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1. A kommunikációs rendszerek típusai, osztályozásuk 

1.1. Hálózati struktúrák 

1.1.1. Pont-pont összeköttetés 

Ebben az esetben a két kommunikációs végpontot egy kábellel kötik össze, és 

az üzenetek (más néven csomagok) ezen a kábelen keresztül haladnak. Amikor 

egy vevő megkapja a csomagot és az nem neki szól, akkor azt továbbadja egy 

következő pont-pont összeköttetésen keresztül. Ezért az ilyen típusú hálózatokat 

más néven szokták két pont közötti (point-to-point), vagytárol és továbbít 

(store-and-forward) hálózatoknak nevezni.  

Az ilyen kialakításnak lényeges előnye az, hogy a két pont közötti kapcsolatból 

adódóan a kommunikációs problémákat elsődlegesen ezen pontok közötti 

csatorna hordozza, és hibák behatárolásánál is előnyös ez a kialakítás. 

Hátrányának lehet felróni, hogy több pontot tartalmazó hálózatban a pontok 

közötti kommunikáció csak a közvetlen összeköttetések kialakításával 

lehetséges.  

Általában igaz, hogy N pontot tartalmazó hálózatban ahhoz, hogy minden 

állomás minden állomással közvetlenül tudjon kommunikálni N*(N-1)/2 darab 

pont-pont összeköttetést kell kialakítani. Több pont-pont kapcsolatú végpont 

összeköttetése különféle módokon valósítható meg. A 1. ábraz néhány 

lehetséges elrendezést mutat be. 

 

1. ábra: Pont-pont topológiák 

1.1.2. Üzenetszórásos csatornával rendelkező alhálózatok (multipont 

összeköttetés) 

Ilyen típusú hálózatoknál ténylegesen egy kommunikációs csatorna van, és ezen 

az egy csatornán osztozik az összes hálózatba kapcsolt számítógép. A küldött 

csomagokat a hálózat minden állomása veszi, (ami nehezíti az adatvédelmet) és 

azt hogy a csomag kinek szól a csomagban elhelyezett egyedi - gépet címző - 

címinformáció hordozza. 
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A csatornán küldött csomagot minden gép először olyan mértékben dolgozza 

fel, hogy a címmező értelmezésével eldönthesse hogy a csomag neki szól-e. 

Ezek után a csomag feldolgozását csak az az állomás folytatja, amelynek címe 

megegyezett a csomagbeli címmel. Ez a kialakítás az egyedi gépcímek mellett 

csoportcímzés (multicasting) használatára is lehetőséget biztosít, amely 

segítségével több gépnek (csoportnak) szóló üzenetet csak egy példányban kell 

elküldeni. Az ilyen módon működő hálózatok esetén a jellegzetes topológiákat 

mutat be a 2. ábra: 

 

2. ábra: Üzenetszórásos topológiák 

Az ilyen kialakításnál már a csatorna használata nem olyan egyszerűen 

kezelhető mint pont-pont összeköttetése esetén. Ugyanis elképzelhető, hogy 

egyszerre egynél több állomás akar adni a csatornán, versenyhelyzetet alakítva 

ki. Ki kell találni olyan ún. közeg-hozzáférési eljárást, amely ezt a 

versenyhelyzetet feloldja. 

Fontos két hasonló kifejezés megkülönböztetése: a topográfia kifejezés arra utal 

hogy a hálózat fizikailag (és pl. a térképen) hogyan helyezkedik el, míg a 

topológia az összekapcsolás struktúráját jelenti. A hálózatok más típusú 

osztályozása is lehetséges: vannak nyilvános hálózatok, mint a telefon, 

telexhálózat és vannak magánhálózatok, amelyeket egy intézmény, vagy 

szervezet tart fenn (pl. MÁV, HM, BM, stb.). 

1.2. Hálózati architektúrák 

A mai modern számítógép-hálózatok tervezését strukturális módszerrel végzik, 

azaz a hálózat egyes részeit rétegekbe (layer) vagy más néven szintekbe (level) 

szervezik, amelyik mindegyike az előzőre épül. Hálózati kapcsolatnál az egyik 

gép k-adik rétege a másik gép ugyanilyen szintű rétegével kommunikál. Ezt 

olyan módon teszi, hogy minden egyes réteg az alatta lévő elhelyezkedő 

rétegnek vezérlőinformációkat és adatokat ad át egészen a legalsó rétegig, ami 

már a kapcsolatot megvalósító fizikai közeghez kapcsolódik. 
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3. ábra: Általános rétegmodell  

A kommunikációnál használt szabályok és megállapodások összességét 

protokollnak (protocol) nevezzük. A szomszédos rétegek között egy 

réteginterfész húzódik, amely az alsóbb réteg által a felsőnek nyújtott elemi 

műveleteket és szolgáltatásokat határozza meg. A legfontosabb, hogy ez az 

interfész minden réteg között tiszta legyen olyan értelemben, hogy az egyes 

rétegek egyértelműen definiált funkcióhalmazból álljanak. Ez egyszerűvé teszi 

az adott réteg különböző megoldásainak a cseréjét, hiszen a megoldások az 

előbbiek alapján ugyanazt a szolgáltatást nyújtják a felettük levő rétegnek, 

segítve a nyílt rendszerek kialakítását. 

A rétegek és protokollok halmazát nevezzük hálózati architektúrának. Az 

architektúra kialakításakor meg kell tervezni az egyes rétegeket a következő 

elvek alapján: 

Minden rétegnek rendelkeznie kell a kapcsolat felépítését, illetve annak 

lebontását biztosító eljárással, illetve döntést kell hozni az adatátvitel 

szabályairól: az átvitel egyirányú (szimplex), váltakozóan két irányú (fél 

duplex), vagy egyszerre két irányú (duplex) legyen: 

Szimplex átvitel esetén a csatornán áramló információ csak egy irányú 

lehet, mindig van adó és van vevő a rendszerben, ezek szerepet nem 

cserélnek. Ilyen kommunikáció a szokásos rádió vagy TV adás.  

Fél duplex átvitel esetén a csatornán az információáramlás már 

kétirányú, felváltva történik, úgy hogy egyszerre mindig csak az egyik 

irány foglalja a csatornát. Ilyen átvitel valósul meg nagyon sok rádiós 

kapcsolatban (pl. CB rádió)  
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Duplex átvitel esetén egyidejű két irányban történő átvitel valósul meg, 

hasonlóan az emberi beszélgetéshez, és technikai példaként a telefont 

említhetjük meg.  

Egyes terminológiák esetén szokásos a fentiekre a szimplex-duplex-full duplex 

elnevezéseket használni, ami elég zavaró az ugyanazon duplex szó eltérő 

értelmezése miatt. 

A hálózatok kiválasztási tervezési szempontjai már a fentiek ismeretében is 

igen szerteágazóak: 

Milyen legyen a rendszerben a hibavédelem, hibajelzés? 

Hogyan oldható meg a gyors adók-lassú vevők együttműködése (ún. 

folyamatvezérlés vagy flow control)? 

Ha bizonyos okok miatt az üzenetek hossza korlátozott, és ezért a küldés 

előtt szét kell darabolni, felmerül a kérdés, hogy hogyan biztosítható a 

helyes összerakásuk?  

Az előbbi esetben biztosított-e az üzenetek sorrendjének helyessége? 

Nagyon sokszor ugyanazon a fizikai csatornán több párbeszéd zajlik (ez 

jobb vonalkihasználást eredményez). Hogyan kell ezt összekeveredés-

mentesen megoldani? 

Ha a cél és a forrás között több útvonal lehetséges, fontos a valamilyen 

szempontból optimális útvonal kiválasztása (routing). 

Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kell választ adni a tervezés során. 

Természetesen ezekre a kérdésekre nincs együttesen optimális válasz, hiszen az 

egyes hálózatépítési feladatok keretfeltételei különböznek, ez az egyik oka a 

hálózati technológiák sokszínűségének.  

1.3. Hálózati szabványok 

Már az eddigiek alapján is nyilvánvaló, hogy a hálózatok kialakításában (de ez 

igaz minden műszaki tudományra) alapvető szerepet játszik a szabványosítás. A 

szabványok központi szerepet játszanak a fejlődésben, ez teszi a rendszereket 

nyíltakká, egységeit cserélhetővé. Minden új dolog kialakulását megelőzi a 

kutatás, az ehhez kapcsolódó írásos és szóbeli információcserék (cikkek, 

konferenciák), majd az új dolgot gyártó rendszerek kialakítása.  

Felmerül a kérdés, hogy mikor célszerű az új dolgokkal kapcsolatos 

információhalmazt a szabványok által meghatározott útra terelni. 

Ha ez a kutatási szakaszban következik be, ez azt jelenti, hogy az esetleg a még 

nem alapos ismeretek miatt a szabvány nem lesz megfelelő, mivel az új, 
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későbbi kutatási eredményeket már nem lehet beilleszteni, kedvező 

megoldásokat kell elhagyni.  

Ha viszont túl későn következik be a szabványosítás, akkor a gyakorlatban már 

számos egymástól eltérő megoldás kerül megvalósításra, ami az ellenérdekek 

miatt nehézzé teszi az egységességet igénylő szabványosítást. 

Ezért a gyakorlatban a szabványok két családja létezik: a de jure szabványok, 

amelyeket bizottságok deklarálnak, és hivatalos dokumentumokban rögzítenek, 

és a de facto szabványok, amelyek elterjedését már egy-egy konkrét megoldás 

széleskörű használata biztosítja. 

Természetesen számos esetben a de facto szabványokat célszerű utólagosan de 

jure szabványokká alakítani. 

A hálózatokban történő adatátvitel szabványosítását a régebben a CCITT 

(Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique), ma már az 

ITU (International Telecommunications Union)(1) nemzetközi szervezet végzi. 

A szabvány rendelkezik a jelvonalakról azok kialakításáról és funkcióiról. 

A fenti szabványok közül a legfontosabbakat a következőkben illusztrációként 

felsoroljuk. A telefonvonalakon történő átvitelt a V sorozatú szabványok írják 

le. Az X sorozatú szabványok rögzítik a digitális hálózatokon történő adatátvitel 

módját. A szabványoknál esetleg megjelenő ―bis‖ tag arra utal, hogy a 

szabványt úgy fejlesztették tovább, hogy régebbi berendezések használata is 

lehetővé váljék. 

1. táblázat: ITU sorozatok és ajánlások 

E sorozat Telefon szabványok  

F sorozat Távíró szabványok  

G sorozat Digitális hálózatok (PCM)  

I sorozat ISDN  

Q sorozat Digitális elérésű jelzési rendszer  

S sorozat Távíró terminálok  
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T sorozat Teletex, fax  

U sorozat Távíró kapcsolás-telex  

V sorozat Telefon vonalakon történő adat kommunikáció  

X sorozat Adatátvitel  

V sorozat Funkcionális specifikációs és leíró nyelv (SDL)  

2. táblázat: V sorozat szabványai 

Alapok, általános 

előírások 

V.1 A moduláció állapotspecifikációja 

V.2 A teljesítményszintek előírásai 

V.3 A jelstruktúrák előírásai 

V.5, V.6 Szinkron vonalakon történő adatátviteli 

sebességek előírásai 

V.7 A használt kifejezések definíciója 

Interfészek, modemek V.10 Aszimmetrikus áramhurkos vonalak 

elektromos viszonyai 

V.11 Szimmetrikus áramhurkos vonalak 

elektromos viszonyai 

V.15 Akusztikus adatátviteli csatolók 

V.19 Párhuzamos átvitelű modemek 

V.21 300 bps-os modemek 
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V.22 1200 bps-os duplex modemek  

V.23 600/1200 bps-os modemek  

V.24 Adatátvitelnél használt interfészvonalak 

definíciója  

V.25 Automatikus hívó és válaszoló 

berendezések  

V.25bis V.24 kiegészítése V.25-nek megfelelően  

V.26 2400 bps-os félduplex modemek 

Hibavédelem  V.40 Elektromechanikus berendezések által 

jelzett hibák definíciói  

V.41 Hibavédelmi rendszer (átvitel független)  

V.42 Hibavédelmi rendszer modemekre (MNP 1-

4)  

V.42bis Adattömörítési eljárás (MNP 5-7) 
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3. táblázat: Az X sorozat szabványai 

Szolgálatok és 

felhasználói kérdések  

X.1 Felhasználói osztályok definíciói a köz- 

és ISDN alapú hálózatoknál  

X.2 Átviteli szolgáltatások és 

kiegészítéseinek a leírása  

X.3 Csomagok összerakása és szétbontása 

(X.25-höz)  

X.4 Jelstruktúrák (V.4-hez hasonló)  

X.10 Az átviteli szolgáltatások 14 elérési 

osztályának definíciói 

Interfészek X.20 DTE és DCE egységek közötti aszinkron 

folyamatok interfészének definiálása  

X.21 DTE és DCE egységek közötti szinkron 

folyamatok interfészének definiálása 

(formátumok és eljárások)  

X.24 V.24-el megegyezik  

X.25 Felhasználó berendezések hálózati 

összekapcsolása dedikált vonalú 

csomagkapcsolt hálózaton keresztül  

X.31 X.25 Terminálok bekötése ISDN hálózatokba 

Vezérlő jelek, 

kapcsolások  

X.50 Nemzetközi szinkron adathálózatok 

multiplexelési módszerei  

Hálózatok  X.121 Nemzetközi számozási előírás 

közhálózatokon 
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OSI modell X.200-

X.299 

 

Internetworking X.300-

X.330 

Hálózatok közötti kommunikáció 

Üzenetkezelő 

rendszerek 

X.400-

X.430 

 

Katalógus 

szolgáltatások 

X.500  
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2. Az OSI modell 

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, az ISO (International Standard 

Organization)(2) kidolgozott egy olyan modell-ajánlást (nem szabványt), 

amelyet ma már minden hálózati rendszer tervezésekor követnek. A modellt 

OSI modellnek hívják (3). Az OSI az Open System Interconnect, azaz „nyílt 

rendszerek összekapcsolása‖ kifejezés angol eredetijéből alkotott betűszó. Az 

OSI modell (4. ábra) hét rétegből áll, és a kialakításuknál a következő elveket 

vették figyelembe: 

minden réteg feladata jól definiált legyen, és ez a nemzetközileg 

elfogadott szabványok figyelembe vételével történjen, 

a rétegek közötti információcsere minimalizálásával kell a rétegek 

határait megállapítani, 

elegendő számú réteget kell definiálni, hogy a különböző feladatok ne 

kerüljenek feleslegesen egy rétegbe. 

 

4. ábra: Az OSI modell 

A következőkben röviden összefoglaljuk az egy-egy réteg által ellátott 

feladatokat, a legalsó szinttől felfelé haladva. A modell alsó három rétege a 

hálózattól függ, míg a felső négy réteg mindig alkalmazásfüggő, és mindig az 

alkalmazást futtató hosztokban történik a megvalósításuk (implementálásuk). 

