBUS = RMASTER || RSLAVE_1 || RSLAVE_2 || … || 

RSLAVE_n.  

• A jelváltozáshoz tartozó időállandó: τ = CBUS×RBUS. 
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A slave node-ok egyenként nagyjából 3%-al növelik a buszkapacitást, ezért a master 

node kapacitásának jelentősen nagyobbnak kell lennie, mint a slave egységek 

kapacitása, azért, hogy ha új slave node-ot csatlakoztatunk a hálózatra, ne növekedjen 

meg jelentősen a buszkapacitás. Emiatt van lekorlátozva a hálózaton alkalmazható 

node-ok száma 16-ra [3]. 

 

3. A LIN hálózatok autóipari alkalmazásai  

A LIN alapvetően kényelmi, kiegészítő funkciókat ellátó perifériák közös hálózatba 

fűzését teszi lehetővé, viszont nem biztosít redundanciát, nincs önjavító tulajdonsága, 

ezért olyan életvédelmi célú feladatokban nem lehet alkalmazni, mint például a 

blokkolásgátló (ABS) vagy az elektronikus fékerő elosztó (EBV). Az alábbi fejezetben 

néhány tipikus autóipari alkalmazást mutatok be, ahol LIN hálózatra illesztették az adott 

feladathoz tartozó szenzorokat, vezérlőegységet és aktuátorokat. 

3.1. Akkumulátor-energiagazdálkodó egység 

A rendszer részei: hőmérő szenzor és hálózati illesztőegysége, az akkumulátor 

feszültségmérését végző eszköz és hálózati illesztőegysége és a vezérlőegység és 

hálózati illesztőegysége. 

 

Az energiagazdálkodó egység az akkumulátor állapotától és a hőmérséklettől függően 

önállóan gondoskodik arról, hogy mindenkor elegendő energia álljon rendelkezésre a 

motor indításához. Ez abban az esetben is fennáll, ha a járművet hosszabb időn 

keresztül nem használják. A modern járművek még nyugalmi állapotban is energiát 

vesznek fel az akkumulátorból: folyamatosan áramot használ kis mennyiségben az 

útinfo az adattároláshoz (TIM , traffic memory), a lopásjelző berendezés vagy a rádiós 

távirányítás érzékelője. Amennyiben fennáll a veszély, hogy az akkumulátor 

töltésszintje kritikus szintre csökken, az energiagazdálkodó egység a fogyasztók 

fokozatos kikapcsolásával csökkenti a nyugalmi állapotban lévő jármű 

energiafelhasználását [5].  

 

A dinamikus energiagazdálkodó egység menet közben folyamatosan ellenőrzi az 

akkumulátor feszültségét és a töltési aktivitást. Szükség esetén csekély mértékben 
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megemeli az üresjárati fordulatszámot az akkumulátortöltő generátor teljesítményének 

növelésére. Rendkívüli esetekben rövid időre kikapcsolja a különösen energiaigényes 

fogyasztókat, mint pl. az ülésfűtést vagy a hátsóablak-fűtést. A jármű komfortjára ez 

nem hat ki, hiszen a kikapcsolás rendszerint észrevétlenül történik [5]. 

3.2. Állóhelyzeti f űtés 

A rendszer részei: fűtőbetétek, ventillátorok és hálózati illesztőegységeik, gombok és 

hálózati illesztőegységeik, távvezérlő és hálózati illesztőegysége valamint a helyi, 

utastéren belüli vezérlőegység és hálózati illesztőegysége. 

 

Az állóhelyzeti fűtés évszaktól függetlenül tovább növeli a komfortérzetet. A rendszer 

időkapcsolóval vagy távvezérlővel aktiválható. A fűtés időkapcsolója a kívánt 

időpontban automatikusan bekapcsolja a rendszert. Ennek köszönhetően, az autó 

például télen kellemesen előmelegített utastérrel várja az utasokat [6]. 

3.3. Esőérzékelő 

A rendszer részei: az esőérzékelő szenzor és a hálózati illesztőegysége, az ablaktörlő és 

a hálózati illesztőegysége, a vezérlőegység és a hálózati illesztőegysége.  

Az esőérzékelő az eső intenzitásához igazítva automatikusan szabályozza a szakaszos 

ablaktörlő törlési intervallumait. Az érzékelő szenzor a belső tükör lábazatában 

található. Több infravörös világító diódából (LED) és a központi fotodiódából áll. A 

világító diódák által kibocsátott fény a szélvédőről visszaverődik a fényérzékelő 

fotodiódára. Minél több vízcsepp van a szélvédőn, annál kevesebb fény érkezik vissza a 

fotodiódához. Ezt az információt az érzékelő továbbküldi a vezérlőegységhez, amely 

ennek alapján megfelelően beállítja az ablaktörlő törlési intervallumát. Az érzékelő 

érzékenysége egy választókapcsolóval külön állítható. Az esőérzékelő úgy van 

kialakítva, hogy a szélvédőn lévő kisebb sérülések, szennyeződések és kopások ne 

befolyásolják a működését. Az esőérzékelő előnyét a komfort és a biztonság jelenti. A 

vezető teljes mértékben az útra összpontosíthat, nem kell a törlési intervallumok 

beállításával vesződnie. Ez jelentős mértékben növeli a biztonságot, különösen akkor, 

ha például nedves úton, egy teherautó előzésénél hirtelen jelentősen romlanak a látási 

viszonyok [7]. 
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3.4. Elektronikusan állítható ülés 

A rendszer részei: az ülés pozícióját állító motorok és a hálózati illesztőegységeik, a 

visszapillantó tükrök mozgatását végző motorok és a hálózati illesztőegységeik, a 

kormánykerék mozgatását végző motor és a hálózati illesztőegysége, a biztonsági öv 

magasságát állító egység mozgatását végző motor és a hálózati illesztőegysége, az 

egyes funkciók állításához szükséges gombok és hálózati illesztőegységeik, valamint a 

vezérlőegység és a hálózati illesztőegysége.  

 

Az új autómodellek jelentős részénél elektronikusan állítható az ülés hosszanti helyzete, 

magassága, dőlése, a támla dőlése, valamint a külső tükrök helyzete. Ezeket a 

funkciókat LIN alhálózatokra illesztett motorokkal, gombokkal és vezérlőegységgel 

oldják meg. A kívánt pozícióba való állítást a megfelelő gomb lenyomása eredményezi 

az üléspozíció és a visszapillantó tükör pozíciójánál.  

 

A felső kategóriába tartozó modelleknél ezeken kívül a fejtámla magassága, a 

biztonsági öv magassága és a kormánykerék pozíciója is elektronikusan állítható. Az 

indítókulcs adott memóriafunkciójához tartozó ülés-, tükör- és kormánybeállítások 

akkor aktiválódnak, amikor a vezető a távirányítóval kinyitja az autót. A memória 

meghatározott számú személyre vonatkozóan képes minden egyedi beállítást 

megjegyezni, amelyek gombnyomásra előhívhatók [8]. 
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4. A LIN néhány nem autóipari alkalmazása 

A LIN sokoldalúan használható, figyelembe véve a szabványból adódó korlátokat (16db 

egység a hálózaton, 40m-es maximális kiterjedés [2][3]) a nem specifikált 

tulajdonságok (a fizikai réteg 3 vezetékből áll [2][3], de ennek és a csatlakozóknak a 

típusa nem definiált) az adott alkalmazás követelményeihez, a környezet fizikai 

jellemzőihez szabadon megválaszthatóak. A méretkorlátokat elérve az autóipari 

felhasználással analóg módon használható összetettebb fastruktúra vagy rádiós alhálózat 

kiépítésére is. Az alábbiakban néhány lehetséges, nem autóipari területet mutatok be. 

4.1. Lakás 

A lakásban a LIN hálózat felhasználható biztonsági (nem életvédelmi), kényelmi és 

energiagazdálkodási funkciókat ellátó eszközök közös hálózatba kötésére.  

 

A kényelmi funkciókhoz tartozik a lakás egy-egy helyiségében a klímának, a levegő 

hőmérsékletének, páratartalmának, szén-dioxid tartalmának mérésére, majd a mért 

értékek alapján a klímát befolyásoló berendezések, páraelszívó, légkondicionáló 

vezérlése. Fényérzékelő szenzorokkal mérhetjük a helyiségekben a fény intenzitását, és 

ez alapján befolyásolhatjuk napszaktól, illetve a fényintenzitástól függően az ablakokon 

a napellenző lamellák szögének állását, illetve a redőnymozgatást valamint a belső 

megvilágítás mértékét. 

 

A biztonsági funkciókhoz tartozik a behatolás érzékelés. Infraszenzorokkal érzékelhető 

az aktivitás az épület körül, az épületben, lakásban, és ha nem kapcsolta ki az illető 

személy a riasztót, a szenzor jelzést küld a LIN-en keresztül a központi 

vezérlőegységnek, ezután a rendszer különböző hang és fényjelzésekkel figyelmeztet a 

betörésre. 

 

Egy másik lehetséges biztonsági funkció lehet a betegmonitorozás. Ez abban az esetben 

hasznos, ha egy családtagunk egyedül, tőlünk távol él, de szeretnénk információt 

szerezni arról, hogy milyen az aktivitása. A LIN-nel megvalósított hálózatot nem 

alkalmazhatjuk életvédelmi funkciók megvalósítására, de a megfigyelt személy 
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aktivitásának monitorozására igen. Gondolok itt arra, hogy például az egyes 

helyiségekben elhelyezett infraszenzorokkal követni lehet, hogy éppen melyik 

helyiségben tartózkodik a személy, ez alapján azt, hogy mennyi ideig tartózkodik ott. 

 

Az energiagazdálkodási funkciókhoz tartoznak a víz-, gáz-, és villanyfogyasztás 

indokoltságának ellenőrzésére. Infraszenzorokkal érzékelhető, hogy az adott 

helyiségekben tartózkodik-e valaki, és ha valamelyik helyiségben nem tartózkodik 

senki, akkor ott nem indokolt a világítás, televízió, rádió és egyéb berendezések 

működtetése, ezért a rendszer ezen berendezések áramellátását megszüntetheti. 

4.2. Irodaház 

Egy irodaházban nagy hangsúlyt kell fektetni a költségek csökkentésére, hogy az 

irodaház fenntartása gazdaságos legyen. Ennek egyik módja, hogy a dolgozók egy 

beléptető rendszeren keresztül juthatnak be az irodaházba. Minden irodában a beléptető 

rendszerrel kapcsolatban álló, egy-egy LIN-nel megvalósított alrendszer működik. Az 

adott irodában levő LIN-re csatlakoznak az irodában levő elektromos berendezések 

áramellátását szabályozó berendezések. Amíg az adott dolgozót az adott munkanapra 

nem regisztrálja a beléptető rendszer, addig az ő munkahelyi portálja nem lesz aktív, 

azaz a portáljához tartozó készülékek, telefon, PC, egyéb berendezések és műszerek 

minimális vagy nulla fogyasztással terhelik az irodát, illetve az irodaházat. 