Fizikai réteg (physical layer): Valójában ezen a rétegen zajlik a tényleges 

fizikai kommunikáció. Biteket juttat a kommunikációs csatornára, olyan 

módon, hogy az adó oldali bitet a vevő is helyesen értelmezze (a 0-át 0-nak, az 

1-et, 1-nek). A fizikai közeg, és az információ tényleges megjelenési formája 

igen változó lehet: pl. elektromos vezeték esetén, a rajta lévő feszültség értéke, 
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vagy a feszültség változásának iránya. Információhordozó és közeg más és más 

lehet még: fénykábel, rádióhullám, stb. Itt kell azt is meghatározni, hogy 

mennyi legyen egy bit átvitelének időtartama, egy vagy kétirányú kapcsolat. A 

kétirányú kapcsolat egyszerre történhet-e? Hogyan épüljön fel egy kapcsolat és 

hogyan szűnjön meg. Milyen legyen az alkalmazott csatlakozó fizikai, 

mechanikai kialakítása? 

Adatkapcsolati réteg (data link layer): feladata adatok megbízható továbbítása 

az adó és fogadó között. Ez általában úgy történik, hogy az átviendő adatokat 

(amelyek általában bitcsoportba kódolt formában, pl. bájtokban jelennek meg) 

adatkeretekké (data frame) tördeli, ellátja kiegészítő cím, egyéb és ellenőrző 

információval, ezeket sorrendhelyesen továbbítja, majd a vevő által 

visszaküldött nyugtakereteket (acknowledgement frame) véve ezeket 

feldolgozza. 

Az első pillanatban egyszerűnek és teljesnek tekinthető megoldást a 

gyakorlatban számos kialakuló esemény kezelésével is ki kell egészíteni. 

Hogyan jelezzük a keretek kezdetét és a végét? Mi történjék akkor, ha egy keret 

elveszik? Mi történjék akkor, ha a nyugtakeret vész el? Ilyenkor, ha az adó újra 

adja, kettőzött keretek jelennek meg a rendszerben. Mi legyen akkor, ha az adó 

adási sebessége jelentősen nagyobb, mint a vevőké?  

Ha a csatorna kétirányú adatátvitelre használt, felmerülhet problémaként, hogy 

mennyire legyen szimmetrikus a két különböző irányban történő adatátvitel, és 

ezt milyen megoldással lehet biztosítani azt, hogy az egyik irányú átvitel ne 

kerüljön túlsúlyba. 

Hálózati réteg (network layer): lényegében a kommunikációs alhálózatok 

működését vezérli. Nagyobb hálózatok esetén a keretek vevőtől a célba juttatása 

elvileg több útvonalon is lehetséges, feladat a bizonyos szempontból optimális 

útvonalnak a kiválasztása. Ez a tevékenység az útvonalválasztás (routing), és 

több megoldása lehetséges: 

a rendszer kialakításakor alakítjuk ki az útvonalakat,  

a kommunikáció kezdetén döntünk arról, hogy a teljes üzenet csomagjai 

milyen útvonalon jussanak el a rendeltetési helyükre,  

csomagonként változó, a hálózat vonalainak terhelését figyelembe vevő 

alternatív útvonalválasztás lehetséges. 

Itt kell megoldani a túl sok csomag hálózatban való tartózkodása okozta 

torlódást, valamint különböző (heterogén) hálózatok összekapcsolását. 
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Szállítási réteg (transport layer): Feladata a hosztok közötti átvitel 

megvalósítása. A kapott adatokat szükség esetén kisebb darabokra vágja, átadja 

a hálózati rétegnek. Fontos része a címzések kezelése. Egy viszonyréteg által 

igényelt összeköttetési kérés általában egy hálózati összeköttetést hoz létre, ha 

azonban nagyobb hálózati sebesség szükséges, akkor több hálózati kapcsolatot 

is igénybe vehet. Fordítva, ha kisebb átviteli sebesség is elegendő, akkor egy 

hálózati összeköttetést lehet felhasználni több viszonyréteg kapcsolat 

lebonyolítására. Ezt a szállítási rétegnek a felsőbb rétegek felé nem érzékelhető 

módon kell megvalósítania. További feladatai: Több üzenetfolyam egyetlen 

csatornára nyalábolása, illetve forrás-cél összeköttetések létrehozása a névadási 

mechanizmus felhasználásával. 

Együttműködési réteg (session layer): Más néven: viszony réteg. A különböző 

gépek felhasználói viszonyt létesítenek egymással, például bejelentkezés egy 

távoli operációs rendszerbe, állománytovábbítás két gép között. Átvitt 

adatfolyamokba szinkronizációs ellenőrzési pontok beiktatása. Ez azt biztosítja, 

hogy hosszú átvitt adatfolyam átvitele alatt bekövetkező hiba esetén elegendő 

az utolsó ellenőrzési ponttól ismételni az elvesztett adatokat. 

Megjelenítési réteg (presentation layer): a feladata az adatok egységes 

kezelése. A legtöbb alkalmazói program nem egy csupán egy bitfolyamot, 

hanem neveket, dátumokat, szövegeket küld. Ezeket általában 

adatstruktúrákban ábrázolják. A kódolás sem minden esetben egységes, pl. a 

karakterek kódolására az ASCII mellett az EBCDIC kód is használt. Más lehet 

egy több bájtos kód esetén az egyes bájtok sorrendje. Ezért egységes, absztrakt 

adatstruktúrákat kell kialakítani, amelyek kezelését a megjelenítési réteg végzi. 

További, e réteg által kezelt vonatkozások: az adattömörítés, illetve az átvitt 

adatok titkosítása. 

Alkalmazási réteg (application layer): Mivel ez kapcsolódik legszorosabban a 

felhasználóhoz, itt kell a hálózati felhasználói kapcsolatok megoldásait 

megvalósítani. Mivel számos termináltípust használnak a hálózati 

kapcsolatokban, amelyek természetesen kisebb-nagyobb mértékben egymástól 

eltérnek, ezért egy hálózati virtuális terminált definiálnak, és a programokat úgy 

írják meg, hogy ezt tudja kezelni. A különböző típusú terminálok kezelését ezek 

után egy olyan kis — a valódi és e hálózati absztrakt terminál közötti 

megfeleltetését végző — programrészlet végzi. Másik tipikus, e réteg által 

megvalósítandó feladat a fájlok átvitelekor az eltérő névkonvenciók kezelése, 

az elektronikus levelezés, és mindazon feladat, amit Internet szolgáltatásként 

ismerünk. 
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2.1. A kommunikáció fizikai rétege 

2.1.1. Megosztás 

Meg kell különböztetnünk a csatornákat, amelyeken az információcsere 

történik, és a felhasznált, tényleges, fizikailag létező összeköttetéseket biztosító 

vonalakat. Azon csatornák, amelyeken az üzenetek áramlanak, jelentős 

költséggel megépített és üzemeltetett összeköttetéseken (vezeték, rádióhullám) 

keresztül valósulnak meg. Ezért nem célszerű, ha egy kommunikációs csatorna 

számára kisajátítunk egy vonalat, mert nagyon sok esetben a kommunikáció 

jellegéből fakadóan nincs folyamatos információcsere rajta, azaz a legtöbb 

kapcsolatban a vonalhasználat időszakosan jelentkezik. Mivel az adó és vevő 

oldal számára csak a végeredmény, az információ a fontos, ezért több csatorna 

is kialakítható egy vonalon, amelynek megvalósítására több lehetőség van. 

Az egyik megoldás az, mikor a fizikai közeget osztjuk meg több csatorna 

között. Ezt az adott vonal felosztását csatornákra több adó, illetve vevő között 

multiplexelésnek nevezzük. A multiplexelés olyan eljárás, amelynek során egy 

adatvonalat előre meghatározott, rögzített módszer szerint osztunk fel elemi 

adatcsatornákra. Minden bemenő elemi csatornához egy kimenő csatorna is 

tartozik, ezért a multiplexelés nem okoz csatorna-foglaltságot. Ezek a 

frekvenciaosztásos és az időosztásos multiplexelési módszerek, illetve ezek 

kombinációja.  

A másik lehetőség a vonalak maximális kihasználására az átviendő információ 

kisebb adagokra bontása. A vonalon egymás után történik ezek átvitele, majd a 

darabokból az összerakásuk. Ez az adó és a vevő számára folyamatos 

összeköttetés látszatát kelti. Ezek az üzenet és csomagkapcsolási módszerek.  

A harmadik lehetőségként az adatvezetékeket nem egy adóhoz és egy vevőhöz 

rendeljük, hanem a kommunikáció szükséglete szerint kapják meg a felek. 

Ennél a vonalkapcsolásnak hívott módszernél a kapcsolat a kommunikáció 

részeként jön létre, és a kommunikáció befejezésekor szűnik meg.  

Jelenleg az analóg átviteli vonalakat felváltották a digitális átviteli utak. Ez azt 

jelenti, hogy szükségtelenné váltak a közbenső analóg-digitál és digitál-analóg 

átalakítók. Ezt azt is jelentette, hogy a frekvenciaosztásos multiplexelést az 

időosztásos multiplexelés váltotta fel. Míg a beszéd analóg átviteléhez 300-

3400 Hz-es sávszélesség elegendő, ugyanezen beszéd digitális átvitele 64 

kbit/s-os adatátviteli sebességet igényel. 

A következőkben ezeket a vonalmegosztási módszereket fogjuk bemutatni.
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2.1.1.1. Multiplexelés frekvenciaosztással 

Frekvenciaosztásos multiplexelés (FDM, azaz angolul Frequency-Division 

Multiplexing) üzemmódban elsősorban a távbeszélő hálózatok vivőfrekvenciás 

rendszereinek szélessávú fővonalait használják. A széles frekvenciasávban 

időben is egyszerre haladnak a különböző vivőfrekvenciákra ültetett jelek. A 

módszer alapelve azon a tényen alakul, hogy szinuszos hullámok összegéből 

bármelyik összetevő egy megfelelő szűrővel leválasztható. Az adó oldalon a 

csatornák jeleit egy-egy vivőfrekvenciára ültetik (a vivőfrekvenciát a jelekkel 

modulálják), ezeket összegzik, az összegzett jelet átviszik a vevő oldalra, és ott 

ezeket szűrőkkel választják szét. 

Az egyes elemi vivőfrekvencia-tartományok között elválasztó frekvenciarésre 

van szükség, mivel a különböző jeleket szétválasztó szűrők meredeksége véges. 

A frekvenciarések jelentősen csökkentik a fővonal sávszélességének 

kihasználhatóságát. Ráadásul az éppen nem dolgozó berendezésekhez rendelt 

frekvenciasávok is kihasználatlanok. 

 

5. ábra: Frekvenciaosztásos multiplexelés 

A sávszélességet általában az ekvivalens 4 kHz-es beszédcsatornák számával 

adjuk meg.  Tizenkét beszédcsatornát távbeszélőcsoportba fognak össze, amely 

nemzetközileg a 60-108 kHz-es frekvenciatartományban fekszik. Öt 

távbeszélőcsoport egy távbeszélő főcsoportot alkot, ez 240 kHz sávszélességű. 

Tíz főcsoportból jön létre egy 2.4 MHz sávszélességű bázis-mestercsoport. 

Ezeket is 3-as vagy 6-os mestercsoportokba lehet foglalni. 

A frekvenciaosztás előnye, hogy a vonalak tetszőleges helyen megcsapolhatók, 

az egyes alcsatornák egymástól földrajzilag eltolva kezdődhetnek és 

végződhetnek, a csoportba fogott jeleknek nem szükséges kis körzetben 

elhelyezkedő adatállomásokhoz tartozni. Természetesen a multiplexelt vonal 

minden egyes megcsapolásánál külön demultiplexer szükséges. A frekvencia-
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multiplexer általában a modem funkcióit is ellátja, ezért a külön modemek 

megtakaríthatók.  

A fenti összefoglalóból az is nyilvánvaló, hogy ez a módszer nem igazán 

alkalmas számítógépek közötti információátvitelre, a csatornák emberi beszédre 

alapozott sávszélessége miatt. 

2.1.1.2. Multiplexelés szinkron időosztással 

Digitális átvitelnél az idő-multiplex (STDM, azaz angolul Synchronous Time-

Division Multiplexing) berendezések a nagyobb sávszélességű adatvonalat 

időben osztják fel több, elemi adatcsatornára. 

 

6. ábra: PCM csatornák kiosztása 

Minden elemi adatcsatorna egy-egy időszeletet kap. A fővonal két végén 

elhelyezkedő vonali multiplexerek előre meghatározott időben, periodikusan, 

egymással szinkronban működve összekapcsolják egy-egy rövid időre — néha 

egyetlen bit, legtöbbször egyetlen karakter vagy bájt, esetleg néhány bájt 

átviteli idejére — az összetartozó be-, illetve kifutó vonalakat. 

Néha a nagy sebességű fővonal közvetlenül a feldolgozó számítógéphez (illetve 

annak adatátviteli vezérlő egységéhez) csatlakozik, és a demultiplexelés 

feladatát a számítógép látja el. Bármilyen típusú is az átvitel és bármekkora a 

multiplexelt információ-egység, szükség van arra, hogy a vonal két végén 

elhelyezett multiplexerek szinkronizmusát biztosító periodikus jeleket is 

elhelyezzük az információ-egységek között. Ezek a szinkronjelek csökkentik a 

fővonal kihasználhatóságát. A frekvenciaosztással és időosztással működő 

multiplexerek egyaránt akkor felelnek meg jól rendeltetésüknek, ha jelenlétük 

nem befolyásolja az adatkapcsolat szintű vezérlést. 

Például a telefontechnikában használt PCM (Pulse Code Modulation) impulzus 

kód moduláció esetén az eljárás a következő:  
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A mintavételezés (mivel a telefon sávszélessége 300…3400 Hz, és a Nyquist 

elv alapján, a maximális frekvencia legalább kétszeresével kell mintavételezni) 

szokásos értéke fv=8000Hz, illetve a periódusidő T = 125 µsec. A mintavétel 8 

bites felbontással történik, azaz 256 lépcsőből áll és logaritmikus léptéket 

használnak. Ennek az az oka, hogy az emberi fül is ilyen tulajdonságú: tízszeres 

hangnyomást hallunk kétszer erősebbnek. 

A PCM átvitelben mivel minden impulzushoz n = 8 bit tartozik, az átviteli 

sebesség 8*8000 = 64 kbit/s. Multiplexelés esetén a CCITT szerint az ún. 

primer csoport N = 32 csatornával. Az átviteli sebesség: N*n* fminta = 

32*8*8000 = 2048 kbit/s. Egy csatornára jutó időrés Tir = T/32 = 3.9 µsec, és 

mivel 8 bitet tartalmaz, egy bit időtartama Tir/8 = 488 nsec. Az egység amelyen 

belül minden csatorna átvitelre kerül, a multikeret. Természetesen ez a rendszer 

már más jellegű digitális információ átvitelére is alkalmas.  

A digitális multiplexelés ezen szintjét Európában E1-el jelölik és 32*64 kbit/s-

os csatornából áll, 2048 kbit/s adatátviteli sebességű. Az USA-ban ennek 

megfelel a T1-el jelölt kialakítás, amely 24*64 kbit/s-os csatornából áll, és ez 

1544 kbit/s adatátviteli sebességű. 

2.1.1.3. Vonalkapcsolás 

Az adó és a vevő közti összekötetés megteremtésére ki kell alakítani azt az 

útvonalat, amelyeknek részei kapcsolóközpontokon keresztül vannak 

összekötve. Első lépésben fizikai kapcsolat létesül az adó és vevő között, ami az 

összeköttetés idejére áll fenn. Az összeköttetésen keresztül megvalósul az 

adatátvitel, majd annak befejeztével a kapcsolat lebomlik.  