4.3. Mezőgazdasági épület, üvegház 

Mezőgazdasági épületekben használható a LIN-hálózat diagnosztikai, megfigyelési 

feladatokra alkalmazott eszközök hálózatba kötésére. Például egy gabonaszárítóban a 

hőmérséklet és páratartalom mérő szenzorok jeleinek a LIN-en keresztül egy központi 

egységbe való eljuttatására és kijelzésére. Ha szükséges, egy rádiós hálózathoz 

csatlakoztatva pedig ki lehet terjeszteni a vezérlőegység hatótávolságát egyéb, távolabb 

lévő berendezések vezérlésére is. Üvegházakban a levegő hőmérséklete és páratartalma 

mellett a talaj hőmérsékletét, nedvességtartalmát is kell mérni, és az öntöző berendezés 

szelepeit vezérelni, tehát sok szenzort, aktuátort kell illeszteni a hálózatra. Ha elérjük a 

hálózat mértkorlátait, akkor több LIN alhálózaton elosztva oldhatjuk meg a szenzorok 

és beavatkozó egységek illesztését.   
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4.4. Meteorológiai mér őállomás 

A levegő hőmérsékletének, páratartalmának mérését, a levegő különböző összetevőinek 

(O2, CO, CO2, SO, SO2, por, stb) koncentrációjának mérését végző egységek hálózatba 

kötését, majd az adatok összegyűjtését oldhatjuk meg LIN-en keresztül.  

4.5. Oktatás, kutatás, laboratórium 

A laboratóriumokban az egyes munkaállomások energiaellátásának befolyásolását 

megoldhatjuk LIN-re illesztett beavatkozó egységekkel, annak megfelelően, hogy 

bejelentkezett-e az adott munkaállomásra a felhasználó, vagy sem, ezzel csökkentve a 

laboratórium áramfogyasztását. Másrészt használható olyan alacsony sebességű 

perifériák illesztésére, mint például mátrix billentyűzet, 7 szegmenses vagy LCD 

kijelzők, LED-ek, analóg, vagy digitális kimenettel rendelkező mérlegek, oldatok 

koncentrációját mérő berendezések.  

4.6. Áruautomata 

A LIN felhasználható egy készüléken belül is, mint például ital-, édesség-, 

kávéautomatákban, ahol LIN hálózatra vannak illesztve a különböző perifériák, mint 

például a billentyűzet, a nyomógombok, a kijelző, termék kiadását végző motorok, 

szelepek és ezen a hálózaton keresztül kommunikálnak egymással az egységek. 
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5. Áruautomata vezérl őjének tervezése 

Szinte bármit lehet árulni automatákkal. A legismertebbek az ital- és áruautomaták. Az 

italautomaták egyik típusába azok az automaták tartoznak, amelyek instant kávét és teát 

készítenek, különböző, tasztatúra segítségével, kiválasztható ízesítéssel, de vannak 

olyanok is, amelyek frissen őrölt babkávéból főznek kávét. Vendéglőkben, 

gyorséttermekben gyakran alkalmaznak üdítőcsapoló gépeket.  

 

Vannak olyan kávéfőző gépek, amelyeken többféle funkciót együttesen kell 

kiválasztani, hogy a kívánt összetételű és mennyiségű italt fogyaszthassuk el.  

 
5-1. Kávéfőző automata 

 

Az italautomaták másik típusa üveges üdítőket árul, bár ezek már az áruautomatákhoz 

sorolhatók. Az áruautomaták egyik fajtája snack automata (5.2 ábra), amelyben egy 

tálcarendszer rekeszeiben lehet tárolni az árut. Az áru lehet csokoládé, ropi, csipsz vagy 

szendvics stb.  

 

 
5-2. Áruautomata 
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A tartós élelmiszereket áruló automatákon kívül léteznek olyan automaták is, mint 

például pizza automata, ami pizzát süt a vásárló által kiválasztott feltéttel. 

 
5-3. ábra 

Az élelmiszerautomatákon kívül sok más áruautomatát is használnak még, például jegy- 

és bérletautomatákat, tisztasági- és higiéniai terméket áruló automatákat, újságot, DVD-

t és egyéb fogyasztási cikkeket áruló automatákat. 

 

Minden ital-, illetve áruautomatának közös jellemzője, hogy a működtetése során 

különböző karbantartási és szerviz műveleteket igényelnek.  

A karbantartási műveletek közé tartoznak a higiéniai szabályok betartása, az árufeltöltés 

és az árazás. A legtöbb automatán papír alapú árazást használnak, de egyes újabb 

modelleken használnak már digitális árkijelzést. A karbantartás a működtetés helyéhez 

van kötve. 

  

Érdekes dolog, hogy már egyes, drágább készülékekben alkalmaznak GSM alapú 

lekérdezési lehetőséget a fogyasztásról, viszont egyéb lehetőségeket még nem építenek 

be az alkalmazásba, mint például az árazás távoli menedzselése, vagy a fogyasztásról 

meghatározott időközönként, esetleg az árukészlet mennyiségétől függő automatikus 

jelentésküldés, vagy rongálás esetén riasztás küldése.  

 

A szervizeléshez tarozik a gépek javítása és tesztelése. Teszteléskor a perifériák 

(kijelző, gombok, tasztatúra, motorok, validátor) működését ellenőrzik. A tesztet 

elvégzik a javítás után, de elvégzik a karbantartással egybekötve is.    
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A munkám során egy snack automata vezérlőegységét terveztem meg. A továbbiakban 

ennek a folyamatnak a lépéseit ismertetem. 

5.1. Követelmények 

• Az áruválasztéknak megfelelő számú gombra vagy megfelelő méretű (pl. 4×4-

es) billentyűzetre van szükség ahhoz, hogy bármelyik típusú áruból lehessen 

vásárolni. 

• Olyan kijelzőre van szükség, amin röviden, tömören, de logikusan és 

egyértelműen fel lehet tüntetni, hogy mennyi pénzt dobott be a vásárló a 

pénzfelismerőbe, és mennyibe kerül az áru, amit kiválasztott. 

• Érme-felismerési célra egy „coin validator”-t kell használni.    

• Szükséges a hőmérséklet figyelése. Ha egy adott határértéknél magasabbra 

emelkedik a hőmérséklet, riasszon be a gép, hogy ne olvadjon meg a benne 

tárolt csokoládé, illetve ne romoljon meg az áru. A mérést elegendő 1-2˚C 

pontossággal végezni. 

• A rekeszekben levő áru mozgatását a rekeszek végén levő motorok végzik a 

tengelyükre szerelt spirálrugók segítségével. Ahhoz, hogy egy terméket kiadjon 

az automata, a spirálnak egy fordulatra van szüksége. Egyszerre több fordulat 

normál üzemben nem engedhető meg. 

• Ha valaki több terméket szeretne vásárolni, nem teheti meg egyetlen lépésben, 

hanem termékenként, egyesével kell őket megvásárolni. 

• A normál működési mód mellett szükség van szerviz üzemre is, amikor fel 

lehet tölteni az automata rekeszeit, ellenőrizni lehet a működését, üríteni lehet a 

pénztartályt. A szerviz üzem során tudni kell kijelezni a pénzfelismerőben a 

legutolsó ürítés óta felhalmozódott pénzmennyiséget. 

• A rendszer legyen moduláris kivitelű, mivel a moduláris rendszer moduljait a 

rendszer későbbi továbbfejlesztésekor kisebb költségráfordítással lehet majd 

kicserélni, mintha az egész rendszert újra kellene tervezni és gyártani. 
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5.2. Követelményanalízis 

A fejlesztői specifikáció elsődleges feladata az, hogy hidat létesítsen a megrendelői 

igények és a majdani prototípus, majd a fejlesztés végén a termék közé. Vagyis hogy a 

fejlesztők felé közvetítse, pontosan mi is a megoldandó feladat. Ebben benne kell lennie 

annak is, hogy miért pont azt a lehetőséget választottuk, milyen szempontrendszer 

alapján végeztük a tervezést, miket vizsgáltunk meg. 

5.2.1. Az áru kiválasztása 

Az áru kiválasztásához olyan billentyűzetre van szükség, amely igazodik a 

termékválasztékhoz. Italautomatáknál legfeljebb 10-14-féle választék van, így itt 

általában egy oszlopba rendezett gombsort használnak a termék kiválasztására, és a 

gombok mellé tájékoztató jellegű ábrát illetve feliratot is tesznek a termék nevével. Ha 

viszont ennél több termék közül lehet választani, például snack automatáknál, az árut 

sorokba és oszlopokba szervezik. A sorok száma általában legfeljebb 6, az oszlopok 

száma az áru méretétől függően akár 4-8 is lehet, így a kiválasztást az egyes 

termékekhez rendelt gombokkal (akár 6×8 = 48darab!) már nem lehet megoldani, mivel 

túl nagy helyet foglalnának el az automata elülső oldalán, ezért egy ergonomikus 

megjelenésű mátrixbillentyűzetet célszerű használni a termék kiválasztására. A 

billentyűzettel való kiválasztást célszerű úgy megvalósítani, hogy először a termék 

sorának, utána az oszlopának a számát kell beütni. A billentyűzet lehet numerikus, 3×4 

gombos (5.4 ábra), vagy az A, B, C, D betűkkel kibővített, 4×4 gombos billentyűzet 

(5.5 ábra). 

 
5-4. ábra [9] 

 
5-5. ábra 
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A numerikus billentyűzeten számokkal adhatjuk meg a termék sorának és oszlopának 

számát is, a karakterekkel kibővített billentyűzeten a sor értékét megadhatjuk 

karakterekkel, az oszlop érékét numerikus értékkel. A billentyűzetek egyszerű záró 

kontaktust adó eszközök, ezért a megfelelő felhúzó ellenállások és soros bemeneti 

ellenállások segítségével illeszthetőek TTL és CMOS jelszintekre. 

 

A választásom a 4x4-es mátrix billentyűzetre esett, mivel a sorok és az oszlopok 

kiválasztása eltérő típusú karakterekkel oldható meg, egyértelművé téve az 

azonosításukat. 

5.2.2. A kijelz ő 

Az információ kijelzésére többféle lehetőség adott. A legegyszerűbb módszer LED-ek 

alkalmazása, viszont ezekkel eléggé korlátozottak a lehetőségeink: LED-ekkel csak 

bizonyos állapotok meglétéről (világít) illetve hiányáról (nem világít) tudunk jelzési 

képet adni. Használhatunk még jelzési képként különböző frekvenciájú villogtatásokat 

is, de ezeket legfeljebb a szervizeléskor használhatjuk információ kijelzési célra, mivel 

a nem hozzáértő felhasználó számára értelmezhetetlen információt nyújtana. 