A folyamatot a távbeszélő technikában hívásnak nevezik. Fontos tény, hogy az 

információátvitelt meg kell hogy előzze a híváskérés hatására létrejövő 

összeköttetés. Előnye a tényleges fizikai összeköttetés létrehozása. Ezek után a 

két állomás úgy képes kommunikálni, mintha pont-pont összeköttetés valósult 

volna meg közöttük. 
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7. ábra: Vonalkapcsolás elve 

Ilyenkor az adatok késleltetését már csak az elektromágneses jel terjedési ideje 

határozza meg, amely kb. 6 msec 1000 km-enként. Hátránya a kapcsolat 

létrehozásához szükséges sokszor jelentős időtartam, és az, hogy ilyenkor a 

csatorna mégis kisajátítja a vonalat.  

Ha a csatorna nem teljes kapacitással üzemel (telefonnál: hosszú csend), akkor 

ez a vonal kihasználtságát rontja.  

2.1.1.4. Üzenet és csomagkapcsolás 

Ilyenkor nincs előre kiépített út az adó és a vevő között. Az adó az elküldendő 

adatblokkját elküldi az első IMP-nek (Interface Message Processor, mai 

megnevezésén router), az pedig továbbküldi a következőnek, egészen a vevő 

hoszthoz kapcsolódó IMP-ig. Az ilyen hálózatok a tárol és továbbít (store and 

forward) hálózatok. Az üzenetkapcsolás esetén nincs az adatblokk méretére 

korlátozás, ami nagy tárolókapacitású fogadó és továbbító IMP-ket igényel. (8. 

ábra) 

 

8. ábra: Üzenetkapcsolás elve 
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Másik hátránya az, hogy egy nagy üzenet akár percekre lefoglalhatja a 

közreműködő IMP-ket és a köztük lévő átviteli csatornát. Ezért gyakrabban 

használatos (számítógépes hálózatoknál csaknem kizárólagosan használt) az a 

módszer, mikor az átviendő adatblokk méretét korlátozzuk, és csomagokká 

bontjuk. (9. ábra) 

 

9. ábra: Csomagkapcsolás elve 

A csomagkapcsoló hálózatok hatékonyan alkalmazhatók interaktív forgalom 

(ember-gép kapcsolat) kezelésére is, mivel biztosítják, hogy bármelyik 

felhasználó csupán néhány ezredmásodpercre sajátíthat ki egy vonalat.  

A csomagkapcsolás nagyon hatékonyan képes a vonalak kihasználására, mivel 

adott két pont között összeköttetést több irányból érkező és továbbhaladó 

csomag is használja. Másrészről fennáll annak a veszélye, hogy a bemenő 

adatforgalom csomagjai úgy elárasztanak egy IMP-t, hogy korlátozott 

tárolókapacitása miatt csomagokat veszít. Míg vonalkapcsolás esetén az üzenet 

lényegében egyben kerül átvitelre, csomagkapcsoláskor a csomagok sorrendje 

megváltozhat, és a sorrendhelyes összerakásukról is gondoskodni kell. 

2.1.2. Vezetékes átviteli közegek 

A számítógép-hálózatok vonatkozásában az összekötő átviteli közeg 

természetétől függően megkülönböztetünk fizikailag összekötött (bounded) és 

nem összekötött (unbounded) kapcsolatokat. Az előbbihez tartoznak az 

elektromos jelvezetékek, az optikai kábel, míg az utóbbira példa a rádióhullám, 

(mikrohullámú) illetve az infravörös illetve lézeres összeköttetés. 

Mindegyiknek van előnye és hátránya: 
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a fizikailag nem összekötött rendszerek mozgékonyak, könnyen 

áthelyezhetők, a hosszú kábelcsatornák helyett elég egy két 

antennaoszlopot kialakítani, de mivel a jel a széles környezetben terjed, 

az adatbiztonságra fokozottan kell ügyelni a lehallgatás könnyebb 

kivitelezhetősége miatt.  

a vezetékes rendszerek lehallgatás ellen védettebbek, kisebb 

távolságokon olcsóbbak lehetnek a telepítési költségei, de a kapcsolódó 

eszközök sokkal nehezebben helyezhetők át. 

A jelenlegi a hálózatokat fokozottabban használó világban a fentieket mind 

mérlegelni kell, és ha már egy meglévő infrastruktúrát kell hálózati 

kapcsolatokkal kiegészíteni, sokszor csak a nem fizikailag összekötött 

megoldások jöhetnek szóba, hiszen egy forgalmas főút két oldalának 

összekötése — ha nincsenek kábelalagutak — kábelekkel szinte lehetetlen. Azt 

is tényként kell leszögezni, hogy a meglévő távbeszélő rendszerek nagy része 

majdnem kizárólag vezetékes kialakítású, és ezek felhasználása adja az 

összeköttetés mikéntjét. 

Bár vezetékes összeköttetésnél független vezetékekből kialakított huzal-párok 

használata is elképzelhető, de igen rossz csillapítási és zajfelvevő tulajdonságai 

miatt ezt a gyakorlatban csak kisebb távolságokra használják. (pl. 

telefonvezetékek) Gyorsabb jelváltozásoknál az ilyen vezetékpár antennaként 

jeleket sugároz a környezetébe. A probléma megoldására a gyakorlatban két 

kialakítást használnak: a csavart érpárt, illetve az árnyékolt (koax) kábeles 

megoldást.  

2.1.2.1. Csavart érpár (UTP, STP) 

A csavart, vagy más néven sodrott érpár (Unshielded Twisted Pair, UTP) két 

szigetelt, egymásra spirálisan felcsavart rézvezeték. Ha ezt a sodrott érpárat 

kívülről egy árnyékoló fémszövet burokkal is körbevesszük, akkor árnyékolt 

sodrott érpárról (Shielded Twisted Pair, STP) beszélünk. A csavarás a két ér 

egymásra hatását küszöböli ki, jelkisugárzás nem lép fel. Általában több csavart 

érpárt fognak össze közös védőburkolatban. Pontosan a sodrás biztosítja, hogy a 

szomszédos vezeték-párok jelei ne hassanak egymásra (ne legyen interferencia). 

Az épületekben lévő telefonhálózatoknál is csavart érpárokat használnak. A 

felhasználásuk számítógép-hálózatoknál is ebből a tényből indult ki: ezek a 

vezetékek már rendelkezésre állnak, nem kell új vezetékeket kihúzni a 

munkahelyekhez.  

Ma már akár Gbit/s adatátviteli sebességet is lehet ilyen típusú vezetékezéssel 

biztosítani. Alkalmasak mind analóg mind digitális jelátvitelre is, áruk 
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viszonylag alacsony. A zavarokkal szemben való érzékenységük tovább 

növelhető, ha árnyékolást alkalmazunk a csavart érpár körül. Az UTP kábelek 

minősége a telefonvonalakra használtaktól a nagysebességű adatátviteli 

kábelekig változik. Általában egy kábel négy csavart érpárt tartalmaz közös 

védőburkolatban. Minden érpár eltérő számú csavarást tartalmaz méterenként, a 

köztük lévő áthallás csökkentése miatt.  

4. táblázat: Szabványos osztályozásuk 

Típus Sávszélesség Tipikus Alkalmazás 

1. kategória 0.4MHz hangminőség (telefon vonalak) 

2. kategória 4MHz 4 Mbit/s -os adatvonalak (Local Talk), korábbi 

adatátviteli megoldások 

Cat3 16MHz 10 Mbit/s -os adatvonalak (10BASE-T and 

100BASE-T4 Ethernet) 

Cat4 20MHz 20 Mbit/s -os adatvonalak (16 Mbit/s Token 

Ring) 

Cat5 100MHz 100 Mbit/s -os adatvonalak (100BASE-TX & 

1000BASE-T Ethernet) 

Cat6 500MHz 10GBASE-T Ethernet 

A kategóriák közötti egyetlen lényeges különbség a csavarás sűrűsége. Minél 

sűrűbb a csavarás, annál nagyobb az adatátviteli sebesség (és a méterenkénti 

ár). Az UTP kábeleknél általában az RJ-45 típusjelű telefoncsatlakozót 

használják a csatlakoztatásra.  

A csavart érpárok elnevezése az erek, érpárok, illetve a kábel árnyákolásából 

adódik össze: 

TP (twisted pair)  - csavart érpár 

U (unshielded) - árnyékolatlan 

F (foil shielding) - fólia (érpár) árnyékolás 

S (braided shielding) - fonat (kábel) szövet árnyékolás 
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10. ábra: Az S/STP csavart érpár felépítése (forrás: wikipedia) 

2.1.2.2. Koaxiális kábelek  

A másik tipikusan használt vezeték kialakítási megoldás a koaxiális kábeleké, 

amelyek felépítését a 11. ábra ismerteti.  

 

11. ábra: Koaxiális kábel felépítése 

Széles körben két fajtáját alkalmazzák. Az egyik az alapsávú koaxiális kábel, 

amelyet digitális jelátvitelre alkalmaznak, a másik az ún. szélessávú koaxiális 

kábel, amelyet pedig analóg átvitelre használnak. Az alapsáv elnevezés még 

abból az időből származott, amikor telefonbeszélgetésekre alkalmazták a 

kábeleket, és itt a sávszélesség az érthető emberi hangnak megfelelő kb. 0-4 

kHz volt. A televíziós rendszerek megjelenésével a tv jelek átviteléhez 

jelentősen nagyobb sávszélesség kellett, ezeket a szélessávú kábelekkel oldották 

meg. 
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A koaxiális kábelek három igen lényeges jellemzője van: a hullámellenállása 

(Z0), a hosszegységre eső késleltetési ideje és a hosszegységre eső csillapítása. 

A leggyakrabban 50Ω és 75Ω hullámellenállású kábelt használnak: az 50Ω-ost 

alapsávú, a 75Ω-ost szélessávú hálózatokban. Ez utóbbival azonban 

alapsávúként is találkozhatunk, főként akkor, ha a hálózat alapsávúként és 

szélessávúként egyaránt működhet. 

A késleltetési idő a kábel szigetelésének permittivitásától (dielektromos 

állandójától) függ. A hálózatok működése szempontjából a nagy késleltetési idő 

hátrányos, ezért csökkentésére törekednek. Igyekeznek minél kisebb 

permittivitású szigetelőanyagot alkalmazni, de ezen túl ezt még az anyag 

szerkezetének lyukacsossá tételével tovább csökkenthető. 

A kábel okozta veszteség az ohmos komponensekből, a dielektrikumban 

keletkező és a sugárzás okozta veszteségekből tevődik össze. A frekvencia 

növekedésével a bőrhatás is jelentkezik. A tömör központi huzallal készülő 

kábel késleltetése és csillapítása kisebb, mint a több összesodrott fémszálat 

alkalmazóé (ha egyébként minden más változatlan). A tömör huzalú kábel 

viszont merevebb, mint a sodrott változat. Az egyszeres árnyékoló harisnya 

nem fed tökéletesen, nem véd teljesen a környezet zavaraitól, ezért kettős 

árnyékoló harisnyát vagy egyszeres és kétszeres alumíniumfólia árnyékolást 

használnak olyan kábelekben, amelyeket zavarokkal erősen terhelt 

környezetben alkalmaznak.  

Az alapsávú koaxiális kábeleket leggyakrabban helyi számítógép-hálózatok 

kialakítására alkalmazzák. Az alapsávú koaxiális kábelek jellemző maximális 

adatátviteli sebessége 100 Mbit/sec 1 Km-es szakaszon. Az átviteli sávszélesség 

nagymértékben függ a távolságtól. Tehát kisebb távolságon nagyobb sebesség 

is elérhető.  

Ethernet hálózatokban az alapsávú koaxiális kábelek két típusa ismert az ún. 

vékony(10Base2) és a vastag (10Base5). A típusjelzésben szereplő 2-es és 5-ös 

szám az Ethernet hálózatban kialakítható maximális szegmenshosszra utal: 

vékony kábelnél ez 200 méter, vastagnál 500 méter lehet. 

A digitális átviteltechnikában vékony koaxiális kábeleket Arcnet és Ethernet 

helyi hálózatok kialakításánál használnak. Csatlakozásra BNC (Bayone-Neil-

Councelman) dugókat és aljzatokat használnak. Mivel a csatlakozások mindig a 

kábelezés legkritikusabb pontjai, célszerűbb a biztonságosabb kötést biztosító 

sajtolt (krimpelt) csatlakozók használata, a csavaros vagy forrasztott BNC 

csatlakozókkal szemben.  

A vastag koaxiális kábeleket is az Ethernet hálózatok kialakításánál 

alkalmazzák. A vastag kábel előnye, hogy lényegesen kisebb a csillapítása mint 
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a vékony változatnak, ezért nagyobb távolságok hidalhatók át vele. Mivel a 

kábel vastagságánál fogva merev, ezért nehezen szerelhető. Csatlakozások 

kialakítása is speciális: ún. vámpírcsatlakozókat alkalmaznak. Ez a kábelre 

kívülről rásajtolt csatlakozó, amely a rásajtoláskor úgy szúrja át a kábel 

szigetelését, hogy a külső árnyékolással és a belső vezetékkel is önálló 

elektromos érintkezést biztosít. 

A másik fajta koaxiális kábelrendszer a kábeltelevíziózás szabványos kábelein 

keresztüli analóg átvitelt teszi lehetővé. Mivel ezek a szélessávú hálózatok a 

szabványos kábeltelevíziós technikát használják, ezért az analóg jelátvitelnek 

megfelelően — amely sokkal kevésbé kritikus mint a digitális — a kábelek 

közel 100 km-es távolságig 300 MHz-es (időnként 450 MHz-es) jelek átvitelére 

alkalmasak. Digitális jelek analóg hálózaton keresztül átviteléhez minden 

interfésznek tartalmaznia kell egy konvertert, amely a kimenő digitális jeleket 

analóg jelekké, és a bemenő analóg jeleket digitális jelekké alakítja. Egy 300 

MHz-es kábel tipikusan 150 Mbit/s-os adatátvitelt tesz lehetővé. Mivel ez egy 

csatorna számára túlzottan nagy sávszélesség, ezért a szélessávú rendszereket 

általában több csatornára osztják.  

Az egyes csatornák egymástól függetlenül képesek pl. analóg televíziójel, 

csúcsminőségű hangátviteli jel, vagy digitális jelfolyam átvitelére is. Az 

alapsávú és a szélessávú technika közötti egyik legfontosabb különbség az, 

hogy a szélessávú rendszerekben analóg erősítőkre van szükség. Ezek az 

erősítők a jelet csak az egyik irányba tudják továbbítani, ezért csak szimplex 

adatátvitelt képesek megvalósítani. A probléma megoldására kétféle szélessávú 

rendszert fejlesztettek ki: a kétkábeles és az egykábeles rendszert. 

A kétkábeles rendszerben két azonos kábel fut egymás mellett. A két kábelen 

ellentétes irányú az adatforgalom. Egykábeles rendszerben egyetlen kábelen két 

különböző frekvenciatartomány van az adó (adósáv) és a vevő (vevősáv) 

részére.  

A szélessávú rendszerek nagy előnye, hogy egyazon kábelen egyidejűleg 

egymástól függetlenül többféle kommunikációt valósíthatunk meg, hátránya 

azonban a telepítés és az üzemeltetés bonyolultsága és a jelentős költségek. 