 

Kijelzési célra az egyszerű LED-eknél sokkal több lehetőséget nyújtanak a 

hétszegmenses és az alfanumerikus LED kijelzők.  

 

 
5-6. ábra [10] 

 

 
5-7. ábra [11] 

 

 
5-8. ábra [12] 

 

 
5-9. ábra [13] 

 

 

 

A hétszegmenses kijelzőkkel az összes szám karakter (0..9) és korlátozott mértékben az 

angol abc betűi kijelezhetők. Az alfanumerikus LED kijelzőkkel az összes szám és az 

angol abc összes betűje kijelezhető. A kijelzők egymás mellé helyezése több helyi 

értékes számok, illetve szavak kijelzését teszi lehetővé. A kijelzők különféle méretben 
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kaphatók, a szegmensek színe lehet piros, zöld, sárga és kék. Létezik egy tokon belül 

több helyi értékes kivitelben is.  

 

A kijelzők legújabb generációját a folyadékkristályos kijelzők (LCD  - liquid crystal 

display) képviselik. Ezek a kijelzők típustól függően eltérő formátumú kijelzésre 

alkalmasak, létezik hétszegmenses (5.10 ábra), alfanumerikus (1, 2, 3 vagy 4 soros, 

soronként 8, 16, 20 vagy 40 karakteres, 5.11 és 5.12 ábra), illetve grafikus kijelző (5.13 

ábra). 

 

 
5-10. ábra [14] 

 
5-11. ábra [15] 

 
5-12. ábra [16] 

 
5-13. ábra [17] 

 

Hétszegmenses és az alfanumerikus LCD kijelzőket általában mérőműszereknél 

alkalmazzák, viszont az alfanumerikus kijelzőket könnyen értelmezhető, kevesebb 

háttérinformációt igénylő alkalmazásokban is lehet használni. A grafikus LCD 

kijelzőket mobiltelefonokban, PDA-kban, multimédiás alkalmazásokban, például MP4 

lejátszókban használják. Az alfanumerikus karakterek mellett nagyobb 

információtartalmú képi információ kijelzését is lehetővé teszik, ezzel csökkentve a 

jelzési képek számát.  

 

Új tendencia az érintőszenzoros („touchscreen”) grafikus kijelzők használata. Az 

érintőszenzoros kijelző lehetővé teszi az adatbeviteli egység (klaviatúra) 

egyszerűsítését.  

 

A LED-ek, illetve LED-es kijelzők szegmensei egy soros ellenálláson keresztül 

illeszthetők a mikrokontrollerekhez. Az LCD kijelzők típustól függően lehetnek 

párhuzamos illesztésűek, vagy használhatnak valamilyen soros kommunikációt, I2C-t 

vagy SPI-t. 

 

Az egyszerű kivitele, többfunkciós felhasználási lehetősége, egyszerű vezérelhetősége 

és az ára miatt a hétszegmenses kijelzőre esett a választásom. Az áruautomatában lévő 
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termékek ára általában 50 és 200Ft között mozog, a sorokat egy betűvel, az oszlopokat 

egy, esetleg két számjeggyel (ha például 10 rekesz van soronként) lehet beazonosítani, 

viszont az összes bevitel értéke 4 számjegynél nem szokott nagyobb lenni, ezért 2 

darab, dc08-11 [11] típusú, két helyiértékes 7 szegmenses kijelző kerül az 

alkalmazásba. 

5.2.3. A pénzfelismerés 

A pénzfelismerés céljára a már meglévő validátor kerül felhasználásra. Ennek a pontos 

típusa MPE AL 03 KAN . Az „MPE” jelzés gyártó-, az „AL 03”jelzés típusazonosító. 

A „ K ” jelzés arra vonatkozik, hogy a nem megfelelő pénzérme a készülék elején lévő 

nyíláson kerül visszaadásra. A bemeneti nyílása a készülék tetején, a kimeneti nyílása, 

amin keresztül az elfogadott érme kiürül a pénztartályba, a készülék alján található. Az 

„AN” jelzés arra utal, hogy a készülék a bedobott pénzzel arányos szélességű impulzust 

bocsát ki [18].   

 

A beazonosítható érmék száma 12, ezek közül a validátor gyártóspecifikus fejlesztő 

környezetén keresztül 6-ot lehet hozzárendelni a kimenetekhez, illetve abban az esetben, 

ha több különböző, de azonos értékű érme van egyszerre forgalomban, akkor egyszerre 

több érme típust is hozzá lehet rendelni ugyanahhoz a kimenethez. Ezek a kimenetek a 

rendszerbe illesztést végző mikrokontroller egy-egy lábára köthetők oly módon, mintha 

nyomógombok lennének. A validátor 6 független kimenete mellet rendelkezésre áll egy 

akkumulátor kimenet, aminek értéke a 6 független csatorna értékétől függ. Az 

akkumulátor értéke egy relatív érték, a valódi értékét akkor kapjuk meg, ha a relatív 

értéket beszorozzuk a legkisebb értékű érme értékével. Ahhoz, hogy ezt meg lehessen 

tenni, a bedobott összes érme (credit) értékét el kell osztani a legkisebb értékű érme 

értékével [18].  

 

Abban az esetben, ha nem szeretnénk felhasználni valamelyik kimenetet, mert az annak 

megfelelő érmét kivonták a forgalomból, akkor rendelkezésre áll a készülék hátoldalába 

süllyesztve egy DIP kapcsoló, amivel a kimeneteket egyenként tudjuk 

tiltani/engedélyezni, részleges tiltást megvalósítva. Ha teljesen le akarjuk tiltani az 

eszköz működését, akkor a TOTAL INHIBIT bemenetre aktív „H” szintű jelet kell adni, 

aminek a feszültség szintje 2,5 és 30V között lehet [18].  
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A validátor másodpercenként maximum 3 érmét tud elfogadni. Az elfogadható érmék 

átmérője 15 és 26mm között, a vastagság 0,8 és 2,6mm között van. Ki lehet választani, 

hogy alacsony, közepes vagy nagy legyen a tolerancia az érmefelismerésben [18].  

 

Az érmefelismerő 12V egyenfeszültségről működik. A kimenetek NPN open-collector-

osak, 500mA-rel terhelhetők. A fogyasztása alvó állapotban 40mA [18]. 

 

A gyártóspecifikus fejlesztőkörnyezettel, amelynek része a csatlakoztatható programozó 

(AL 03P illetve AL03_1P) és PC-s felület (AL03_w), a következő funkciókat lehet 

megvalósítani [18]: 

• Olvasni és törölni a belső mérő egység értékét a begyűjtött érmékről 

• A 12 csatorna programozása a különböző érméknek megfelelően 

• Az érmefelismerés toleranciájának beállítása (alacsony, közepes vagy magas) 

• A kimeneti csatornák és az akkumulátor értékének programozása 

• A kimeneti csatornák és az akkumulátor kimeneti impulzus hosszának 

programozása 

• A kimeneti jelek polaritásának programozása (aktív high vagy aktív low) 

• A csatornák tiltása 

5.2.4. A hőmérsékletmérés 

Hőmérsékletmérésre többféle lehetőség van, kezdve a precíziós ellenállásoktól egészen 

a buszos illesztésű IC kivitelű szenzorokig. A választásom a követelménynek 

megfelelően az LM92-es, I2C buszra illeszthető hőmérő szenzorra esett, mivel ez IC 

kivitelű, az analóg hőmérséklet értéket egy belső A/D átalakító digitalizálja, illetve a 

korrekció is az IC-n belül történik. A hőmérő 12 bites felbontást tesz lehetővé, -10˚C - 

+85˚C között ±1˚C a pontossága [19]. 

5.2.5. Az áru kiadása 

Az automatában DC motorral hajtott spirálok mozgatják az árut. Ezek meghajtására 

általában a megkövetelt mozgás irányától függően (jelen esetben csak egy irányba kell 

mozgatni) különféle megoldások léteznek. Egyszerű tranzisztort, Darlington tranzisztort 
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vagy relét alkalmaznak akkor, ha csak egy irányba kell mozgatni. Ahhoz, hogy a motor 

forgása reverzibilis legyen, egy teljes H-híd meghajtóra van szükség. Ezek kivitele 

változó, lehet kapni a kereskedelmi forgalomban egy tokba integrált fél-hidakat, teljes 

hidakat. 

  

A snack-automata projektben a motorokat állandó sebességgel, egy forgási irányba kell 

hajtani, ezért a motorok meghajtását egy-egy tranzisztor végzi. A jelen projektben 18 

darab motort kell irányítani és mivel az áru, és így a motorok is sorokba és oszlopokba, 

azaz mátrixba vannak rendezve, ezért célszerű volt „high side switch” (HSS) és „low 

side switch” (LSS) tranzisztorokat választani. Az azonos sorban levő motorok pozitív 

tápkivezetése van közösítve, az azonos oszlopban levő motorok negatív tápkivezetése 

van közösítve. Ez lehetővé teszi, hogy a soronkénti közös pozitív tápkivezetést egy HSS 

célú, open-emitter-es, az oszloponkénti közös negatív tápkivezetést egy LSS célú, open-

collector-os tranzisztorokat tartalmazó tranzisztor mező egy-egy csatornájával 

kapcsoljuk be és ki. A választásom az UDN2981A (HSS) [20] és az ULN2003A (LSS) 

[21] áramkörökre esett.  

 

A motorok egy fordulat megtétele után adja ki a gép az árut. Ezért, 

pozíciószabályozásra van szükség. A pozíció meghatározásához szükséges alapjelet egy 

a motorházra rögzített mikrokapcsoló adja úgy, hogy fordulatonként kétszer 

megszakítja az áramkört, 4ms-nyi időre, így két négyszögimpulzus keletkezik a 

motoron mérhető áramjelben.  

5.2.6. A szervizüzem 

A szerviz üzemre való átváltást az automata ajtajának kinyitása okozza. Ajtó nyitás 

érzékelésére több lehetőség van, például mikrokapcsoló, Reed cső mágnessel illetve 

infra kapu. Ezeknek a megoldásoknak mind egyszerű a működési elvük, attól függően, 

hogy negált, vagy ponált logikával működnek, vagy nyitó, vagy záró kontaktust adnak. 

A választásom egy mágnessel kombinált Reed relére esett. A választás oka az, hogy a 

Reed relé – mágnes kombináció olcsó, az adó oldal egyszerűen csak a mágnesből áll, 

tehát nem kell hozzá adó oldali meghajtó áramkör, illetve a mikrokontrollerhez való 

illesztése olyan egyszerű, mint egy nyomógombé. 
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5.2.7. A hálózati illesztés 

A rendszer moduláris kivitelének követelménye szükségessé teszi egy rendszerbusz 

használatát. A dolgozat elején felsorolt tulajdonságok figyelembe vételével esett a 

választásom a LIN-re (egyebek mellett a kábelezés 3 vezetékből áll, 16 node-ot 

tartalmazhat a hálózat, beleértve a hálózat vezérlő master és a slave egységeket, 

valamint a hálózat maximális kiterjedése 40m lehet, emiatt ideális olyan 

alkalmazásokban, mint például az áruautomata).  

 

A modulok hálózatba való illesztéséhez szükség van modulonként egy-egy hálózati 

meghajtóra, amit többféle áramkörrel is megoldható, többek között az NXP cég 

TJA1020-as [22] transceiver-ével vagy a Microchip cég MCP201-esével [23].  

A TJA1020-as a LIN szintillesztésen kívül különböző sleep üzemmódokkal 

rendelkezik, illetve a LIN hálózat tápfeszültségének függvényében egy külső regulátor 

működését engedélyező/tiltó kimenete is van.  

 

Az MCP201 illesztő áramkör saját belső 5V-os regulátorral rendelkezik, de ennek a 

terhelhetősége 50mA-re korlátozott. A választásom a jövőbeni továbbfejlesztési 

lehetőségeket szem előtt tartva az MCP201-re esett, mivel rendelkezik belső 

regulátorral, így elhagyható a külső feszültség stabilizáló rész, viszont a prototípus 

fejlesztése során nem törekedtem az 5V-os feszültséggel működő perifériák 

fogyasztásának minimalizálására (nem volt indokolt, mivel adott a hálózati tápellátás), 

ezért a prototípus kártyák feszültségének stabilizálását soros áteresztő tranzisztoros 

stabilizátorokkal (7805, 7812) oldottam meg. Az 5V-os tápellátást a rendszer végleges 

változatában az MCP201 regulátor terhelhetőségének kibővítésével oldanám meg. 

5.3. Rendszerterv 

5.3.1. A rendszer funkcióinak felosztása 

 Alapfunkciók: 

1. Kijelzés 

2. Billentyűzetkezelés 

3. Érmefelismerés 

4. A bedobott érmék összegének regisztrálása, akkumulálása 
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5. Árumozgatás – motorok irányítása 

6. LIN hálózat illesztés 

Kiegészítő funkciók: 

7. Az automata belső hőmérsékletének mérése  

8. Rezgésmérés (ütés, rázás érzékelése) 

9. Ajtónyitás érzékelés (feltörésjelzés, szerviz üzemmód ki/bekapcsolása) 

10. Zümmer meghajtás (visszajelzés a vásárlónak, hibajelzés) 

Opcionális funkció: 

11. Rendszerüzenetek küldése egy távoli központba és/vagy jelzésküldés a 

kezelőnek a központból és/vagy a kezelőtől távoli kontrolüzenetek fogadása  

 

Az egyes funkciók különböző csoportosításával többféleképpen el lehet osztani a 

feladatokat az egyes modulok között, ennek megfelelően változik a modulok száma. 
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5.3.2. A modulok kialakítási lehet őségei 

1. Elosztott megvalósítás: egy modul egy funkciót, vagy egy modul néhány 

funkciót lát el. 

2. Integrált megvalósítás: az összes funkciót egy modul látja el. 

 

A teljesen elosztott megvalósítás nyilvánvalóan pazarló, nem használja ki a modulok 

képességeit, ezért érdemes egy modulra több funkciót is rábízni. Tervezői mérlegelés 

kérdése, hogy a funkció-modul leképezést hogyan oldjuk meg, vagyis egy modul hány 

funkciót lásson el. 

 
Néhány lehetséges változat: 

A. Az alapfunkciókat és az opcionális funkciót külön kártya látja el, a kiegészítő 

funkciók viszont ugyanarra a kártyára kerülnek: 

I. Modul funkciói: 1, 6 

II.  Modul funkciói: 2, 6 

III.  Modul funkciói: 3, 4, 6 

IV.  Modul funkciói: 5, 6 

V. Modul funkciói: 7, 8, 9, 10, 6 

VI.  Modul funkciói: 11, 6 

 

B. Egy-egy modul közepesen integrált, két vagy több funkciót is ellát a hálózaton való 

kommunikáció mellett.: 

I. Modul funkciói: 1, 2, 6 

II.  Modul funkciói: 3, 4, 5, 6 

III.  Modul funkciói: 6, 7, 8, 9, 10, 6 

IV.  Modul funkciói: 11, 6 

 

C. Nagy integráltsági fokú hálózat kialakítása. Az alapfunkciók, illetve a kiegészítő 

funkciók is egy-egy közös kártyára kerülnek, és külön kártyára kerül az opcionális 

funkció. 

I.  Modul funkciói: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

II.  Modul funkciói: 7, 8, 9, 10, 6 
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III.  Modul funkciói: 11, 5 

 

D. Teljesen integrált rendszer. A rendszer összes funkcióját egyetlen kártya végzi el. 

Ebben az esetben nincs szükség hálózatra, így a hálózat illesztő funkcióra sem. 

I. Modul funkciói: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

5.3.3. Az elosztott és az integrált megvalósítás ös szehasonlítása 

Az elosztott rendszer hátránya az egy modulos rendszerrel szemben: 

A teljesen elosztott és a teljesen integrált rendszer között van a legnagyobb különbség. 

A kifejlesztés költsége a teljesen integrált rendszernek lényegesen kisebb, mint az 

elosztott rendszernek. Ennek az oka az, hogy az egy kártyán megvalósított funkciók 

esetén nincs szükség a rendszer elemeit összekötő hálózatra, illetve egyetlen kártyát kell 

csak megtervezni, legyártani és tesztelni, szemben az elosztott rendszerrel, ahol a 

modulok számának megfelelően több kártyát kell megtervezni, legyártani és tesztelni. A 

kábelezés is jelentősebb az elosztott rendszernél.  

 

Az elosztott rendszer előnye az egy modulos rendszerrel szemben: 

Az elosztott rendszer nagy előnye a rugalmassága. Ha valamelyik perifériát ki 

szeretnénk cserélni egy, az ő funkcióit ellátó másik perifériára, például azért, mert 

megváltozott a felhasználó igénye, akkor azt egyszerűen az adott periféria illesztését 

végző modul cseréjével megteheti, szemben a teljesen integrált rendszerrel, ahol a 

rendszer bármely kis részének cseréje a rendszer teljes áttervezését és újra gyártását 

teszi szükségessé. Ezenfelül meghibásodás esetén a hibadetektálási időt le lehet 

csökkenteni azzal, hogy a hiba egy-egy modulra lokalizálható. 

 

Ezt végiggondolva belátható, hogy ha a felhasználónak a rövid távú 

költségminimalizálás a célja, akkor a teljesen integrált rendszert fogja választani, 

viszont ennek az lesz az ára, hogy egy alapvetően rugalmatlan rendszert fog kapni. 

Viszont ha a hosszú távú költségminimalizálás a cél, akkor elosztott egy rendszer 

alkalmazása mellett fog dönteni, és ezzel egy, a teljesen integrált rendszer kifejlesztési 

költségéhez képest sokkal kisebb költségből bővíthető, továbbfejleszthető rendszert fog 

kapni.    
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5.3.4. A megvalósítandó rendszer kialakítása 

A prototípus fejlesztése során a B megközelítést alkalmaztam. 

Egy hálózat topológiája a hálózathoz tartozó csomópontok, node-ok közötti logikai 

kapcsolatokat határozza meg. Az automata vezérlését megvalósító node-ok busz 

topológiájú hálózaton keresztül kommunikálnak egymással. 

Egy hálózat topográfiája a hálózathoz tartozó csomópontok, node-ok közötti fizikai 

kapcsolatokat határozza meg. Az automata vezérlését megvalósító node-ok csillag 

topográfiájú hálózaton keresztül kommunikálnak egymással. 

A rendszer három fő modulból épül fel. A LIN hálózaton betöltött szerepük alapján 

ezek a következők: master node, slave1 node és slave2 node.  

 

Az általam tervezett hálózat topológiája egy három csomópontból álló busz (5.14 ábra).  

 
5-14. ábra 

 

5.3.5. A master és a slave node-ok bels ő elrendezése 

A node-ok perifériái közül a motorok 24V-ot, a pénzfelismerő egység és a LIN hálózat 

12V-os feszültséget igényelnek, a többi periféria, a billentyűzet, a kijelző, a 

hőmérsékletmérő, a rezgésmérő, a zümmer és az ajtónyitás érzékelés mind 5V 

feszültségről működnek.  

 

A LIN tápfeszültségét, 12V-ot célszerű azon a kártyán stabilizálni, amelyiken a 24V-os 

periféria is elhelyezésre kerül. Ez azért jó, mert így nem kell az egyes modulok között a 

LIN kábel (Vbat, LIN, GND) mellett elvezetni 24V-ot. Az 5.14.ábrán látható hálózat 

elemeinek belső felépítését az 5.15, 5.16 és 5.17.ábrák mutatják be. 
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5-15. A master node blokkvázlata 

 

 
5-16. A slave1 node blokkvázlata 

 

 
5-17. A slave2 node blokkvázlata 
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Ahogy az blokkvázlatokon látható, a modulok vezérlő egysége szinte teljesen egyforma. 

A slave modulok periféria-független része teljesen egyforma, a master egységé ezektől 

csak a LIN illesztő részben tér el. Az eltérés oka az, hogy a master egység biztosítja a 

LIN jelvezeték recesszív „high” szintjét, amikor mindenki elengedi a buszvezetéket. 

Ezért kialakítható a master és slave funkcióktól független periféria készlet. Ez által az 

egyes periféria kártyák LIN hálózatbeli funkcióját csak az dönti el, hogy éppen master, 

vagy slave hálózati almodul csatlakozik rájuk a piggy-back csatlakozón. Az 5.18.ábrán 

a perifériavezérlő/hálózat illesztő piggy-back modul látható. Ez a modul valósítja meg 

az illesztést a LIN hálózatra és a periféria alapkártyák vezérlését. Minden periféria 

alapkártyára csatlakoztatni kell egy piggy-back modult a piggy-back csatlakozón 

keresztül. A master és slave piggy-back modulok kis eltérése nem indokolta mindkét 

modul megvalósítását, az egyféle piggy-back modulon egy jumperrel lehet kiválasztani 

a megfelelő funkciót.  

 

Az 5.19. ábrán látható motorvezérlő és validátorillesztő alapkártya az 5.15.ábrán látható 

master node része, az 5.20.ábrán látható kijelző és billentyűzetillesztő alapkártya az 

5.16.ábrán látható slave1 node része, az 5.21.ábrán látható kiegészítő funkciókat 

megvalósító alapkártya az 5.17.ábrán látható slave2 node része. 