 

12. ábra: Különféle kábeltípusok 
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13. ábra: Kábelek csatlakozói 

2.1.2.3. Üvegszálas kábelek 

A jelenlegi legkorszerűbb vezetékes adatátviteli módszer, az üvegszál 

technológia alkalmazása. Az információ fényimpulzusok formájában terjed egy 

fényvezető közegben, praktikusan egy üvegszálon. Az átvitel három elem 

segítségével valósul meg: fényforrás - átviteli közeg - fényérzékelő. A 

fényforrás egy LED dióda, vagy lézerdióda. Ezek a fényimpulzusokat a rajtuk 

átfolyó áram hatására generálják.(14. ábra) 

 

14. ábra: Optikai adatátvitel alapelve 

A fényérzékelő egy fotótranzisztor vagy fotodióda, amelyek vezetési képessége 

a rájuk eső fény hatására megváltozik. Az átviteli közeg egyik oldalára 

fényforrást kapcsolva a közeg másik oldalán elhelyezett fényérzékelő a 

fényforrás jeleinek megfelelően változtatja az vezetőképességét. Az 

elektronikában használt optikai kapu működése jól illusztrálja a működési elvet: 

A fotodiódára az RD ellenálláson keresztül kapcsolt pozitív feszültség a diódát 

nyitja, az átfolyó áram hatására fényt bocsát ki. Az átviteli közegen (ami 

esetünkben egy átlátszó műanyag) a fény átjutva az FT tranzisztort kinyitja és a 

felső pontjának feszültsége közel nulla lesz. 

Az, hogy ez a módszer nagyobb távolságokon is működjön átviteli közegként 

vékony üvegszálat kell alkalmazni és a fényveszteségeket minimálisra kell 

csökkenteni.  
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Fényveszteség három részből áll: a két közeg határán bekövetkező 

visszaverődés (reflexió), a közegben létrejövő csillapítás és a közegek 

határfelületén átlépő fénysugarak. Az első hatás a határfelületek gondos 

összeillesztésével minimálisra csökkenhető. Döntő jelentőségű az a tény, hogy a 

csillapítás nem az üveg alapvető tulajdonsága, hanem azt az üvegben lévő 

szennyeződések okozzák. A csillapítás megfelelő anyagválasztással 

minimalizálható.  

A közeg határfelületén való átlépés megakadályozására a megoldás az 

optikában jól ismert teljes visszaverődés jelensége. Ha a közeg határfelületére 

érkező fénysugár beesési szöge elér egy kritikus értéket, akkor a fénysugár már 

nem lép ki a levegőbe, hanem visszaverődik az üvegbe. A 15. ábra foglalja 

össze az elmondottakat. Az üvegszálban az adóból kibocsátott számos 

fénysugár fog ide-oda verődni, az ilyen optikai szálakat többmódusú 

üvegszálnak (multimode fiber) nevezik. 

 

 

15. ábra: Teljes visszaverődés az üvegszálban 

Ha azonban a szál átmérőjét a fény hullámhosszára csökkentjük, akkor a 

fénysugár már verődés nélkül terjed. Ez az egymódusú üvegszál (single/mono 

mode fiber). Adóként ilyenkor lézerdiódát kell alkalmazni, de sokkal 

hatékonyabb, nagyobb távolságú összeköttetés alakítható ki segítségével. 

Jelenleg a nagytávolságú összeköttetésben általában 0.2-2 dB/km csillapítású 

fényvezető szálakat használnak, amelyek legfeljebb 20-100 km távolság 

közbenső regenerálás nélküli áthidalását teszik lehetővé. 

Gondoskodni kell azonban arról, hogy az optikai szálat csak minimális fizikai 

terhelés érje, minden nagyobb és hosszabb ideig tartó terhelést más szerkezeti 

elem vegyen át, mely védelmet és terhelésátvitelt a kábel konstrukciónak kell 

biztosítania. A hagyományos rézvezetékeket tartalmazó kábel és a fénykábel 

konstrukciós követelményei között az alapvető különbség az, hogy míg a 

rézvezetéknél nagy, 15%-os nyújtás is megengedhető, addig a kvarcüveg 

esetében az 1%-os nyújtás is idő előtti öregedéshez, mikro-repedésekhez, 

esetleg törésekhez vezethet, ezért elsődleges követelmény a fénykábel szálainak 

tehermentesítése. 
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Az üvegszálak alkalmazásánál kritikus kérdés a jelek be és kicsatolása, amire 

kétféle illesztés, a passzív és az aktív használatos. A passzív illesztő két, az 

üvegszálra kapcsolódó csatlakozóból áll. Az egyik csatlakozón egy LED dióda, 

a másik csatlakozón egy fotódióda van. Az illesztő teljesen passzív, 

segítségével jeleket tudunk a fénykábelből kivenni, illetve jeleket tudunk a 

kábelbe bejuttatni. Az illesztés természetesen fényveszteséggel (és így 

csillapítással) jár, ezért meg kell határozni, hogy adott távolságon hány darab 

használható. Aktív illesztő jelismétlőként vagy más néven jelregenerálóként is 

működik, azaz a beeső fényjelet villamos jellé alakítja, majd az adó részén ezt 

LED dióda segítségével felerősítve továbbsugározza. Mivel a regenerálás 

folyamán a kábelen haladó fényjel villamos jelként is megjelenik, ezért ez 

közvetlenül elektromos jelillesztésre is felhasználható. 

 

16. ábra: Optikai kábel felépítése 

Ahogy az eddigiek szerint is nyilvánvaló, az üvegszálon adott hullámhosszú 

fényt használva csak egyirányú adatátvitel képzelhető el. Gyűrű kialakítású 

topológiánál az állomások illesztővel csatlakoznak a hálózatra, így egy vonalon 

is képesek venni (jel az illesztőbe bejön) és adni (illesztőn továbbadni). 

Kétirányú pont-pont átvitel esetén már két üvegszálas kapcsolat szükséges: 

egyik irány az adásra, másik a vételre. Ez szerencsére a legtöbb esetben nem 

igényli újabb kábel lefektetését, mivel egy kábel több független üvegszálat 

tartalmaz. Ha az üvegszálon több eltérő hullámhosszú fényt viszünk át, akkor 

hullámhossz multiplexelést valósítunk meg, és több csatorna alakítható ki egy 

üvegszálon. Természetesen ilyenkor a fény be- és kicsatolása fényszűrőkön, 

prizmákon keresztül valósítható meg.  

Ethernet hálózatokban az üvegszálas kábelt 10BaseF néven definiálták. 
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2.1.3. Vezeték nélküli átviteli közeg 

Hálózat kiépítésekor gyakran adódik olyan helyzet, amikor vezetékes 

összeköttetés kialakítása lehetetlen. Ilyenkor a vezeték nélküli átviteli 

megoldások közül kell választani, amelyek fény (infravörös, lézer) vagy 

rádióhullám alapúak lehetnek.  

Infravörös, lézer átvitel:A lézer és infravörös fényt alkalmazó adó-vevő párok 

könnyen telepíthetők háztetőkre, a kommunikáció teljesen digitális, a nagyobb 

távolság áthidalását lehetővé tévő energiakoncentrálás miatt rendkívül jól 

irányított, amely szinte teljesen védetté teszi az illetéktelen lehallgatás, illetve 

külső zavarás ellen. Sajnos a láthatósági feltételek miatt az eső, köd, légköri 

szennyeződések zavarként jelentkeznek. A számítógépes rendszerekben az 

információátvitel ilyen módja fokozatosan terjed, IrDA néven már szabványos 

megoldása is létezik. 

Rádióhullám: Nagyobb távolságok áthidalására gyakran használják a 

mikrohullámú átvitelt. A frekvenciatartomány 2-40 GHz között lehet. A 

kiemelkedő antennatornyokon (a láthatóság itt is feltétel!) elhelyezkedő 

parabola adó és vevőantennák egymásnak sugárnyalábokat küldenek és akár 

száz kilométert is átfoghatnak. A jelismétlést itt reléző állomásokkal oldják 

meg, azaz a vett jelet egy más frekvencián a következő reléző állomásnak 

továbbítják. Problémaként jelentkeznek a viharok, villámlás, egyéb légköri 

jelenségek. A frekvenciasávok kiosztása átgondolást igényel, és hatósági 

feladat.  

Szórt spektrumú sugárzás: Kisebb távolságokra (kb. I km távolságig), lokális 

hálózatoknál használt megoldás, Széles frekvenciasávot használ, amit egy 

normális vevő fehér zajnak érzékel. (Azonos amplitúdó minden frekvencián.) A 

szórt spektrumú vevő felismeri és fogja az adást. Antennaként megfelel egy 

darab vezeték.  

Műholdas átvitel: A műholdakon lévő transzponderek a felküldött 

mikrohullámú jeleket egy másik frekvencián felerősítve visszasugározzák. 

Hogy a földön lévő műholdra sugárzó, illetve a műhold adását vevő antennákat 

ne kelljen mozgatni, geostacionárius pályára állított műholdakat használnak. Az 

Egyenlítő fölött kb. 36.000 km magasságban keringő műholdak sebessége 

megegyezik a Föld forgási sebességével, így a Földről állónak látszanak. A mai 

technológia mellett 90 geostacionárius műhold helyezhető el ezen a pályán ( 4 

fokonként ). A frekvenciatartományok a távközlési műholdaknál: 3,7-4,4 GHz a 

lefelé, 5,925-6,425 GHz a felfelé irányuló nyaláb számára. A műhold tipikus 
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sávszélessége 500 MHz (12 db 36 MHz-es transzponder, egy transzponderen 50 

MB/s-os adatforgalom, vagy 800 db 64 kbit/s-os hangcsatorna.  

Ha a transzponderek az adást polarizálják, több transzponder is használhatja 

ugyanazt a frekvenciát. A frekvenciatartományok kiosztása a transzponderek 

között lehet statikus: azaz a frekvenciák fixen ki vannak osztva a 

transzponderek között, de ma inkább azt a módszert használják, hogy először az 

egyik transzponder majd utána a következő kap egy-egy frekvenciaszeletet 

(osztott idejű multiplexálás). 

A visszasugárzott hullámnyaláb mérete is befolyásolható: nagy kiterjedésű 

hullámnyalábot leginkább a TV-s műsorszórás igényel, de ma már lehetséges 

kis kiterjedésű (néhány km átmérőjű) pontnyalábok (spot beam) használata is. 

Ez utóbbi távközlési rendszereknél előnyös, a lehallgathatóságot csökkenti. 

Tudnunk kell, hogy a műholdas átvitel késleltetése a földi mikrohullámú illetve 

a vezetékes rendszerekhez képest jelentős a nagy távolság miatt: 250-300 msec.  

2.1.4. Digitális átvitel 

A távközlés területén, majdnem napjainkig, az analóg átvitel volt az uralkodó. 

A jeleket valamelyik fizikai jellemzőjük (pl. feszültségük) időben folytonos 

változtatásával vitték át. A digitális elektronika és a számítógépek gyors 

fejlődése során, a telefonközpontok közötti nagysebességű trönkökön 

folyamatosan a digitális átvitelre tértek át (azaz folyamatos jelek helyett 0-kból 

és 1-ekből álló sorozatok haladnak a vonalakon). Tekintve azonban, hogy a ma 

működő eszközök óriási befektetések eredményei, ezek korszerűbb, digitális 

eszközökre való lecserélése még évtizedeket fog igénybe venni.  

A digitális átvitel több fontos szempontból jobb az analóg átvitelnél. Először is 

nagyon kicsi a hibaaránya. Analóg áramkörök esetén erősítőket használnak a 

vonalon fellépő csillapítások ellensúlyozására, azaz a jel regenerálására. Mivel 

a szükségképpen két irányban elhelyezett erősítők paraméterei folyamatosan 

változnak (öregedés, külső hőmérséklet, stb.) ezért ez soha nem lehet tökéletes. 

Mivel a hiba halmozódik, ezért a sok erősítőn átmenő jelek várhatóan komolyan 

torzulnak. Ezzel szemben a digitális jelek tökéletesen helyreállíthatók, hiszen 

két lehetséges értékük van, az 1 és a 0. A digitális jelek helyreállításakor nem 

lép fel halmozódó hiba. 

A digitális átvitel egy másik nagy előnye az, hogy egyetlen eszköz hatékonyabb 

kihasználását megengedve, különböző típusú adatok (hang, zene, normál adat, 

kép pl. televíziós kép vagy videotelefon stb.) kevert átvitelét teszi lehetővé. Ez 

természetesen a különféle típusú adatok bináris alakra kódolása segítségével 

valósul meg. További előny az, hogy a már meglevő vonalakon is nagyobb 
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átviteli sebesség érhető el. Ahogyan a digitális számítógépek és integrált 

áramkörök ára tovább esik, úgy válik a digitális átvitel és a hozzá kapcsolódó 

kapcsolástechnika az analóg átvitelnél egyre olcsóbbá.  

Az átvitel során mindig biteket viszünk át, de mivel eleinte szövegátvitelt 

valósítottak meg, ezért az átvitt információ egysége a bitcsoport volt, amely a 

szöveg egy karakterét kódolta. Az ilyen, bitcsoportokat átvivő módszert szokták 

karakterorientált átviteli eljárásnak nevezni. Az átvitt információ egysége a 

karakter, és speciális ún. vezérlő karakterek biztosítják az átvitel megfelelő 

megvalósítását. A hálózati szabványokban, leírásokban a bájt kifejezés helyett 

az oktet (octet) fogalmát használják, ami egy 8 bites csoportot jelöl. 

A hálózatok elterjedésével a szöveges jellegű információk mellett más jellegű 

információk átvitele is szükségessé vált, sokszor eltérő szóhosszúságú és 

adatábrázolású számítógépek között. Ezért a bitcsoportos átvitel helyett a 

tetszőleges bitszámú üzenetátvitel került előtérbe, ezek a bitorientált eljárások.  

Az átvitel során, mivel az a legtöbbször sorban, bitenként történik, valahogy 

biztosítani kell az adó és a vevő szinkronizmusát, azaz azt, hogy pl. a ötödiknek 

elküldött bitet a vevő szintén az érkező ötödik bitnek érzékelje. A szinkron 

átviteli módszernél az egyes bitek jellemző időpontjai (kezdetük, közepük és a 

végük) egy meghatározott alapidőtartam egész számú többszörösére 

helyezkednek el egymástól. Ez azt jelenti, hogy egy üzenet bitjei szigorú 

rendben követik egymást. A szinkronizmust egy speciális bitcsoport érzékelése 

biztosítja. A vevő ezt érzékelve, már helyesen tudja a követő biteket, vagy 

bitcsoportokat (karaktereket) értelmezni. 

 

17. ábra: Karakter átviteli módszerek 

Az aszinkron karakterorientált eljárások legrégibb módszere a START-STOP 

átvitel. Ennél a szinkronizmus az adó és a vevő között csak egy-egy karakter 

átvitelének idejére korlátozódik. A leírtakat a 17. ábra foglalja össze. 
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2.1.4.1. Digitális jelek kódolása 

A fizikai vonalon való átvitelnél a bitek ábrázolására több lehetőség is van, 

amely közül a legegyszerűbb az, mikor minden bitet, értékétől függően két 

feszültségszinttel ábrázoljuk. Szokásos az ―1‖ állapotot „MARK‖-nak, a 0-át 

„SPACE‖-nek is nevezni. Az alábbiakban a különféle, a gyakorlatban használt 

lehetőségeket tekintjük át, a következők figyelembe vételével:  

Ha a használt kódolás kis sávszélességű (kevés váltást tartalmaz), akkor 

felhasználásával több információ is átvihető egy adott kommunikációs 

csatornán.  