 

 

 

 
5.18. Master/slave piggy-back modul blokkvázlata 
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5-18. Motorvezérlő és validátorillesztő alapkártya blokkvázlata 

 

 
5-19. A kijelző és billentyűzetillesztő alapkártya blokkvázlata 

 

 
5-20. A kiegészítő funkciókat megvalósító alapkártya blokkvázlata 
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5.4. A hálózat elemeinek tervezése 

5.4.1. A hálózati vezérl ő/illeszt ő piggy-back modul 

A hálózati illesztő és vezérlőegység piggy-back kártyán három fő egységre van szükség: 

egy mikrokontrollerre, egy LIN illesztő áramkörre és egy feszültség stabilizátorra. A 

LIN illesztő áramkör legfőbb feladata a mikrokontroller által használt CMOS jelszintek 

illesztése a LIN hálózaton használt jelszintekre, valamint a mikrokontroller és a LIN 

illesztő közötti két vezetékes duplex UART kommunikáció transzformálása a LIN 

hálózaton lévő egy vezetékes fél-duplex kommunikációra, és vissza. 

5.4.1.1. A LIN illeszt ő egység 

A prototípus fejlesztés során a specifikációban megadott MCP201 meghajtó egységet 

használtam a LIN illesztő áramkörben, bekötése az 5.22. ábrán látható.  

Az illesztő belső regulátorát nem használtam a terhelhetőségének 50mA-es korlátja 

miatt, ezért a master és a slave piggy-back modul a piggy-back csatlakozón keresztül a 

periféria alapkártyáról kapja meg az 5V feszültséget az ott lévő stabilizátortól.  

 
5-21. ábra 

 

A meghajtó monitorozza a LIN  láb állapotát, és az ennek megfelelő kimeneti jelet az 

Rxd lábra teszi ki. A mikrokontroller ezt a jelet már közvetlenül a soros portjának Rxd 

lábán veszi. A Txd lábra a mikrokontroller közvetlenül küldi soros portján keresztül az 

információt. A Txd láb állapotától függ a LIN  állapota, a LIN  „low” szintű, ha a Txd 

„low”, illetve a LIN  „high” szintű, ha a Txd is „high” szintű. A LIN  lábon történik a jel 

küldése a hálózatra és fogadása a hálózatról [23].  

Open-collector-os kimenete áramkorláttal rendelkezik (200mA) [23].   
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A ~Fault/SLPS szolgál a jelváltás meredekségének kiválasztására. Ha „high” szinten 

van a láb, akkor a normál, 2
s

V

µ
, ha „low” szinten van a láb, akkor 4

s

V

µ
 a jel felfutási 

sebessége. A LIN hálózatoknál csak az előbbi érték megfelelő [23]. 

A CS/wake lábon keresztül lehet kiválasztani és felébreszteni a meghajtót.   

Az áramkörben elhelyezett D3 egyenirányító dióda a fordított polaritás elleni védelmet 

szolgálja. A D4 és D5 diódák a tranziensek elleni védelmet szolgáló szuppresszor 

diódák. A J5 jelű jumper szolgál a master/slave funkció kiválasztására. Az R4 húzza fel 

a buszt recesszív szintre, amikor a master elengedi a buszt. A D6 dióda véd az ellen, 

hogy a tápfeszültség elvesztése esetén a buszról legyen meghajtva a tápvonal [23]. 

 

5.4.1.2. A mikrokontroller  

Az egyetemi tanulmányaim során a szakirányos tárgyak, laboratóriumok keretein belül 

az Atmel cég AVR kontrollereit használtam, az ezekkel szerzett tapasztalatok 

hasznosítása miatt döntöttem úgy, hogy az AVR család termékei közül választok 

mikrokontrollert a modulok vezérlésére.  

 

Szempontok a típus kiválasztásában: 

1. Kell, hogy legyen UART portja, mivel a LIN meghajtóval soros porton 

keresztül kommunikál.  

2. Kell, hogy legyen A/D átalakítója a motorok áramának méréséhez 

3. Kell, hogy legyen I2C portja, mivel a hőmérő IC-vel I2C-n kommunikál 

4. Programozáshoz és debuggoláshoz kell, hogy legyen JTAG portja 

5. A program mérete modulonként 17 és 20Kbyte között van, ezért ennek 

megfelelő méretű memória kell 

6. Szükséges I/O lábak modulonként:  

a. Kijelző- és billentyűzetillesztő modul: 24 darab I/O láb 

b. Motor- és validátorillesztő modul: 22 darab I/O láb 

c. Kiegészítő funkciókat tartalmazó kártya: 9 darab I/O láb 
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A fenti szempontok szerint összehasonlítottam azon mikrokontrollereket, amelyeket 

számításba vettem az alkalmazásban.  

 

Az ATmega8 tulajdonságai [24]: 

1. 1 csatornás UART port 

2. 10 bites, 8 csatornás AD átalakító 

3. I2C port 

4. JTAG port 

5. 8KByte Flash, 512Byte EEPROM, 1KByte SRAM 

6. I/O lábak száma 23 

 

Az ATmega16 tulajdonságai [25]: 

1. 1 csatornás UART port 

2. 10 bites, 8 csatornás AD átalakító 

3. I2C port 

4. JTAG port 

5. 16KByte Flash, 512Byte EEPROM, 1KByte SRAM 

6. I/O lábak száma 32 

 

Az ATmega32 tulajdonságai [26]: 

1. 1 csatornás UART port 

2. 10 bites, 8 csatornás AD átalakító 

3. I2C port 

4. JTAG port 

5. 32KByte Flash, 1KByte EEPROM, 2KByte SRAM 

6. I/O lábak száma 32 

 

Az ATmega64 tulajdonságai [27]: 

1. 2 csatornás UART port 

2. 10 bites, 8 csatornás AD átalakító 

3. I2C port 

4. JTAG port 

5. 64KByte Flash, 2KByte EEPROM, 4KByte SRAM 

6. I/O lábak száma 32 
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Az ATmega128 tulajdonságai [28]: 

1. 2 csatornás UART port 

2. 10 bites, 8 csatornás AD átalakító 

3. I2C port 

4. JTAG port 

5. 128KByte Flash, 4KByte EEPROM, 4KByte SRAM 

6. I/O lábak száma 53 

 

A mikrokontrollerek tulajdonságai alapján az ATmega8-as és 16-osokat ki kell zárni, 

mivel nem tesznek eleget a követelményeknek. Az ATmega64-es és 128 

mikrokontrollerek adta lehetőségeket nem tudnám kihasználni ebben az alkalmazásban, 

ezért az ATmega32-esre esett a választásom. 

A kapcsolási rajzon (5.23.ábra) az általam legérdekesebbnek tartott rész az A/D 

átalakítóhoz tartozó analóg tápfeszültség bemenet (AVCC )  és a digitális tápfeszültség 

bemenet (VCC) közötti LC szűrő. Ez a szűrő lehetővé teszi, hogy kiküszöböljük az 

elektromágneses interferenciát (EMI ), ami csökkentené az árammérés pontosságát. 

Ennek forrásai lehetnek az áramkörön belül vagy azon kívül is. 

 

 
5-22. ábra 
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5.4.1.3. A piggy-back csatlakozó 

A piggy-back csatlakozó a master, a slave1 és slave2 node-ok periféria és vezérlő/LIN 

illesztő egység szintű szétválasztását teszi lehetővé. A csatlakozó 2 darab egy soros, 14 

tüskéből álló egy raszteres tüskesorból áll.  

 
5-23. ábra 

A csatlakozó lábaira a piggy-back vezérlőkártyán a mikrokontroller összes olyan lába ki 

van vezetve, amit a periféria alapkártyák bármelyike szükségessé tett, ezáltal a piggy-

back vezérlőkártyák tetszőlegesen felcserélhetőek egymással hardverkorlát nélkül, csak 

a periféria alapkártya vezérléséhez szükséges programot kell frissíteni a vezérlőkártyán. 

A csatlakozóra kétféle tápfeszültség van kivezetve. A master node-nál a 12V és az 5V 

bevezetése is az alapkártyáról történik és a piggy-back csatlakozóról kapja meg a piggy-

back modul a kétféle feszültséget, amelyekből az 5V-ot a mikrokontroller, a 12V-ot a 

LIN meghajtó használ, valamint a 12V rá van vezetve a LIN csatlakozóra is. A slave 

node-ok a master-től a saját LIN csatlakozójukon keresztül kapják meg a stabilizált 

12V-ot. Ezt a piggy-back csatlakozón keresztül levezetik az alapkártyájukra, ott 

megtörténik az 5V stabilizálása és ezt a piggy-back csatlakozón keresztül visszavezetik 

a mikrokontrollerhez. 

 

5.4.1.4. A LIN hálózati csatlakozó 

A kártyák LIN hálózatba kötéséhez RJ9-es csatlakozót választottam, mivel praktikus, 

egyszerűen oldható kapcsolatot hoz létre a hálózat és a céláramkör között. Nem 

szükséges a kötés oldásához külön szerszám, mint például a sorkapocsnál, ezen kívül 

digitális jelek (ebben az esetben 12V, maximum 200mA) átvitelére fejlesztették ki.  
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5-24. A LIN csatlakozó bekötése 

 
5-25. RJ9-es csatlakozó[29] 

 
5-26. RJ9-es aljzat[30] 

 
Az Amerikai Vezeték Szabvány (AWG - American Wire Gauge) szerint az AWG24 

típusú, internet összeköttetési célra használt UTP kábel 728mA áram átvitelére képes. 

Ezt a kábelt használva a node-ok összeköttetésének létrehozására több mint 2-szeres 

lesz a terhelhetőségi tartalék [42]. A kártyára két RJ9-es aljzatot tettem azért, hogy a 

master és slave piggy-back kártyák sorba fűzhetők legyenek. A két aljzat bekötése 

egyenértékű csatlakozási pontot hoz létre. 

5.4.1.5. A programozó felület 

A programozó felületnek a szabványos JTAG 10-es kiosztású megoldást választottam, 

mivel az ISP-vel ellentétben ezzel lehet a program futása közben hibát detektálni. 

 
5-27. A programozó felület kapcsolási rajza 

 

5.4.1.6. A piggy-back modulok konfigurálása 

Mivel a slave piggy-back modul a master piggy-back modultól csak egy dióda és egy 

ellenállás erejéig tér el, ezért nem valósítottam meg a mastert és a slave-et külön-külön, 

az áramkör szerepét egy jumperrel lehet eldönteni. Ha behelyezzük a jumpert, akkor 

master, ha kivesszük, akkor slave szerepe lesz az adott piggy back kártyának a 

hálózaton. 
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5.4.2. A motorirányító és validátorilleszt ő alapkártya 

5.4.2.1. A motormeghajtó áramkör 

Az automatában tizennyolc rekeszbe van rendezve a csokoládé. A rekeszek 

mátrixszerűen 3 sorba és 6 oszlopba vannak rendezve, ennek megfelelően a motorok 

meghajtása is sor- illetve oszlopmeghajtó áramkörökkel történik. Ezek az áramkörök 

illesztési felületet adnak a TTL/CMOS jelszintek és a nagyáramú, nagyfeszültségű 

alkalmazások között. Mindkét áramkör csatornái aktív high szintű jellel kapcsolhatók 

be, és low szintű jellel kapcsolhatók ki.  

 

A sorok meghajtása 

A sorok meghajtására az UDN2981A (HSS) [20] open-emitteres Darlington 

tranzisztorokat tartalmazó áramkör szolgál.  

A HSS áramkör egy csatornájának kapcsolási rajza az 5.29. ábrán látható. 

 
5-28. A HSS áramkör egy csatornája [20] 

 

Az áramkör bekötése az 5.30.ábrán látható. Az áramkör nyolc csatornát tartalmaz, ebből 

hármat használok fel a sorok meghajtására. Minden csatornának integrált bemeneti 

áramkorlátja van, amit a fenti ábrán látható T2 tranzisztor és az 1,5K ellenállás valósít 

meg. Ha a T1 tranzisztor emitterkörében 0,4mA-nál nagyobb áram folyik át, a T2 UBE2 

feszültsége 0,6V fölé emelkedik és kinyit, ezzel lehúzva GND-re a T1 bázisát, ekkor az 

lezár. Ez addig tart, amíg T1 emitterkörének árama le nem csökken annyira, hogy az 
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UBE2 feszültség lecsökken 0,6V alá, ezután T1 újra kinyit és bekapcsol a T3-T4-T5 

jelzésű fokozat. 

 

A tranziens jelekkel szemben a csatornák kimenetein levő integrált szupresszor diódák 

nyújtanak védelmet. Az áramkör maximális kimeneti feszültsége 50V, a maximális 

terhelhetősége 500mA [20].  

Az induktív terhelések kikapcsolásakor keletkező ellenirányú áram ellen a 

tranzisztorokat/csatornákat védeni kell, ezért az ellenáram folyási irányával megegyező 

irányba egy-egy védődiódát kell betenni.  

 
5-29. A HSS áramkör 

 
Az oszlopok meghajtása 

Az oszlopok meghajtását az ULN2003A (LSS) [21] open-kollektoros Darlington 

tranzisztorokat tartalmazó áramkör végzi. Hét csatornájából hatot használtam fel az 

oszlopok meghajtására. Az áramkör egy csatornájának a kapcsolási rajza az 5.31. ábrán 

látható. 

 
5-30. Az LSS áramkör egy csatornája [21] 
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Ennél az áramkörnél csatornánként integrált dióda szolgál az ellenirányú áramok 

kivédésére, viszont a tranziensek csökkentését az áramkör adatlapjának ajánlása [21] 

szerint külső Schottky diódákkal oldottam meg. A kapcsolásba a negatív zavaró tüskék 

kivédésére a GND és az emitter kivezetés közé tettem egy diódát, a pozitív tüskék 

kivédésére pedig az emitter és a 24V-os tápfeszültség közé elhelyezett feszültségosztó 

2,2V-os pontjára. Ez azt eredményezi, hogy így legfeljebb 2,2V és a Schottky dióda 

nyitófeszültségének az összege, azaz 2,5V feszültség fog esni az árammérési célra 

használt ellenálláson, amit a következő alfejezet mutat be. Az áramkör bekötése az 

5.32.ábrán látható. 

 
5-31. Az LSS áramkör, tranziens védelemmel és az árammérő résszel 

 

5.4.2.2. Az árammérés 

A motorok áramának mérését az oszlopmeghajtó áramkör közös emitteres kimenete és a 

GND közé behelyezett 1Ω-os, 0,6W-os ellenálláson keresztül végzem. Azért elég csak 

egy helyen mérni az áramot, mert normál üzemmódban egyszerre csak egy motor fog 

működni. Az ellenállás értékének 1Ω-ra választása azért volt célszerű, mert így a rajta 

átfolyó áram numerikus értéke megegyezik a rajta eső feszültség numerikus értékével. 

Mivel az alkalmazott motor árama terheléstől függően 90 és 120mA között van, ezért az 
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ellenálláson mérhető feszültséget jelerősítés vagy csillapítás nélkül be lehet vezetni a 

mikrokontroller A/D átalakítójába. Az ellenállás egyik kivezetése GND-re van kötve, 

ezért egyvezetékes mérést használtam, mivel az A/D átalakító GND-je is ezen a 

potenciálon van.  

 

Az ellenálláson mérhető jel zajos, aminek oka a DC motorok kommutációja. Ezért 

szükség volt egy „T” aluláteresztő szűrő elhelyezésére az ellenállás és az A/D átalakító 

közé. A mikrokontroller adatlapja azt tanácsolja, hogy a szűrő soros ellenállását 10kΩ-

nál kisebb értékűre kell megválasztani, mert a mikrokontroller az ennél kisebb kimeneti 

impedanciájú jelforrásokra van optimalizálva [26]. Ha nem ennek megfelelően 

választjuk meg az ellenállás értékét, akkor a mintavételezési idő attól fog függni, 

mennyi idő alatt töltődik fel az A/D mintavételező kondenzátora. 

A fenti feltételt figyelembe véve 1kΩ-ra választottam a szűrő soros ellenállásának 

értékét. 

 

A szűrő kapacitásának értékét úgy választottam, meg, hogy a motorok körbefordulását 

jelző négyszögimpulzusok ne torzuljanak nagymértékben, de a motorok kommutációja 

okozta nagyfrekvenciás jelösszetevők már ne jelenjenek meg az A/D bemenetén. 

 

A szűrő tesztelése során Tektronix TDS210 [31] és Pico Scope [32] oszcilloszkópokat 

használtam. Az oszcilloszkóppal kimért áramjel (áramjel, mert az áram értékét kell 

monitorozni, de tulajdonképpen feszültség, mert az 1Ω-os ellenálláson eső feszültséget 

mérem) szűrés nélkül nagyfrekvenciás összetevőket tartalmaz (5.33.ábra). 
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5-32. Az áramjel szűrés nélkül (Pico Scope) 

 
A szűrő ellenállását a mikrokontroller előírása miatt 1kΩ-ra választottam, a kapacitását 

100nF-ra. Ezen értékek mellett a zaj amplitúdóját elfogadható mértékűre sikerült 

csillapítani (5.34.ábra). 
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5-33. Az áramjel szűrés után (Pico Scope) 
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5-34. Az áramjel szűrés után nagyítva (Pico Scope) 
 
 

5.4.2.3. A validátor illesztése 

A validátor open-collector-os kimenetekkel rendelkezik. Amikor bedob a vásárló egy 

érmét a validátorba, a megfelelő csatorna kimenete GND szintre kerül egy impulzusnyi 

ideig [18]. Ez azt jelenti, hogy az illesztést csatornánként egy-egy soros bementi és egy 

felhúzó ellenállással meg lehet oldani. A csatlakoztatást egy 2×5 pólusú, 1 raszter 

lábtávolságú tüskesorral oldottam meg. 
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5-35. A validátor csatlakozó bekötése 

 

5.4.2.4. A feszültségstabilizálás 

A motor- és validátorillesztő kártyán két szinten történik feszültség stabilizálás. A 

kártya kívülről 24V DC feszültséget kap, mivel ez a motorok tápfeszültsége. A LIN 

hálózat és a validátor működéséhez viszont 12V-ra van szükség, ezért először ezt a 

feszültséget kell előállítani. Ezt az L7812CV [34] típusú áteresztő tranzisztoros 

stabilizátor végzi (5.37.ábra).  

 

Az 5V feszültségről működő perifériák stabilizálását L7805CV [34] típusú áteresztő 

tranzisztoros stabilizátor végzi (). Mindkét egységnél járulékos elemként a bemeneti 

oldalon 330nF, a kimenet oldalon 100nF-os kapacitások végzik a tápfeszültség szűrését. 

 

Ezek a stabilizátorok meglehetősen nagy teljesítményt disszipálnak el, viszont a 

rendelkezésre álló hálózati tápellátás miatt a prototípusfejlesztés során nem volt 

szempont a fogyasztás teljes körű optimalizálása. 
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5-36. A feszültségstabilizálás 

 

5.4.2.5. A motorok csatlakoztatása 

A motorok bekötésére egy 2 raszteres lábtávolságú tüskesort tettem be a kapcsolásba, 
mivel a motorok meglévő csatlakozóján nem akartam változtatni. Ebből az okból 
kifolyólag nincs felhasználva a csatlakozó két kivezetése sem (5.38.ábra). 

 
5-37. Motor csatlakozó kapcsolási rajza 

 

5.4.3. A kijelz ő és billenty űzetilleszt ő alapkártya 

5.4.3.1. A billenty űzetillesztés 

A billentyűzet minden lábát 1kΩ-os ellenálláson keresztül vezettem a mikrokontroller 

lábára, ezen kívül a soroknak megfelelő kivezetéseket egy-egy 10kΩ-os ellenállással 

GND-re húztam, azért, hogy ha nincsenek lenyomva a gombok, akkor ne lebegjenek a 

mikrokontroller azon bemenetei, ahova a billentyűzet sorainak megfelelő lábai vannak 

kötve (5.39.ábra). 
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5-38. A billentyűzet bekötése 

 

5.4.3.2. A kijelz őillesztés 

A kijelző szegmensei közös katódosak, azaz egy szegmens akkor világít, ha az anódra a 

katód feszültségénél 2V-tal nagyobb feszültséget adunk, mert a piros LED 

nyitófeszültsége 2V [35]. A fogyasztás csökkentése érdekében időmultiplex kijelzést 

alkalmaztam, ami azt eredményezi, hogy egy-egy időszeletben egyszerre csak az egyik 

helyi érték szegmensei világítanak, ezért meg kellett oldani az egyes helyi értékeknek 

megfelelő digitek engedélyezését/tiltását.  

 

Erre a feladatra BC182B [36] tranzisztort választottam. Ez egy kis teljesítményű, 

maximum 100mA átvitelére alkalmas eszköz, ami ebben az alkalmazásban elegendő, 

mivel a kijelző egy-egy digitjének meghajtásához 50mA áram mellett is megfelelő 

fényerővel világítanak a szegmensek (50mA a 8 szegmenshez, azaz szegmensenként 

maximum 6,25mA). A tranzisztor bázisellenállásának meghatározásához a következő 

két egyenletet használtam fel:  

( )
B

B

BE IR
UV5 =−   

FE

B
C h

II =  

A dióda paraméterei a következők: 

BEU  a dióda nyitófeszültsége, értéke 0,7V 



 

 50 

CI  a dióda kollektor árama, az alkalmazásban szükséges értéke 50mA 

FEh  az áramerősítési tényező, mA50I C = esetén értéke 120 

BI  a dióda bázisárama, mA50I C = és 120hFE =  esetén értéke 0,42mA  

BR a bázis ellenállás, mA42,0I B = esetén értéke 10,32kΩ, közelítést alkalmazva 10kΩ-

os ellenállást tettem be.  