Kicsi legyen a jelek egyenfeszültség összetevője, mivel a magas DC 

szintű jelek jobban gyengülnek, így az átviteli távolság csökken.  

Legyen elég váltás a jelfeszültségben, hogy az adó és vevő közötti 

szinkronizáció ezen váltások segítségével, minden külön eszköz, külön 

vonal nélkül legyen megvalósítható.  

A jelek ne legyenek polarizáltak, így kétvezetékes átvitelnél közömbös 

lehet a bekötés. 

Röviden tekintsük át a létező megoldásokat: 

Az NRZ (Non Return to Zero) nullára vissza nem térő, azaz mindig az a 

feszültség van a vonalon, amit az ábrázolt bit határoz meg. Ez a leginkább 

gyakori jelforma. (18. ábra) 

 

18. ábra: NRZ kódolás  

Ha egy bit 1-es, akkor a feszültség teljes bit idő alatt H szintű, ha 0-ás, akkor L 

szintű. Két vagy több egymás utáni 1-es bit esetén a feszültség megszakítás 

nélkül H-ban marad a megfelelő ideig, az egyesek között nem tér vissza 0-ra. 

Nem túl jó megoldás, mert magas egyenfeszültség összetevője van (V/2), nagy 

sávszélességet igényel 0Hz-től (ha csak csupa 1-est vagy csupa 0-át tartalmaz a 

sorozat) az adatátviteli sebesség feléig (ha sorozat: 10101010...). Polarizált jel. 

RZ (Return to Zero) nullára visszatérő. A nulla a "nyugalmi állapot", 1 bitnél a 

bitidő első felében a +V, a második felében a jel visszatér a 0-ra:  
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19. ábra: RZ kódolás 

Az NRZ kódoláshoz képest vannak előnyei: egyenfeszültség összetevője csak 

V/4, ha az adat csupa 1-est tartalmaz, akkor is vannak jelváltások 

(szinkronizáció). A legrosszabb a sávszélesség igénye: az maga az adatátviteli 

sebesség (ha az adatfolyam csupa 1-est tartalmaz). Bárkiben felmerülhet, hogy 

mi a helyzet a sok nullát tartalmazó sorozat esetében, hiszen ekkor sincsenek 

jelváltások, azaz a szinkronizáció problémás. Ilyen esetben azt a megoldást 

választják, hogy az adó pl. minden öt egymást követő nulla után egy 1 értékű 

bitet szúr be, amit a vevő automatikusan eltávolít a bitfolyamból.  

NRZI (Non Return to Zero Invertive) nullára nem visszatérő, "megszakadásos". 

A 0 bitnek nulla szint felel meg. Az 1 értékű bithez vagy nulla vagy +V szint 

tartozik a következő szabály szerint: ha az előző 1-eshez nulla szint tartozott, 

akkor +V lesz, ha az előző 1-eshez +V tartozott, akkor 0 szint lesz a bithez 

rendelt feszültség. 0 bitet követő 1 értékű bit mindig +V feszültségű. (20. ábra) 

 

20. ábra: NRZI kódolás 

Ez a módszer az NRZ kisebb sávszélességét kombinálja a szinkronizálást 

biztosító kötelező jelváltásokkal, sok nulla esetén itt is használható a 

bitbeszúrás. 

AMI (Alternate Mark Inversion) váltakozó 1 invertálás. A módszer nagyon 

hasonló az RZ módszerhez, de nullára szimmetrikus tápfeszültséget használ, így 

az egyenfeszültségű összetevője nulla. Minden 1-es-hez rendelt polaritás az 

előző 1-eshez rendelt ellentettje, a nulla szint jelöli a 0-át. Természetesen 

hosszú 0-s sorozatok esetén a szinkronizáció itt is problémás, de a bitbeszúrási 

módszer (ld. később!) itt is használható.  
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21. ábra: AMI kódolás 

HDB3 (High Density Bipolar 3) nagy sűrűségű bipoláris 3. A módszer 

majdnem az AMI-val azonos, de a kódolásba beépítették a hosszú nulla 

sorozatok kezelését.  

 

22. ábra: HDB3 kódolás 

Mikor 4 egymás utáni ―0‖ bit következik, az utolsót megváltoztatjuk 000K-ra, 

ahol K polaritása azonos az előző 1-eshez rendelt polaritással. A két egymás 

utáni azonos polaritásból a vevő már tudja, hogy a második nem 1-et hanem 0-

át jelöl. Így már mindig van hosszabb nulla sorozatoknál is jelváltás, de a jelnek 

egyenfeszültségű összetevője keletkezne. Ezt is meg lehet oldani, ha a 

következő 0000 sorozat első B bitjét K bitjével azonos polaritásúnak választjuk. 

Mikor a vevő egy B bitet vesz, azt hiszi, hogy az 1-hez tartozik, de mikor a K 

bitet is veszi, a B és K azonos polaritása miatt tudni fogja, hogy azok nullákat 

jelöltek.  

PE (Phase Encode, Manchester) Manchester kódolás. Ennél jel-átmenet, ugrás 

jelképezi a biteket, de itt az ugrás irányának is jelentősége van: pl. 0-1 átmenet 

1-es bitet, 1-0 átmenet 0-ás bitet jelöl. 

 

23. ábra: PE kódolás 
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Akkor, amikor több azonos bit követi egymást, akkor a jelnek a két bit között 

"félidőben" vissza kell térnie az eredeti szintre azért, hogy a következő bit 

idején ugyanolyan irányú átmenet következhessen. A jel detektálásakor, 

visszaállításakor, az alapfrekvenciás, bit értékeket hordozó átmeneteket el kell 

különíteni a kétszeres frekvenciájú "hamis" átmenetektől (a mai technikában ez 

nem okoz nehézséget). Mivel az információt ennél a formánál is jel-átmenetek 

hordozzák, kiválóan alkalmas mágneses adatrögzítéshez is. Mivel minden bitnél 

van jelváltás, ezért a szinkronizálás nem okoz problémát. Az egyenfeszültségű 

összetevője nulla. A sok előnyös tulajdonsága mellett az egyetlen hátránya a 

gyakori jelváltások miatti nagy sávszélessége. 

CDP (Conditional Diphase) feltételes kétfázisú jel. A módszer az NRZI és a PE 

módszerek kombinációja: ―0‖ bitet az előző bithez tartozó jelváltás azonos 

iránya, míg az ―1‖ bitet az előző bithez tartozó jelváltás ellentétes iránya jelzi. 

Ez a módszer nem érzékeny a jel-polaritásra.   

 

24. ábra: CDP kódolás 

Több módszert mutattunk be digitális jelek kódolására: a legegyszerűbb NRZ 

módszertől — amit az RS232 alapú protokolloknál használnak — a PE 

módszeren keresztül — amit az Ethernet hálózati protokoll alkalmaz — 

eljutottunk a viszonylag komplikált HDB3 kódolásig, amit távbeszélő 

rendszerekben alkalmaznak. A sávszélesség igény, a kábelezési rendszer, az 

adatátviteli sebesség mind meghatározza a kódolási rendszer kiválasztását. 

2.1.4.2. Párhuzamos és soros adatátvitel 

Az előbbiekben leírtak jól illusztrálják, hogy az információt általában 

bitcsoportos alakok hordozzák. Ha egy ilyen bitcsoportot egyszerre tudunk 

átvinni, akkor az információ átviteli sebessége nagyobb lesz. Ehhez azonban 

annyi, biteket átvivő adatutat kell az adó és a vevő között kialakítani, ahány 

bitből áll a bitcsoport. Természetesen külön vezeték(ek) szükségesek az adó-

vevő szinkronizmus megvalósítására is. Ügyelni kell a vezetékek helyes 

sorrendjére is. Mivel ez a kialakítás jelentősen növeli az összeköttetés költségét 
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és csökkenti a megbízhatóságot, ezért általában a párhuzamos átvitelt csak kis 

távolságokra, illetve készülékek belsejében elhelyezkedő részegységek 

összekapcsolására használják. Ilyen megoldással működnek a számítógépek 

adat-, vezérlő- és címbuszai, vagy perifériák esetén a nyomtató, szkenner. 

2.1.4.3. Soros átvitel  

Soros átvitel esetén az információs biteket egyenként, sorban egymás után 

visszük át. Ezért egy kódolt bitcsoport átviteli ideje a párhuzamos átvitelhez 

képest megnő, de számos előnyt rejt ez a kialakítás: szélső esetben elegendő 

egy vezetékpár az összeköttetés fizikai megvalósításához, ami jelentős 

költségcsökkentő tényező. Az információ átvitel sebessége lassabb, de ha 

növeljük az adatátvitel sebességét (napjainkban folyamatosan ez történik) akkor 

ez a lassúság nem igazán korlátozó tényező.  

2.1.4.3.1. Aszinkron soros adatátvitel 

A nagyfokú és széleskörű elterjedése miatt egy számítógép és egy modem, vagy 

terminál közötti illesztés fizikai rétegének megvalósítása nagyon fontos. Ez 

teljes duplex, pont-pont típusú összeköttetés kialakítását igényli. Részletesen 

meg kell határozni a mechanikai-, a villamos-, a funkcionális-, és eljárás 

interfészeket. Az ezt megvalósító szabvány megalkotója az Electronic 

Industries Association elnevezésű, elektronikai gyártókat tömörítő szakmai 

szervezet, így az EIA RS-232-C a pontos hivatkozás. Ennek nemzetközi 

változata a CCITT V.24 ajánlása, amely csak néhány ritkán használt 

áramkörben tér el. Az ajánlás (Recommended Standard232 C) az eredeti ajánlás 

harmadik változata.  

Az RS-449-nek nevezett szabvány valójában három szabvány eggyé ötvözése. 

A mechanikai, a funkcionális és az eljárási interfész az RS-449 szabványban, 

míg a villamos interfész két további szabványban van megadva. E kettő közül 

az egyik az RS-423-A, amely az RS-232-C szabványhoz hasonlít abban, hogy 

minden áramkörének közös földje van. Ezt a technikát aszimmetrikus átvitelnek 

(unbalanced transmission) nevezik. A másik villamos interfész az RS-422 

ellenben a szimmetrikus átvitelt (balanced transmission) használja, amelyben 

minden fő áramkör két, nem közös földű vezetékkel rendelkezik. Mindkét 

villamos szabványnál a jeleket az összekötő vezeték-pár közötti 

feszültségkülönbség hordozza, és a vevők bementén lévő differenciálerősítő 

fogadja ezeket a jeleket. Mivel a zavart indukáló külső villamos zaj hatása 

mindkét vezetéken megjelenik, ezért a különbségképzésnél ezek hatása 

kölcsönösen kioltja egymást.  

http://www.gdf-ri.hu/targy/halozat/szotar/9fszotrt.htm#szótárrs232c
http://www.gdf-ri.hu/targy/halozat/szotar/9fszotrt.htm#szótárrs449
http://www.gdf-ri.hu/targy/halozat/szotar/9fszotrt.htm#szótárrs423a
http://www.gdf-ri.hu/targy/halozat/szotar/9fszotrt.htm#szótárrs422


42 JÁRMŰFEDÉLZETI KOMMUNIKÁCIÓ 

www.tankonyvtar.hu © Bokor József, Gáspár Péter, BME 

Ennek eredményeképpen az RS-422-A egy legfeljebb 60 méter hosszú kábelen 

2Mbit/s-os átviteli sebességet engedélyez, sőt rövidebb távolságokra még ennél 

nagyobbat is. Ezek a szabványoknál már az egy adó mellett több vevő is lehet a 

vonalon, de így átvitel csak szimplex. A pont-pont típusú összeköttetés helyett 

itt már üzenetszórásos összeköttetés van, és ez az ún. multi-drop kialakítás. 

Teljes duplex átvitelhez két egység között még egy vezetékpárt kell alkalmazni, 

ellentétes vevő-adó áramkörökkel. Ez a négyvezetékes átvitel. 

Az egyre intelligensebb összekapcsolt eszközök igénylik a kétirányú 

kommunikációt. Ezért 1983-ban az EIA egy újabb szabványt jelentett meg, az 

RS-485-öt. Az RS-422-höz hasonló szimmetrikus átvitelt használja, de a vonal-

páron már több adó és több vevő is lehet és közöttük az egy vezeték-páron fél-

duplex összeköttetést lehetséges. Természetesen a teljes duplex 

kommunikációhoz itt is a négyvezetékes kialakítás szükséges.  

 

25. ábra: A soros adatátviteli RS szabványok 

Annak elkerülésére, hogy több adó kezdjen a vonalon adni, az adási jogot az 

egyik kitüntetett eszköznek, az ún. master-nek kell biztosítani. Ez az eszköz 

http://www.gdf-ri.hu/targy/halozat/szotar/9fszotkm.htm#szótármultidrop
http://www.gdf-ri.hu/targy/halozat/szotar/9fszotnp.htm#szótárnégyvezetékesátvitel
http://www.gdf-ri.hu/targy/halozat/szotar/9fszotrt.htm#szótárrs485
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címzett parancsok segítségévek szólítja meg a többi eszközt, a szolgákat 

(slave), és szólítja fel őket esetleges adásra. 

Összefoglalásul nézzük meg a fent részletezett szabványok leglényegesebb 

jellemzőit:  

5. táblázat: Soros átvitel jellemzők összefoglalása 

Jellemzők RS 232C (V.24) Áraminterfész RS 423 (V.10) RS 422 

(V.11) 

Átvitel aszimmetrikus szimmetrikus aszimmetrikus szimmetrikus 

Kábel típus sodort érpár sodort érpár koaxiális sodort érpár 

Kábelhossz 15 m 300 m 600 m 1200 m 

Adatsebesség 

(max) 

20 kbit/s 10 kbit/s 300 kbit/s 2 Mbit/s 

Meghajtó 

kimeneti szint 

(terheletlen) 

 +/- 25 V  20 mA  +/- 6V +/- 6V (diff) 

Meghajtó 

kimeneti szint 

(terhelt) 

 +/- 5...+/- 

15V 

 20 mA  +/- 3,6 V  +/- 2V (diff) 

Minimális 

vételi szint 

 +/- 3V  10 mA +/- 0,2 V  +/-0,2V (diff) 

2.1.4.4. Közeghozzáférési módszerek 

Az átviteli közeg hozzáférésére számos eljárást használnak. A hozzáférés módja 

— amint azt a későbbiekben látni fogjuk — függ az hálózat topológiájától is, 
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vagyis attól, hogy milyen módon vannak az állomások összekapcsolva. A közeg 

elérési módja szerint három fő hozzáférési módszer lehetséges:  

Véletlen vezérlés: akkor a közeget elvileg bármelyik állomás használhatja, de a 

használat előtt meg kell győződnie arról, hogy a közeg más állomás által nem 

használt. 

Osztott vezérlés: ebben az esetben egy időpontban mindig csak egy állomásnak 

van joga adatátvitelre, és ez a jog halad állomásról-állomásra. 

Központosított vezérlés: ilyenkor van egy kitüntetett állomás, amely vezérli a 

hálózatot, engedélyezi az állomásokat. A többi állomásnak figyelnie kell, hogy 

mikor kapnak engedélyt a közeg használatára. 

Ezen belül számos megoldás lehetséges, a legfontosabbakat a következő 

felosztásban foglaltuk össze:  

 

26. ábra: Közeghozzáférési módszerek osztályozása 

2.1.4.5. Véletlen átvitelvezérlés 

Mindegyik állomás figyeli a csatornát: ha szabad, akkor az adás idejére 

kisajátítja. A módszer nevében szereplő véletlen kifejezés döntő jelentőségű: 

mivel nincs külön eljárás az adási jog megadására, ezért elvileg nem lehet felső 

időkorlátot adni az üzenettovábbítás időbeli bekövetkezésére. 

2.1.4.5.1. Ütközést jelző vivőérzékeléses többszörös hozzáférés (CSMA/CD)  

A módszer angol elnevezése: Carrier Sense Multiple Access with Collision 

Detection, rövidítve CSMA/CD. Ennél a módszernél, mielőtt egy állomás 

adatokat küldene, először ―belehallgat‖ a csatornába, hogy megtudja, hogy van-

e éppen olyan állomás amelyik használja a csatornát. Ha a csatorna ―csendes‖, 

azaz egyik állomás sem használja, a ―hallgatódzó‖ állomás elküldi az üzenetét. 

A vivőérzékelés (carrier sense) jelenti azt, hogy az állomás adás előtt 

belehallgat a csatornába. Az állomás által küldött üzenet a csatornán keresztül 
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minden állomáshoz eljut, és véve az üzenetet a bennfoglalt cím alapján 

eldöntheti hogy az neki szólt (és ilyenkor feldolgozza), vagy pedig nem (és 

akkor eldobja). 

Ennél a módszernél természetesen előfordulhat olyan eset, amikor egyszerre két 

vagy több állomás akarja használni a közeget. Az adás közben — mivel közben 

a csatornán lévő üzenetet veszi — el tudja dönteni, hogy az adott és a vett 

üzenetfolyam egyforma-e. Ha ezek különbözők, akkor azt jelenti, hogy valaki 

más is ―beszél‖, azaz a küldött üzenet hibás, sérült. Ezt ütközésnek hívják, és 

ilyenkor az állomás megszakítja az üzenetküldést. 

Az ütközés miatt kudarcot vallott állomások mindegyike az újabb adási kísérlet 

előtt bizonyos, véletlenszerűen megválasztott ideig várakozik. Ezek az idők a 

véletlenszerűség miatt eltérők, és a versengő állomások következő hozzáférési 

kísérlete során egy, a legrövidebb várakozási idejű fog tudni adni, mivel a 

többiek a várakozási idejük leteltével adás előtt a csatornába belehallgatva azt 

már foglaltnak fogják érzékelni. Az e protokoll szerint működő állomások a 

következő három állapot valamelyikében lehetnek: versengés, átvitel, és tétlen 

állapot. Végiggondolva az eljárást, nyilvánvaló, hogy gyér forgalom esetén a 

közeghozzáférés nagyon gyors, mivel kevés állomás kíván a csatornán adni. 

Nagy hálózati forgalom esetén az átvitel lelassul, mivel a nagy csatornaterhelés 

miatt gyakoriak lesznek az ütközések.  

2.1.4.5.2. Réselt gyűrű (slotted ring) 

A gyűrűn felfűzött állomások réseknek elnevezett rögzített hosszúságú 

kereteket adnak körbe. Minden résben van egy jelző (marker) amelyik jelzi a 

rés foglaltságát. Mivel a rés hossza állandó, az állomásnak az üzeneteit akkora 

darabokra kell vágnia, hogy azok elférjenek a résben (az állomáscímekkel, és 

egyéb kiegészítő információval együtt.) Ha egy állomáshoz egy nem foglalt 

(üres) rés érkezik, akkor az elhelyezi benne a saját adatait, és továbbadja az 

immár foglalt keretet. Természetesen az adatot elhelyező állomásnak a feladata 

a visszaérkezett keret kiürítése, azaz a foglaltságának a megszüntetése. Ha 

átviteli, vagy egyéb hibák miatt (pl. az állomás elromlik) ez nem történik meg, 

akkor ez a rés foglaltan tovább kering a gyűrűben. Ezért kijelölnek egy 

állomást, amely felügyelői feladatot is ellát: ez figyeli, hogy van-e olyan rés, 

amely a gyűrűben nem jut alaphelyzetbe, és ha ilyen van, egy idő múlva 

eltávolítja a gyűrűből. Mivel önmagában a közeg nem biztosítja a rések 

megfelelő lépkedéséhez szükséges késleltetést, ezért az állomásokon (és így a 

gyűrűn) a bitek átvitele léptetőregiszterek segítségével van lassítva.  
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27. ábra: Réselt gyűrű működése 

2.1.4.5.3. Regiszter beszúrásos gyűrű (register insertion ring) 

A gyűrű topológiájú hálózatoknál a másik alkalmazott eljárás a léptetőregiszter 

késleltető funkcióján túl, annak tárolási képességét is kihasználja. A hálózati 

illesztőben két regiszter: egy léptető- (shift-) és egy tároló- regiszter található. 

A gyűrű indulásakor a mutató a léptető regiszter kezdő pozíciójára mutat. 

Ahogy jönnek a bitek a hálózatról, a pointert mindig bitenként balra lépteti, 

azaz a gyűrűben lévő biteket tárolja. Közben a keretben lévő címet a beérkezett 

bitekből megállapítja.  

Ha nem az állomásnak szól, akkor a kapcsolón keresztül kezdi kiléptetni a 

biteket, miközben az újabb érkező bitek a mutató által jelölt helyre íródnak, 

amely a léptetés miatt mindig felszabadul. Ha a keret utolsó bitjei is beérkezett, 

akkor a maradékot még kilépteti és mutató ismét a kezdő pozícióba kerül. Ha a 

keret az állomásnak szólt, akkor a kapcsoló 2-es pozícióba kerülve nem engedi 

a keret kijutását, azaz kivonja a keretet a gyűrűből. 

Kivitel esetén az állomás által összeállított keret a kimeneti tároló regiszterben 

van. Kivitel csak akkor lehetséges, ha a az előzőleg vett, és továbbadandó keret 

utolsó bitjét is már kitolta a be- kimeneti léptető regiszterből a gyűrűre, és a 

regiszterben elegendő hely van a kimeneti keret fogadására. Csak ekkor kerül a 

kimeneti kapcsoló a 3-as pozícióba, és kerül a regiszter tartalma bitenként a 

gyűrűre, a bemenettel szinkronban. Az új bemenet eközben gyűlik a felső 

regiszterben. Ha a kimeneti tároló regiszter kiürült, a kimeneti kapcsoló ismét 

az 1-es helyzetbe billen, folytatva a vett bitek küldését. 
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A módszer előnye, hogy a gyűrű kisajátítást megakadályozza. Ha csak egy 

állomás aktív, akkor azonnal szinte állandóan adhat, ahogy ismét feltöltötte a 

kimeneti regiszterét. Ha azonban más állomás is használja a gyűrűt, akkor a 

keretének elküldése után valószínűleg nem küldhet újabbat, mert a be-kimeneti 

regiszterében nem lesz elég hely.  

 

28. ábra: Regiszter beszúrásos gyűrű  

2.1.4.6.Osztott átvitelvezérlés 

Lényegében minden állomás a közeghez való vezérlés funkcióját is betölti, és 

ez a szerep váltakozva továbbadódik. 

2.1.4.6.1. Vezérjeles gyűrű (Token Ring) 

Fizikailag gyűrű topológiájú hálózatok esetén — mivel lényegében páronként 

pont-pont összeköttetés valósul meg — a leggyakrabban használt hozzáférési 

módszer a vezérjel továbbításos eljárás, amelyben egy ún. vezérjel (token) 

halad körben a gyűrű mentén állomásról állomásra. A vezérjel lényegében egy 

rövid üzenet, ami utal a gyűrű foglaltságára. Ha szabadot jelez, akkor a tokent 

vevőállomás számára ez azt jelenti, hogy üzenetet küldhet. A tokent foglaltra 

állítja, és üzenettel együtt küldi tovább, vagy más megoldásként kivonja a 

gyűrűből. Az üzenet a gyűrűn halad körben állomásról állomásra.  

Az üzenetet az állomások veszik, megvizsgálják hogy nekik szól-e, majd 

továbbadják. Amikor a gyűrűben az üzenet visszaér az elküldő állomáshoz, 

akkor kivonja az üzenetét a gyűrűből, a tokent szabadra állítja, és továbbküldi 

az immár szabadot jelző vezérjelet más állomás számára.  
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29. ábra: Vezérjeles gyűrű 

Elképzelhető, hogy valamilyen hiba miatt egy üzenet nem kerül kivonásra. A 

leblokkolás megakadályozására kijelölhetnek egy aktív felügyelő állomást, 

amely az ilyen ―árva‖ üzeneteket figyeli és kivonja ezeket a hálózatból. A többi 

állomás ún. passzív felügyelő, és az aktív felügyelő meghibásodásakor egy 

másik veszi át a szerepét. A módszer előnye a garantált, adott időn belüli 

üzenetadás. Az állomások között prioritás is kialakítható, azaz a nagyobb 

prioritású állomások az alacsonyabb szintű állomások előtt kaphatnak 

lehetőséget adataik továbbítására. 

2.1.4.6.2. Vezérjeles sín (Token bus) 

A vezérjel továbbításos eljárást két különféle topológiájú (busz illetve gyűrű) 

hálózati szabványban is használják. Busz topológiájú hálózat esetén vezérjel 

busz szabványról beszélünk. A vezérjel busz az átviteli közeget úgy vezérli, 

hogy az állomásról állomásra történő vezérjel (ún. token) továbbítása egy 

logikai gyűrűt képez. 

 

30. ábra: Vezérjeles sín 

Amikor egy állomás vette a vezérjelet, lehetőséget kap arra hogy adatblokkokat 

továbbítson a számára biztosított maximális időn belül. Ha nincs adandó 

adatblokkja, akkor a tokent azonnal továbbadja. Fontos megjegyezni, hogy bár 

az állomások kapcsolata gyűrű, fizikailag mégis felfűzött busz topológiájú. 
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 2.1.4.6.3. Ütközést elkerülő, vivőérzékeléses többszörös hozzáférés 
(CSMA/CA) 

A módszer angol elnevezése: Carrier Sense Multiple Access with Collision 

Avoidance, azaz CSMA/CA. A véletlen közeghozzáférésekkel foglakozó 

részben már a módszer alapgondolatát megismertük: itt minden állomás az 

adást figyelve ―belehallgat‖ a csatornába. Az adás befejezése után minden 

állomás egy adott ideig vár, amit egy logikai listában elfoglalt helyük határoz 

meg. Ha ez alatt az idő alatt más állomás nem kezd adni, akkor elkezdi az adást. 

2.1.4.7. Központosított átvitelvezérlés 

Ezeknél az eljárásoknál mindig van egy kitüntetett egység, amelynek feladata 

az egyes állomások hálózathoz való hozzáférésének a vezérlése.  

2.1.4.7.1. Lekérdezéses (polling) eljárás 

Ennél az eljárásnál a főállomás (master), és a többi mellékállomás (slave vagy 

secondary) alkotja a hálózatot. A főállomás sorban egymás után szólítja fel a 

mellékállomásokat üzenetek küldésére. Ha a megszólított állomásnak van 

üzenete, akkor elküldi a főállomáshoz, amely az üzenetben lévő cím alapján 

meghatározza, hogy melyik másik mellékállomásnak kell ezt elküldenie. Azaz a 

mellékállomások a főállomás közvetítésével tudnak egymással kommunikálni. 

Ha a megszólított mellékállomásnak nincs üzennivalója, akkor negatív választ 

küld a lekérdezésre. Ezután a főállomás egy előre meghatározott prioritási 

sorrend alapján periodikusan folytatja a többi mellékállomás lekérdezését. 

 

31. ábra: Lekérdezéses (polling) eljárás 

Az eljárás előnyös, mert a rugalmas vezérlés lehetőséget biztosít arra, hogy egy 

mellékállomás több üzenetet is küldjön egymás után, és a lekérdezési 
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sorrendben többször szereptetve egyes mellékállomásokat, azok magasabb 

prioritást kapnak. Az eljárás sebezhető pontja a mellékállomásoknál 

bonyolultabb főállomás meghibásodási lehetősége, hiszen ilyenkor az egész 

hálózat megbénul. Mivel minden két mellékállomás közötti üzenetváltás kétszer 

megy át a hálózaton, ez növeli az átviteli időt. A működési elv miatt elsősorban 

csillag kialakítású hálózatoknál használják. 

2.1.4.7.2. Vonalkapcsolásos eljárás 

Az előbb ismertetett eljárásnál a főállomás fő funkciója a postás szerep volt. 

Mivel az elsődleges feladat a mellékállomások egymással való 

kommunikációja, ha lehetséges, akkor a két mellékállomást egy vonalon relék 

vagy elektronikus kapcsolók segítségével összeköti, és a két állomás üzeneteket 

válthat egymással a kialakított áramköri úton keresztül. Mikor az üzenetváltást 

befejezik, a kapcsolat megszűnik, és a kapcsoló felszabadul. Mivel a 

központban több kapcsoló helyezkedik el, ezért egyszerre több vonalkapcsolat 

is működhet. Itt is igaz az, hogy az intelligens kapcsolóközpont meghibásodása 

az egész rendszer számára katasztrófát jelent. 

2.1.4.7.3. Időosztásos többszörös hozzáférésű eljárás (TDMA) 

Az angol rövidítés a Time Division Multiple Access kifejezés első betűiből 

alkotott betűszó. Elsődlegesen busz felépítésű hálózatoknál alkalmazzák. Ennél 

az eljárásnál minden a buszhoz kapcsolódó mellékállomás, egy adott 

időszeletben adhat. Ha nincs üzenete, akkor a szelet kihasználatlan marad. 

2.2. A felsőbb rétegek 

A következőkben röviden összefoglaljuk az OSI modell felső négy rétegének 

feladatait. Ezek a rétegek már a hoszt-hoszt közötti kapcsolatok mikéntjét és 

milyenségét írják le. Az OSI modell tervezése előtt már sok hálózat működött, 

amelyek általában a hálózati rétegig jól átgondoltak voltak, és ezért jelentős 

mennyiségű működési tapasztalat és ismeret halmozódott fel. A felsőbb rétegek 

kialakításánál már nem lehetett az előző tapasztalatokra hivatkozni, tudták, 

hogy ezekre a rétegekre szükség van, de megvalósításukhoz csak kevés, és nem 

egységes egyedi reprezentáció szolgálhatott csupán alapul.  

Az OSI modellben a viszony-, a megjelenítési és az alkalmazási rétegek 

alkotják a felső rétegeket. Ellentétben az alsó négy réteggel, amelyek a 

megbízható két végpont közötti csupasz hibamentes csatornát valósítják meg, a 

felső rétegek további, az alkalmazások széles köréhez tartozó hasznos 

szolgáltatásokat biztosítanak.  
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2.2.1.1. Szállítási réteg 

A rétegek közül a szállítási réteg még az alsó három réteg logikai folytatásának 

tekinthető, hiszen gondoljuk meg: ha egy hoszt üzenetet küld a másiknak, akkor 

az üzenet továbbítása előtt ezt általában csomagokra kell darabolni, ezeket a 

hálózati rétegnek átadva át kell vinni a hálózaton és a cél hosztnak átadni, ahol 

az üzenet összerakásra kerül. Az üzenetben leírt különféle fajtájú tevékenységet 

végre kell hajtani. Az üzenetkapcsolást használó rendszerek pontosan ebből a 

csomag-darabolásból és összerakásból adódó problémákat kerülik ki a teljes 

üzenet egy egységben történő átvitelével.  