 

Az egyes szegmensek LED-jeivel sorba kötött áramkorlátozó ellenállás kiszámításakor 

a következőket vettem figyelembe: 

A LED nyitófeszültsége V2VF =  

A tranzisztor CEU  bekapcsolt állapotbeli értéke 0,07V 

A tranzisztor CI  árama 50mA 

Ezek alapján  

( ) Ω=−−= 60I
UVV5R

C

CEF  

Ez az érték a tranzisztor kollektorkörének eredő ellenállása. Mivel 8 szegmens van 

párhuzamosan kapcsolva a kollektorkörben, ezért az egyes ágakba Ω=Ω× 480608 -os 

ellenállást kellene betenni, viszont a szabványos ellenállás értékek között nincs ilyen, 

ezért 470Ω -os ellenállásokat tettem be. A kijelzők bekötése az 5.40.ábrán látható. 

 
5-39. Az egyik 2 digites, 7 szegmenses kijelző bekötése 

 
 

5.4.3.3. A feszültségstabilizálás 

A kártyán egy L7805CV típusú stabilizátor állítja elő az 5V-os feszültséget. A 

bemenetére a piggy-back csatlakozón keresztül jut el a 12V feszültség és az előállított 
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5V feszültséget a piggy-back vezérlőkártyán levő mikrokontrollernek is eljuttatja a 

piggy-back csatlakozón keresztül (5.41.ábra). 

 
5-40. ábra 

 

5.4.4. A kiegészít ő funkciókat megvalósító alapkártya 

5.4.4.1. A hőmérsékletmérés 

A hőmérséklet mérés céljára az LM92 típusú [19] hőmérőt használtam. Az illesztését a 

hőmérő adatlapja szerint végeztem. A bekötése az 5.42.ábrán látható. A hőmérő I2C 

buszon keresztül kommunikál a piggy-back kártyán lévő mikrokontrollerrel. Ehhez a 

kommunikációhoz az 1-es (SDA, soros adat) és 2-es (SCL, soros órajel) lábakat logikai 

magas szintre húztam egy-egy 5,1kΩ-os ellenállással. Ez azért szükséges, mert amíg a 

hőmérő nem készül el a méréssel, addig logikai alacsony szinten tarthatja az SCL 

vonalat, jelezve a mikrokontrollernek, hogy még tart a mérés, majd amikor végzett, 

elengedi az SCL vonalat. Ezután a mikrokontroller le tudja kérdezni a hőmérőtől a mért 

értéket. Az A0 és A1 kivezetések a hőmérő címének meghatározásában játszanak 

szerepet. Ebben az alkalmazásban tetszőlegesen lehet beállítani az értéküket, egymástól 

függetlenül logikai magas vagy alacsony értékre. A cím kiválasztásának ugyanis akkor 

van nagyobb jelentősége, ha több eszközt kell illeszteni az I2C buszra, mert akkor 

minden eszköznek saját egyedi címre van szüksége ahhoz, hogy azonosítani lehessen 

őket. 

A T_CRIT_A és INT lábakhoz rendelt funkciókat ebben az alkalmazásban nem 

használtam a fejlesztés során rendelkezésre álló idő rövidsége miatt.. A T_CRIT_A 

lábon a hőmérő akkor jelez, ha egy beállított értéket túllép a hőmérséklet. Az INT láb 

open-drain kimenetű és akkor kapcsol be, amikor a hőmérséklet egy beállított 

tartományon kívülre esik. 
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5-41. A hőmérő bekötése 

 

5.4.4.2. A rezgésérzékelés  

A rezgésérzékelést az MS 24M típusú [37] rezgés és mozgásérzékelésre használható 

szenzort használtam. A szenzor rezgés esetén záró kontaktust ad, azaz nyugalmi 

állapotában nem vezet, rezgés esetén periodikus lecsengéssel zárja az érzékelő 

áramkört. A bekötését az adatlap ajánlása szerint valósítottam meg (5.43.ábra). 

 
5-42. A rezgésérzékelő ajánlott bekötése 

 
 

5.4.4.3. Ajtónyitás-érzékelés 

Ajtónyitás érzékelésre a Hamlin cég 59140-es számú szenzorát és 57140-es számú 

aktuátorát használtam [38]. A szenzor egy Reed relé, az aktuátor pedig egy állandó 

mágnes. Amikor a Reed relé érzékelési tartományán belül van a mágnes, megszakítja a 

két kimenete közötti kontaktust, amikor eltávolodik tőle, akkor zárja. Ilyen módon jelzi 

az ajtó kinyitását is. Az illesztését a nyomógombokénak megfelelően végeztem 

(5.44.ábra). 
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5-43. Ajtónyitás érzékelő bekötése 

 

5.4.4.4. A zümmer illesztése  

Hangjelzési célra az MBS12005 [39] típusú zümmert használtam. A működéséhez 5V 

feszültséget igényel, maximális árama 30mA, 85dB-es hangnyomást tud elérni 2,3KHz 

frekvencián. Az illesztését a kijelző szegmenseihez hasonlóan egy BC182B típusú 

tranzisztorral oldottam meg, azért, hogy ne terheljem a vezérlését végző 

mikrokontrollert (5.45.ábra). 

 
5-44. A zümmer bekötése 

 

5.4.4.5. Kontroll LED-ek 

A kontroll LED-ek illesztésének a célja, hogy a hang mellett fényjelzések formájában is 

lehessen információt adni a vásárlónak például a termékeket illetően, vagy az esetleges 

rendellenes működésről. Erre a célra piros, hengeres , 5mm átmérőjű LED-eket 
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használtam, az elektromos paraméterei megegyeznek a kijelző szegmenseivel [40]. A 

mikrokontrollerbe 1KΩ-os ellenálláson keresztül kötöttem őket, ennek megfelelően 

3mA áramot fognak fogyasztani külön-külön (5.46.ábra).  

 
5-45. A kontroll LED-ek illesztése 

 

5.4.4.6.  A feszültségstabilizálás 

A kijelző- és billentyűzetillesztő kártyához hasonlóan itt is egy L7805CV típusú 

stabilizátor állítja elő az 5V-os feszültséget.  
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6. A vezérl ő deszkamodellje 

A prototípusfejlesztés során fontos volt, hogy minél hamarabb el tudjam kezdeni a 

szoftverfejlesztést, emiatt döntöttem úgy, hogy az áramköri tervek lezárása előtt 

elkészítem a rendszer egy részének a deszkamodelljét. Miután ez elkészült, a teszteket 

követően már az áramköri terveket is le tudtam zárni. 

6.1. A prototípus kártyák 

A master, a slave1 és slave2 node-ok vezérlőkártyáját és a kiegészítő funkciókat 

megvalósító kártyát 3 forrpontonként összekötött próbanyákra építettem meg.  

 
6-1. Slave1 node 

 
6-2. Slave2 node 
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6-3. Master node 

 

 
6-4. Kiegészítő funkciók alapkártyája 

 
Ahhoz, hogy a programfejlesztés elején a soros porton keresztül való kommunikációt 

tesztelhessem, építettem egy RS-232 illesztő kártyát (6.5.ábra). Az illesztést az 

ICL3232 [41] meghajtóval hoztam létre. Ezzel a kártyával a mikrokontroller és a PC 

között tudtam tesztelni a kommunikációt, ami a LIN hálózaton való kommunikáció 

létrehozásának az alapja volt. Miután elkészült a soros kommunikáció, olyan 

perifériákat teszteltem ennek a kártyának a segítségével, mint a motor áramát mérő 

egység és a hőmérsékletmérés, ugyanis lehetővé vált, hogy a méréseket követően a 

mikrokontroller elküldje a PC-nek a mérési eredményeket és a Hyperterminálon 
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megjelenítse azokat. Az illesztő 5V tápfeszültséggel működik, ezért szükség volt a 

kártyára helyezni egy 7805-ös stabilizátort. A későbbiek során a slave1 node LIN 

meghajtó egységét is ezen a kártyán helyeztem el. A LIN tápfeszültségének a 

stabilizálása is ezen a kártyán történik.  

 
6-5. Soros illesztő és stabilizátor kártya 

 
A kijelző kártyát (6.6.ábra) és a motormeghajtó kártyát (6.7.ábra) demopanelen 

építettem meg, mivel a nagy számú vezeték miatt nehézkes lett volna próbanyákon 

elkészíteni.  

 

 
6-6. Kijelző 
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6-7. Motor illesztő 

 

 
6-8. A rendszer 

 
 

A nyomtatott áramkörökön az alkatrészeket igyekeztem úgy elhelyezni, hogy minél 

rövidebbek legyenek az összeköttetések, illetve minél kevesebb átvezetést kelljen 

használni a top és bottom rétegek között. A zavarvédelem szempontjából fontos volt 

még az is, hogy az áramkör vezetékeiben minél kevesebb törés legyen, illetve a 

rétegeket a GND szintre kötött rézkitöltéssel lássam el. Az áramköri tervek a 

függelékben találhatók meg. 
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6.2. A rendszer m űködése 

A node-ok közötti kommunikáció szignálokon (globális változókon) alapul. A master 

node szempontjából bemeneti szignál a leütött billentyű értéke, a bedobott és még le 

nem vásárolt érmék akkumulált értéke, vagyis az akkumulátor értéke, a hőmérséklet 

értéke, a rezgésérzékelő állapota, az ajtó nyitott, illetve zárt helyzete. A master node 

szempontjából kimeneti szignál a kijelzőn kijelzendő információ, az utasítás a 

zümmeren való jelzésre és utasítás a kontroll LED-ekkel való jelzésre. 

 

A rendszer működése úgy zajlik, hogy első lépésben a master és a slave node-ok 

inicializálják magukat. Ebbe beletartozik a mikrokontrollerek portjainak az 

inicializálása az adott node-okon lévő perifériáknak megfelelően, a soros 

kommunikáció inicializálása a LIN kommunikációnak megfelelően, a LIN meghajtó 

áramkörök inicializálása és a változók, szignálok inicializálása. Innentől kezdve 

mindhárom node-on a programjuk ciklikusan ismétlődő része fog futni. 

 

A master node programja 

A program folyamatábrálya az F5. függelékben található. 

A master node először egymás után beállítja és elküldi a kimeneti szignálok értékét. A 

kijelzőn megjelenő jelzési képnek az alapállapoti jelzésnek kell lennie, a zümmer és a 

kontroll LED-eknek kikapcsolva kell lenniük.  

Ezt követően a master lekérdezi a számára bemeneti szignálok értékét, tehát a 

validátorba bedobott érme értékét, majd lekérdezi a leütött billentyű értékét. Ezt 

követően lekérdezi a hőmérséklet értékét, majd lekérdezi a rezgés érzékelő állapotát és 

végül lekérdezi az ajtó helyzetét. 