A szállítási réteg feladata nagyon fontos: megbízható adatszállítás biztosítása a 

forrás hoszt és a cél hoszt között, függetlenül az alatta lévő rétegek 

kialakításától. A cél eléréséhez a hálózati réteg által nyújtott szolgáltatásokra 

támaszkodik. Itt már a feladat a tényleges hoszt-hoszt kapcsolat hibamentes 

megvalósítása. 

A használt protokollok sok esetben hasonlítanak az adatkapcsolati réteg 

protokolljaira, de itt az IMP-ket összekötő fizikai csatornát, a két hoszt közötti 

teljes alhálózat jelenti. Fontos eltérések azért vannak:   

Adatkapcsolat esetén a pont-pont összeköttetés miatt nem kell címzés, 

szállítási rétegnél kötelező.  

Az összeköttetés létesítése adatkapcsolati szinten egyszerű: a másik 

oldal mindig ott van (ha nincs, akkor tönkrement). Szállítási réteg esetén 

a kezdeti összeköttetés létesítés bonyolult.  

A csomagok átvitele is eltéréseket mutat az adatkapcsolati 

keretátviteltől. Az alhálózat tárolókapacitása miatt elképzelhető, hogy 

egy csomag eltűnik (valahol tárolódik) majd egyszer hirtelen előkerül. A 

csomagok duplázódása miatt felmerülő problémákat is kezelni kell. Ez 

speciális protokoll használatát igényli.   

 

32. ábra: Adatkapcsolati és szállítási réteg hasonlósága 

Mivel a szállítási réteg a hálózati rétegre épül, ezért a hálózati szolgálat 

minősége alapjaiban meghatározza a szállítási protokoll kialakítását.  

A hálózati szolgáltatásokat minőségük alapján három típusba sorolták:  

A típus: ez lényegében tökéletes, hibamentes szolgálat. Nincs elveszett, 

sérült, kettőzött csomag (vagy elhanyagolhatóan kevés.) Ilyenkor a 

szállítási protokoll az adatkapcsolati protokollhoz hasonló feltételekkel, 
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nagyon könnyen és egyszerűen működik. LAN-ok esetén ez már 

sokszor teljesül.  

B típus: Egyedi csomagok csak nagyon ritkán vesznek el, de a hálózati 

réteg időnként kiad egy alaphelyzetbe állító, összes függő csomagot 

törlő ún. N-RESET-et. Ekkor a szállítási protokoll feladata az, hogy 

összeszedje a hálózatban a maradékot, új összeköttetést létesítsen, 

újraszinkronizálja az átvitelt, és úgy folytassa az abbamaradt 

összeköttetést, hogy a felhasználó ebből semmit se vegyen észre. WAN-

okra ez jellemző, és jóval összetettebb szállítási protokollt igényelnek. 

C típus: Rossz minőségű, nem megbízható szolgálat, elveszett vagy 

kettőzött csomagokkal, gyakori N-RESET-el. Ilyenek a csak datagram 

szolgálatot nyújtó WAN-ok, és pl. a rádiós csomagszóró hálózatok. 

Ezek bonyolult összetett szállítási protokollt igényelnek. 

A különböző szállítási protokollokat az előzőekben leírt hálózati szolgáltatások 

minősége alapján öt osztályba sorolták. Az üzenetek átviteléhez szükséges 

összeköttetés kezelése, a létesítés, és lebontás szállítási protokollok esetén 

összetett folyamat. 

A szállítási réteg számára a szállítási szolgálat-elérési pontok (TSAP, Transport 

Service Access Point) címei azonosítják a forrás és a cél hosztot. A szállítási 

réteg a hoszt-hoszt kapcsolat többféle konkrét megvalósítását biztosítja: például 

fájlok átvitele a két hoszt között, vagy az egyik hoszt a cél hoszt termináljaként 

kíván működni, stb. Az ilyen különféle szállítási szolgáltatásokhoz különféle 

TSAP címek tartoznak. Míg a hosztok címei általában ismertek, addig ezeket a 

szolgáltatásokhoz tartozó hoszton belüli címeket a küldő hoszt nem ismeri.  

Ezért általában kétféle a módszert alkalmaznak: 

a küldő hoszt által igényelt szállítási alkalmazást mindig a célnál egy 

alkalmazásszolgáltató (process server) fogadja, és az üzenet tartalma 

alapján rendeli hozzájuk a TSAP címeket.  

vagy azt a módszert alkalmazzák, hogy egy speciális névszolgáltatót 

(name server) használnak. Egy adott szolgáltatásra vonatkozó TSAP-

cím megtalálásához a felhasználónak összeköttetést kell létesítenie a 

névszolgáltatóval, amely egy ismert TSAP címen várakozik. Ide elküldi 

a szolgáltatás nevét megadó üzenetet, amely visszaküldi a szolgáltatás 

TSAP címét. 

Az összeköttetés létesítése nem egyszerű C típusú hálózati szolgáltatások 

esetén, mert az elveszett, vagy kettőzött csomagok sok problémát okozhatnak. 

Ezekre és hasonló problémákra két megoldás lehetséges: 

http://www.gdf-ri.hu/targy/halozat/szotar/9fszotnp.htm#szótárnreset
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a csomagok élettartamának korlátozása 

csomópontátlépés számláló alkalmazása a csomagban, amelynek értéke 

minden csomópont átlépésekor eggyel növekszik; a csomag eldobásra 

kerül ha ez az érték egy adott korlátot elér,  

a csomag létrehozásának időpontját a csomagban tároljuk; a csomagot 

vevő IMP-k ezt az időpont alapján a csomag korát meg tudják állapítani. 

Ha a csomag ―túl öreg‖, eldobják. 

háromutas kézfogás alkalmazása: ennek az a lényege, hogy az 

összeköttetés létesítése során a felek tetszőleges, véletlen-számként 

választott kezdősorszámmal kezdik az adásukat, így kiszűrhető egy 

korábbi összeköttetésből származó késve érkezett csomag. 

Az összeköttetés lebontásakor biztosítani kell az adatvesztés-mentes lebontást. 

Nem lehet addig törölni az összeköttetést, amíg az összes elküldött adat meg 

nem érkezik. Ezt az előbb említett háromutas kézfogás alkalmazása biztosítja.  

2.2.1.2. Viszony réteg 

A viszony réteg a szállítási réteg felhasználásával szolgáltatásokat nyújt a 

felette lévő megjelenítési rétegnek. A fő funkciója az, hogy lehetőséget 

biztosítson a viszonyt használóknak adatokat cserélni a viszonyokon keresztül. 

A viszonyok a szállítási összeköttetések felhasználásával valósulnak meg. Egy 

viszony használhat egy vagy több szállítási összeköttetést is. 

Nagyon lényeges, hogy a szállítási rétegben a kapcsolatbontás azonnal 

megvalósul (a DISCONNECT szállítási primitív felhasználásával). Ez azt 

jelenti, hogy ha egy szállítási kapcsolat megszakítási kérés érkezik a réteghez, 

azt a réteg mindenféle megerősítés nélkül elfogadja és végrehajtja. A 

viszonyréteg a rendezett bontást támogatja: azaz a viszonyrétegben a bontási 

kérelmet meg kell erősíteni. Egy viszony csak a két fél egyetértése alapján 

fejeződik csak be.  

Fontos feladata a viszonyrétegnek a párbeszédes kapcsolatok kezelése. Ez azt 

jelenti, hogy bár a szállítási réteg teljes duplex kapcsolatot biztosít, de egy 

kérdés, és rá a felelet fél-duplex kapcsolat használatát igényli. Ha például a 

szállítási réteg képes több kérdés fogadására, akkor a viszonyréteg feladata a 

soron következő kérdések számontartása és rájuk a válaszok kikényszerítése. A 

gyakorlati megoldása ennek az adat-vezérjel (token) bevezetése: mindig csak a 

vezérjelet birtokló küldhet adatot, addig a másik félnek hallgatni kell. Az 

adatküldés befejezésekor az adat-vezérjelet átadja a másik oldalnak, és így a 

helyzet megfordul. 
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2.1.2.3. Megjelenítési réteg 

A megjelenítési réteg felelős az információ megjelenítéséért és egységes 

értelmezéséért, a feladata a szállított információ jelentéséhez kapcsolódik: az 

adatábrázoláshoz, adattömörítéshez és a hálózati biztonsághoz és védelemhez. 

2.1.2.3.1. Adatábrázolás 

Tény, hogy különféle számítógépek különböző adatábrázolási módokat 

használnak. Ez karakterek esetén lehet különböző kódrendszerek használata (az 

IBM nagy gépek EBCDIC kódja vagy az ASCII kód), de lehetnek a 

számábrázolásban különbségek is. Ha két gép között ilyen eltérések vannak, 

akkor a hálózati kapcsolat során átvitt adatokat a megfelelő reprezentálás 

érdekében átalakítani, konvertálni kell. Strukturált adatok esetén a helyzet 

bonyolultabb, mivel egyes mezőket kell konvertálni, míg másokat nem.  

Az adatábrázolásból adódó problémák kezelése nem egyszerű: a küldőnek vagy 

a vevőnek kell biztosítania az átalakítást? Célszerű-e valami általános hálózati 

formátumot használni, és erre átalakítva lehetne adatot a hálózaton? E kérdések 

tárgyalása meghaladja a jegyzet korlátait, többet az (4) irodalomban 

olvashatunk róluk. 

2.1.2.3.2. Adattömörítés 

Mivel a hálózatok használatáért általában fizetni kell, egyáltalán nem mindegy 

hogy időegység alatt mennyi információt viszünk át rajta. Az adatok ábrázolása 

általában redundáns. A csatornán elküldött információt szimbólumsorozatként 

is felfoghatjuk, amelyek egy adott szimbólumkészletből származnak, pl. 

decimális számjegyek készlete, karakterek készlete, stb. Az adattömörítés elvét 

a 33. ábra mutatja. 

 

33. ábra: A tömörítési módszer 

A következőkben néhány tömörítési eljárást ismertetünk: 
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Darabszám kódolás: Ha egy adathalmazban sok egymás után következő azonos 

szimbólum fordul elő, célszerű egy külön szimbólumot fenntartani az 

ismétlődés jelzésére, és utána következik az ismétlődő szimbólum, míg az azt 

követő számérték jelzi az ismétlődő szimbólumok számát: 

Szimbólumsor helyettesítés: gyakori azonos szimbólumsor helyett egy 

speciális szimbólum 

Minta helyettesítés: gyakori szimbólumsorozat helyettesítése speciális 

szimbólummal 

Sorozathossz kódolás (Run Length Encoding, RLL): Sok nullát 

tartalmazó bináris sorozatokban a nullák számát bináris számként adjuk 

meg. 

Statisztikai kódolás: a kódhossz a kód előfordulási gyakoriságától függ. 

Ennek az a lényege hogy az információt leíró kódhalmazban a kódok 

hosszát azok gyakorisága alapján állapítjuk meg. 

Huffmann kódolás: egyes jelek, vagy bájtsorozatok előfordulási 

gyakoriságát figyeli, és generált kód hossz ettől függ 

Aritmetikai kódolás: mint az előbbi, de a megelőző jeleket is figyeli 

Transzformációs kódolás: Ilyen például a Fourier transzformáció: egy 

periodikus időfüggvényt adott amplitudójú és kezdeti fázisszögű 

szinusz-hullámok összegével írunk le.  

Subband kódolás: csak bizonyos frekvenciatartományba eső jeleket 

transzformáljuk (pl. telefon: 0-4 kHz) 

Predikció vagy relatív kódolás: ha az egymást követő jelek nem sokban 

térnek el egymástól, akkor elég a kis különbségeket kódolni. 

Ezek az előbbiekben felsorolt módszerek a gyakorlatban mind használhatóak, a 

be- és kitömörítést programok, vagy jelenleg már egyre inkább hardver (egy 

chip) segítségével oldják meg. 

2.1.2.3.3. Hálózati biztonság és védelem (titkosítás) 

Gyakran előfordul, hogy bizalmas vagy titkos információt, banki átutalásokat 

kell továbbítani a hálózaton keresztül. Megoldandó, hogy az arra jogosulatlan 

személyek ne férhessenek hozzá a titkos adatokhoz. Megfelelő titkosítási 

algoritmus felhasználásával elérhető, hogy a titkosított adatok csak nem, vagy 

csak igen nehezen legyenek megfejthetők. 

http://www.gdf-ri.hu/targy/halozat/szotar/9fszotrt.htm#szótársorozathosszkódolás
http://www.gdf-ri.hu/targy/halozat/szotar/9fszotrt.htm#szótárrll
http://www.gdf-ri.hu/targy/halozat/szotar/9fszotrt.htm#szótárstatisztikaikódolás
http://www.gdf-ri.hu/targy/halozat/szotar/9fszotrt.htm#szótársubbandkódolás
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34. ábra: A titkosítási modell 

 

A titkosítástan (kriptológia) alapvető szabálya az, hogy a titkosítás készítőjének 

feltételeznie kell, hogy a megfejtő ismeri a titkosítás általános módszerét (34. 

ábra). A módszernél a titkosítási kulcs határozza meg a konkrét esetben a 

titkosítást. Két általános módszert használnak: 

Helyettesítéses rejtjelezés: 

Egyábécés helyettesítés: Első híres alkalmazójáról Julius Caesar-ról 

elnevezve szokták Caesar-féle rejtjelezésnek is hívni. Az eredeti abc-t 

egy három (általános esetben: k) karakterrel eltolt abc-vel helyettesíti, és 

így írja le a szöveget. Bár a lehetőségek száma nagy, de a nyelvi-

statisztikai alapon könnyen fejthető. (betűk, szavak relatív gyakorisága 

alapján) 

Többábécés rejtjelezés: 26 Caesar-abc sort tartalmazó négyzetes mátrix. 

Nyílt szöveg fölé egy kulcsot (egy szöveget) írunk, és a kulcsban lévő 

betű dönti el, hogy melyik sort használjuk az adott nyílt szövegbeli betű 

titkosítására.  

A mátrix sorainak keverésével hatásosabb lesz a módszer, de ekkor a 

mátrix a kulcs részévé válik. Megfejtés alapja: a kulcs hosszának jó 

megsejtése. Más: betűkódolás helyett két- három vagy négy betű 

kódolása, vagy szavak használata. (kulcs egy könyv (pl. szótár) , és 

elküldjük hogy adott oldal hányadik sora (számok). 
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Porta-féle rejtjelezésnél 26*26-os mátrixot használunk, amelynek 

minden eleme betű-pár. A nyílt szöveg sorban egymás után álló két 

karaktere a mátrix egy sorát és oszlopát határozza meg, a 

metszéspontban lévő betűpárt írjuk az eredeti betű-pár helyére.  

Felcseréléses rejtjelezés: 

A helyettesítéses rejtjelezések és kódolások a nyílt szöveg szimbólumainak 

sorrendjét változatlanul hagyják, csak álcázzák. A felcseréléses rejtjelezések a 

betűk sorrendjét változtatják, de nem álcázzák. 