 

A bemeneti szignálok lekérése után következik azok feldolgozása. A master egymás 

után leellenőrzi a szignálok értékét. Ha a hőmérséklet értéke megfelelő, azaz nem 

melegedett túl az automata, akkor tovább megy és leellenőrzi a rezgésmérő állapotát és 

ha nincs rezgés, tovább megy és leellenőrzi az ajtó helyzetét. Ha zárva van az ajtó és 

eddig nem keletkezett hibajel, akkor a következő lépésben a master megvizsgálja, hogy  

a validátorba dobtak-e be újabb érmét. Ha igen, akkor a bedobott és eddig le nem 

vásárolt érmék összértékéhez hozzáadja,  akkumulálja az újonnan bedobott érme 

értékét, beállítja a kijelzőn megjelenítendő információt hordozó szignál értékét és 



 

 60 

tovább lép a következő fázisra. Ha nem volt újabb érme, akkor az előző lépést átugorva 

lép tovább a master. A következő fázisban megvizsgálja, hogy érkezett-e be érvényes 

termékkód. Ha jött be érvényes termékkód a billentyűzet felől, akkor meg kell vizsgálni, 

hogy a bedobott érmék akkumulált értéke (akkumulátor értéke) fedezi-e a kiválasztott 

termék árát, azaz az akkumulátor értéke legalább akkora-e, mint amennyibe a 

kiválasztott termék kerül. Ha az akkumulátor értéke fedezi a kiválasztott termék árát, 

akkor a vásárlás utolsó fázisa következik. A master beállítja a kiválasztott terméknek 

megfelelő motor azonosítóját és elindítja a motort. A motor forgása közben a master 

folyamatosan méri annak áramát, hogy az áramjelben a megfelelő időben kialalkuló 

fordulatonkénti impulzus alapján befejezettnek tekinthesse a termék kiadását és 

leállíthassa a motort. Ha a motor árama egy határérték fölé emelkedne, le kell állítani a 

motort, mivel ez rendellenes állapot. Ekkor a hibás motorhoz tartozó termék 

kiválasztása esetén a kijelzőn hibát kell kijelezni.  

Ha rendben lezajlott a termék kiadása, az akkumulátor értékét csökkenteni kell a kiadott 

termék értékével, majd ezt a csökkentett értéket a kijelzőnek küldendő szignálba kell 

tenni. 

 

Ha a hőmérő által küldött szignálban lévő érték a beállított határérték felett van, akkor a 

master beállít egy hibajelző flag-et, jelzést küld a kiegészítő funkciókat kezelő slave2-es 

node-nak egy kontroll LED kigyújtására és opcionálisan risztásüzenetet küld egy GPRS 

modemen keresztül az üzembentartónak. Ezt követően tovább lép a program a 

következő fázisára, a regésérzékelő állapotának vizsgálatára. 

 

Ha a rezgésérzékelő által küldött szignálból arra lehet következtetni, hogy vandálok 

rongálják az automatát, akkor amíg a szignál állapota vissza nem áll, a master jelzést 

küld a zümmer és a kontroll LED-ek bekapcsolására, illetve nem fog létrejönni a termék 

kiadása. 

 

Ha az ajtó nyitva van és a leütött billentyűkódot jelző szignál tesztüzemet jelez, akkor a 

program belép a tesztfázisba. Ha a tesztfázis véget ért, a validátor által küldött szignál 

lekezelésével folytatódik a program futása. Ha az ajtó nyitva van, de a billentyűkódot 

jelző szignál szerint nem tesztüzemnek kell jönnie, akkor az automatát feltörték, ekkor a 

zümmert és a kontroll LED-ek bekapcsolását jelző szignált be kell állítani a riasztás 

miatt, opcionálisan jelzés küldés GPRS modemen keresztül az üzembentartónak. 
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Abban az esetben, ha az akkumulátor értéke nem fedezi a kiválasztott termék árát, a 

program futása a ciklus elején folytatódik a kimeneti szignálok frissítésével és 

elküldésével. 

Ha nem érkezett be érvényes termékkód, vagy valamilyen hibajel keletkezett a túl 

magas hőmérséklet, a rezgés vagy a nyitott ajtó miatt, akkor a program futása a 

következő ciklus elején folytatódik. 

 

A slave1 node programja 

A program folyamatábrálya az F5. függelékben található. 

A slave1 node az inicializálást követően az első ciklusban inicializálja a kijelzőt, majd 

megvizsgálja, hogy a master adott-e ki új üzenetkeretet. Ha nincs új üzenetkeret, akkor 

az aktuális jelzési kép ismétlését végzi a slave. 

Ha van új üzenetkeret, akkor megvizsgálja a slave, hogy a keretben lévő azonosító az ő 

perifériáit célozza-e meg. Ha az azonosítóban a kijelző szerepel, akkor a slave fogadja a 

master üzenetét, amiben a kijelzőn megjelenítendő információ van, majd ezt beállítja a 

kijelzőn. Ha az azonosítóban a billentyűzet szerepel, akkor a slave megvizsgálja, hogy 

van-e új billentyűleütés. Ha van, akkor a billentyű értékét elküldi a master-nak, ha 

nincs, akkor üres adatmezőt fog küldeni. Ezt követően új ciklus kezdődik. 

Ha a keretben lévő azonosító nem a leütött billentyű értékének lekérdezésre vagy a 

kijelző jelzési képének állítására vonatkozik, akkor új ciklus kezdődik a kijelzendő 

aktuális infomáció kijelzőre való kiírásával. 

 

A slave2 node programja 

A slave2 node az inicializálást követően a program ciklusának első fázisa, hogy azt 

vizsgálja, van-e új üzenetkeret a hálózaton. Ha van, megvizsgálja, hogy az általa kezelt 

perifériák kezelésére vonatkozik-e az azonosító, ha igen, akkor megvizsgálja, hogy 

melyik perifériára vonatkozik. Ha az azonosító alapján a rezgésérzékelő állapotát kell 

elküldeni, a slave leellenőrzi, hogy van-e rezgés, és ennek az eredményét elküldi a 

masternek. Ha az azonosító alapján az ajtó helyzetét kell elküldeni, akkor a slave 

leellenőrzi az ajtónyitás érzékelő állapotát, majd ezt elküldi a masternek. Ha az 

azonosító alapján a hőmérséklet értékét kell elküldeni, akkor a slave elindítja a 

hőmérsékletmérést, majd ennek eredményét elküldi a masternek. Ha az azonosító 
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alapján zümmert kell kezelni, akkor a slave adatot fogad a master-től, amit a slave nem 

használ fel. Ezután a slave bekapcsolja a zümmert. Ha az azonosító a kontroll LED-ek 

bekapcsolására vonatkozik, akkor a slave fogadja a master üzenetét, amiben a kontroll 

LED száma szerepel, majd ezután bekapcsolja a LED-et. Ezt követően a slave a 

következő ciklusba lép. 

A zümmer és kontroll LED-ek müködtetésének idejéreől nem kell információ, mivel 

amikor master új ciklusba lép, frissíti a kimeneti szignáljait és ezekben már az aktuális 

információk jelennek meg. 

 

A tesztüzem programja 

A program folyamatábrálya az F5. függelékben található. 

Amikor a master a teszt fázisba lép, a ciklus első fázisaként adatot kér a 

billentyűzetkezelőtől. Ha van új leütés, megvizsgálja az értékét.  

Ha ez az érték a motortesztnek felel meg, akkor egy újabb billentyűleütést vár, amivel a 

tesztelendő motort lehet beazonosítani. Ezt az értéket elküldi a kijelzőnek és elindítja a 

motort, majd egy fordulat után leállítja a motort és visszalép a ciklus elejére. 

Ha a billentyűleütés értéke a kijelzőtesztnek felel meg, akkor egy újabb billentyűleütést 

vár, ennek az értékét elküldi a kijelzőnek, majd visszatér a ciklus elejére. 

Ha a billentyűleütés értéke a validátortesztnek felel meg, akkor lekérdezi a validátorba 

bedobott érme értékét, elküldi a kijelzőnek majd visszatér a ciklus elejére. 

Ha a billentyűleütés értéke a zümmertesztnek felel meg, akkor jelzést küld a 

zümmerkezelőnek  és visszatér a ciklus elejére. 

Ha a billentyűleütés értéke a hőmérőtesztre vonatkozik, akkor jelez a hőmérőkezelőnek, 

fogadja a hőmérsékletmérés eredményét és elküldi a kijelzőkezelőnek, majd visszatér a 

ciklus elejére. 

Ha a billentyűleütés értéke a kontroll LED-ek tesztelésére vonatkozik, akkor jelzést 

küld a kontroll LED kezelőnek, majd kikapcsolja és visszatér a ciklus elejére. 

Ha a billentyűleütés értéke a fogyasztás ellenőrzésére vonatkozik, akkor az 

összfogyasztés értékét elküldi a kijelzőkezelőnek és visszatér a ciklus elejére. 

 

A fejlesztés jelenlegi állása szerint az egyes programmodulok elkészültek, a tesztelések 

során megfelelően működtek. A rendszerbe való integrálásuk és együttes működésük 

tesztelése jelenleg folyamatban van. 
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7. Összefoglalás, értékelés 

A diplomaterv első felében a LIN szabvány főbb jellemzőit mutattam be. Bemutattam a 

LIN alakoncepcióját, a működési elvét, az adatkapcsolati és a fizikai rétegét. Ezt 

követően bemutattam néhány alkalmazási területet az autóiparban, majd feltérképeztem, 

hogy az autóiparon kívül milyen egyéb területeken lehetne alkalmazni. Ezek közül 

kiemeltem az áruautomatát és modulárisan újraterveztem a vezérlőegységét. A tervezés 

első lépése a követelmények felmérése, majd analízise volt. Itt a követelmények 

mérlegelésével kiválasztottam a megfelelő perifériákat. Ezt követően felmértem, hogy 

milyen előnyei, illetve hátrányai vannak egy elosztott rendszer kialakításának, majd a 

mérlegelést követően egy közepesen elosztott rendszer megtervezése mellett döntöttem. 

Elkészítettem a rendszer moduljainak az áramköri és szoftver terveit. 

 

A munkám során a tapasztalatokból levont konklúzió az, hogy abban az esetben, ha 

olyan rendszert kell megvalósítani, amelyben a különböző funkciókat egymástól térben 

elhatárolt, de megfelelően kis területre koncentráltan kell ellátni, valamint a viszonylag 

ritkán bekövetkező, a működés szempontjából fontos események regisztrálása és az 

eseményekre adott válaszok, beavatkozások nem igényelnek túl nagy kommunikációs 

sebességet, akkor az adott alkalmazásban a funkciókat ellátó modulok közötti 

kommunikáció megvalósítására jó megoldást adhat a LIN. 
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9. Függelék 

 

F1. A kijelző és billentyűzetkezelő alapkártya nyákterve 
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F2. A kiegészítő kártya nyákterve 
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F3. A piggy-back hálózati modul nyák terve 
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F4. A motor vezérlő kártya kapcsolási rajza 
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F5. Folyamatábrák 
A master node folyamatábrája 
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 Tesztüzem folyamatábrája 
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A slave1 node programjának folyamatábrája 
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A slave2 node programjának folyamatábrája 
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