Módszer: A kulcsban egy betű csak egyszer fordulhat elő. A szöveget kulcsnyi 

szélességű sorokra tördelve egymás alá írjuk, a titkosított szöveget az oszlopok 

egymás után fűzésével kapjuk. Az oszlopok leírási sorrendjét a kulcs betűinek 

abc-beli sorrendje határozza meg. 

Ez a rejtjelezés is megfejthető. Betűgyakoriságok vizsgálata alapján eldönthető, 

hogy felcseréléses rejtjelezésről van szó. Majd az oszlopszámokat kell 

megsejteni, majd az oszlopok sorrendjét. 

 2.1.2.3.4. A DES (Data Encyption Standard) adattitkosítási szabvány 

A számítógépek megjelenésével az a hagyományos módszerek (helyettesítés és 

felcserélés) továbbélnek, de a hangsúly máshová került. Mivel régen emberek 

voltak a titkosítók, ezért a készítők egyszerű, emberek által jól megtanulható 

algoritmusokat és hosszú kulcsokat használtak.  

 

35. ábra: Bitcsoport felcserélése és helyettesítése 

A számítógépek megjelenésével felmerült az igény olyan titkosítási 

algoritmusok iránt, amelyek olyan komplikáltak, hogy még egy számítógép se 

tudja megfejteni. Manapság a titkosítási algoritmus a nagyon bonyolult (hiszen 

a számítógép végzi), és a megfejtő még sok titkosított szöveg birtokában sem 

tudja megfejteni. 

A DES módszer lényegében egy 64 bites nyílt szöveget 64 bites titkosított 

szöveggé alakít egy 56 bites titkosítási kulcs segítségével. Bináris elemek 
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esetén a felcserélések és helyettesítések egyszerű áramkörök segítségével 

valósítható meg (35. ábra). A felcseréléseket a P doboz, a helyettesítéseket az S 

doboz végzi. A P doboz nem más mint egy 8 bemenetű és 8 kimenetű áramkör, 

egy bemenő paraméter által meghatározott össze-vissza kötött ki- és 

bemenetekkel, azaz a bemeneti 8 bit felcserélésével állítja elő a 8 bites 

kimenetet. A helyettesítést az S doboz végzi, ez a doboz a bemenetére adott 3 

bit nyílt szöveget alakítja át 3 bit titkos szöveggé. 

A titkosítás első lépésben egy kulcstól független felcserélés történik, az 

utolsóban, pedig ennek az inverze. Az utolsó lépésben egyszerűen az első 32 

bitet felcserélik az utolsó 32 bittel. A közbülső 16 fokozat ugyanúgy működik, 

de a kulcs más-más része határozza meg az alkalmazott P és S dobozok konkrét 

felépítését. Ez természetesen logikai függvényekkel is leírható, és ez alapján 

titkosító program is készíthető. 

2.2.1.4. Alkalmazási réteg  

Az alkalmazási réteg feladata a felhasználó és a felhasználói programok 

számára a hálózati szolgáltatásokat biztosító illesztés megvalósítása. A fő 

hálózati szolgáltatások a következők:  

állományokhoz való hozzáférés, állományok továbbítása,  

elektronikus levelezés,  

virtuális terminálok,  

egyéb, pl. névszolgáltatások.  

Az ezekre vonatkozó konkrét példákkal, megoldásokkal a TCP/IP-vel és 

Internet-tel kapcsolatos fejezetben foglalkozunk.
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3. Ethernet hálózatok 

3.1. IEEE 802-es szabványok 

Az Ethernet első alkalmazását a XEROX cég készítette el, és nagyon gyorsan 

elterjedt. A hivatalos szabvány kidolgozására az IEEE egy albizottságát kérték 

fel. Az Ethernet nem képes a valós idejű (real-time) követelményeknek eleget 

tenni, ezért ilyen esetre, két már akkor is létező szabványos megoldást, a 

vezérjeles sínt és az IBM által kifejlesztett vezérjeles gyűrűt választották. Ilyen 

módon három szabványt fogadtak el, amelyekre együttesen az IEEE 802-es 

szabvány részeként hivatkoznak. A szabványokat részekre osztották:  

6. táblázat: IEEE 802 szabvány összefoglalás 

802.1-es 

szabvány 

A szabványhalmaz alapjait írja le, és az interfész 

primitíveket definiálja.  

802.2-es 

szabvány 

Az adatkapcsolati réteg felső részét, az ún. logikai 

kapcsolatvezérlés (LLC, Logical Link Control) 

alréteget definiálja. Sokáig vita volt arról, hogy az 

eltérő közeg-hozzáférési módszerek miatt hová 

tartozzon a közeghozzáférés: a fizikai réteghez, vagy az 

adatkapcsolati réteghez. A vita lezárásaként az 

adatkapcsolati réteget osztották két részre: a közeg-

hozzáférési alrétegre (MAC, Media Access Control) és 

az LLC-re.  

802.3-as 

szabvány 

A CSMA/CD leírása. Nagyon fontos itt megjegyezni, 

hogy a 802.3 szabvány és az Ethernet nem azonos 

fogalmak. Az Ethernet egy termék, azaz a 802.3-as 

szabvány megvalósítása.  

802.4-es 

szabvány 

A vezérjeles sín leírása. 

802.5-as 

szabvány 

A vezérjeles gyűrű leírása. 

802.6-os Városi hálózatok (MAN) 
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szabvány 

802.7-es 

szabvány 

Szélessávú átvitel 

802.8-as 

szabvány 

Optikai kábelek 

802.9-es 

szabvány 

Integrált hang és adat lokális hálózatok 

802.10-es 

szabvány 

LAN-ok biztonsági kérdései 

 

 

36. ábra: Az OSI modell és az IEEE 802 

3.1.1.A fizikai réteg 

Az IEEE 802-es három olyan fizikai közeget szabványosított, amelyeket az 

architektúra fizikai rétegében használhatnak: a sodrott érpárt, a koaxiális kábelt 

(alap és szélessávút) és az optikai kábelt. A fizikai szabvány így megadja a 

kábel és az átvitel típusára, a kódolás módjára és az adat sebességére vonatkozó 

előírásokat. A fizikai réteg felelős a két berendezés közötti fizikai összeköttetés 

létesítéséért és megszüntetéséért, valamint az átviteli közegen keresztül bitek 

átviteléért. Meghatározza még átvitelre alkalmas formában az adatkódolást és 

dekódolást, vezérli az eszközök időzítését, hogy azokat az adott és vett jelek 

szinkronizálják.
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3.1.2. Közeghozzáférés-vezérlési (MAC) alréteg 

A lokális hálózatban lévő eszközök mindegyike a közös fizikai csatornán való 

hozzáférésért verseng. Mivel a LAN kialakításokban ezen a szinten számos 

hozzáférés-vezérlési módszert használnak ütközésest és ütközés mentest 

egyaránt, a bizottság ezek közül — ahogy ezt már az előbbiekben is leírtuk — a 

CSMA/CD, a vezérjel-busz és a vezérjel-gyűrű hozzáférés módszereket 

választotta ki szabványosításra. A közeghozzáférés-vezérlési alréteg szabványa 

négy funkciót határoz meg:  

Közeghozzáférés-irányítás. A hálózati állomások szabályokat ill. 

eljárásokat használnak, hogy vezéreljék a fizikai csatorna megosztását.  

Keretezés. Kezdeti és záró információ jelzés hozzáadására van szükség 

ahhoz, hogy azonosítani lehessen az üzenetek elejét és végét, hogy az 

adó és a vevő szinkronizálódjon, és felismerjék a hibákat.  

Címzés. A hálózat címzést használ, hogy azonosítani tudja az üzenet 

adásában és vételében résztvevő eszközöket.  

Hibafelismerés. Célja a helyes üzenetadás és vétel ellenőrzése.  

3.1.3 Logikai kapcsolatvezérlési (LLC) alréteg 

Az adatkapcsolati réteg logikai kapcsolatvezérlés szintjén az IEEE 802-es 

szabványt hozott létre: ezen a szinten minden IEEE 802-es szabvány közös, már 

amit a felsőbb rétegek felé mutat. Az alréteg szervezi az adatfolyamot, 

parancsokat értelmez, válaszokat generál, a hibákat ellenőrzi és helyreállítási 

funkciókat hajt végre.  

Ez az alréteg a felette álló rétegeknek nyújt szolgáltatást ugyanolyan módon, 

ahogy azt a hagyományos adatkapcsolati protokoll nyújtja a távolsági 

hálózatban. Az OSI referenciamodellt követő LAN kialakításban, a logikai 

kapcsolatvezérlés feletti réteg tulajdonképpen a hálózati réteg.  

Az LLC/MAC felületek közötti szolgáltatási előírások azokat a szolgáltatásokat 

rögzíti, amelyeket az LLC, és az alatta levő közeghozzáférés-vezérlési (MAC) 

alréteg felületei között definiálnak. 

A logikai kapcsolatvezérlés felel teljes mértékben az állomások közötti 

adatblokkok cseréjéért. A lokális hálózatban az adatblokkok cseréjéhez a 

hálózat állomásai között létesítendő logikai kapcsolatra van szükség.  

Ahhoz, hogy meg tudják különböztetni az ugyanazon állomás által létesített 

különböző cseretípusokat, bevezették a szolgáltatás-hozzáférési pont (Service 

Access Point, SAP) fogalmát, amelyet a hálózati állomásban az egyetlen 

adatcserében résztvevő egyedi elem azonosítására használnak. A szolgáltatás-



62 JÁRMŰFEDÉLZETI KOMMUNIKÁCIÓ 

www.tankonyvtar.hu © Bokor József, Gáspár Péter, BME 

hozzáférési pontot úgy is értelmezhetjük, mintha egy port címe, vagy egy 

állomás magasabb rétegeihez való hozzáférési pont lenne. 

A 36. ábra által ismertetett két szolgáltatás-hozzáférési ponttal rendelkező 

eszköz különböző más eszközökkel történő adatblokk cserére használhatja a 

SAP-jait. Az eszköz természetesen számos SAP-ot használhat. Azt a 

szolgáltatás-hozzáférési pontot, amelyik adatblokkot küld, forrás szolgáltatás-

hozzáférési pontnak (Source SAP, SSAP), azt pedig, amelyik adatblokkot vesz 

rendeltetési szolgáltatás-hozzáférési pontnak (Destination SAP, DSAP) 

nevezik. 

 

37. ábra: Szolgálat hozzáférési pontok 

Azt az adatblokkot, amely a forrásállomás logikai kapcsolatvezérlési 

alrétegéből eljut a célállomás logikai kapcsolatvezérlési alrétegéig, logikai 

kapcsolatvezérlési protokoll adatblokknak (LLC Protocol Date Unit, LLC PDU) 

nevezzük Az adás folyamán a forrásállomás logikai kapcsolatvezérlő alrétege 

átadja az adatblokkot a közeghozzáférés-vezérlő alrétegnek. Az átadott 

adatblokk felépítése is az ábrán látható. Ezek az adatblokkok parancsokat és 

nyugtákat is hordozhatnak, azaz az üzenet feldolgozásának a vezérlésére 

használják. 

A forrás SAP cím mindig egyedi, ami egyetlen olyan SAP-ot azonosít, amely az 

eredeti adatblokkot küldte. A rendeltetési SAP cím vagy egy egyetlen SAP-ot 

azonosító egyedi cím, vagy csoportcím. A csoport SAP cím a rendeltetési SAP-

ok olyan csoportját határozza meg, amelybe tartozó rendeltetési állomás 

mindegyike veszi az adatblokkot.  

3.1.4. Rétegek közötti szolgáltatások 

A rétegek közötti szolgáltatásokról, az első fejezetben már írtunk, így itt csak 

összefoglaló jelleggel foglalkozunk velük. Általában minden szolgáltatást 

megvalósító eljárásnak vagy primitívnek a működéshez paraméterekre is 
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szüksége van. Ezek összefoglalva: a célcím, a forráscím, az adatblokk vagy 

mutatója, az átvitel prioritási szintje, jelzőbitek az átvitel sikerességének 

jelzésére, stb. 

3.1.4.1. Hálózati/LLC felületek közötti szolgáltatási előírások 

A felsőbb hálózati réteg és a logikai kapcsolatvezérlési alréteg felületek közötti 

kapcsolat számára két műveleti típust definiálnak: a kapcsolatmentes 

szolgáltatást, illetve a kapcsolatorientált szolgáltatást. 

Az első típus esetén nincs szükség logikai kapcsolat létrehozására az adó- és 

vevőállomás között, és minden elküldött adatblokkot közvetlenül dolgoznak fel. 

Nem végeznek sorszámellenőrzést (amivel biztosítanák, hogy az adatblokkot 

ugyanabban a szekvenciában vegyék, mint az a kiküldés, során volt), és a 

vevőállomás az adatblokk vétele után nem küld nyugtát. A kapcsolatmentes 

szolgáltatásoknál nincs folyamatvezérlés és hibajavítás. (azaz datagram 

szolgáltatás). Itt csak két szolgálati primitív van: 

L_DATA.request : A hálózati réteg az LLC-hez az adatblokkot továbbítja, és kéri 

elküldését. 

L_DATA.indication : Jelzi a hálózati rétegnek, hogy adatblokk érkezett, majd 

továbbítja is. 

A második műveleti típus kapcsolatorientált szolgáltatás: Az adó- és 

vevőállomás között kapcsolatot kell létesíteni a műveletek megkezdése előtt, 

összeköttetést kell fenntartani majd az összeköttetést bontani. 

Itt öt primitív osztályt definiáltak: az L_CONNECT primitívek két SAP közötti 

logikai kapcsolat létesítésére szolgálnak, míg az L_DISCONNECT primitívek a 

kapcsolat bontására. A felépített összeköttetésen keresztüli adatátvitelt az 

L_DATA_CONNECT primitívek vezérlik. Az L_RESET primitívekkel hozható 

alaphelyzetbe az összeköttetés. A két réteg közti adatcserét az 

L_CONNECTION_FLOWCONTROL primitívek vezérlik, amelyek a 

sebességkülönbségeket egyenlítik ki.  

3.1.4.2. LLC/MAC felületek közötti szolgáltatási előírások 

Az LLC/MAC interfészszolgáltatások lehetővé teszik, hogy az egyik állomás 

LLC alrétege adatot cseréljen a másik állomás ugyanezen alrétegével. Ezt 

három szolgálati primitív segítségével valósítják meg: 

MA_DATA.request: Adatblokk küldésének kérése, 

MA_DATA.indication: Adatblokk vétele és továbbítása megtörtént a MAC 

rétegből az LLC rétegbe, 
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MA_DATA.confirm: LLC jelzi, hogy elfogadta. 

3.1.5. A lokális hálózatok fizikai egységei 

A lokális hálózati kommunikáció feladatait az erre a célra tervezett hardver és 

firmware (ROM-ba égetett, a kártyán lévő program) látja el. Személyi 

számítógépekből álló hálózatokban használt fizikai összetevők a következők: 

Az adapterkártya egy speciális perifériakártyaként kapható eszköz, 

amelyet a hálózat állomásaként használni kívánt valamennyi személyi 

számítógépbe beépítenek. Az adapterkártya tartalmazza a logikai 

kapcsolatvezérlést, és a közeghozzáférést vezérlő funkciókat 

megvalósító hardvert és gyári alacsonyszintű vezérlőszoftvert 

(firmware). 

A kábelrendszer azt a kábelt, illetve vezetéket jelenti, amelyet a 

hálózatban lévő eszközök összekapcsolására használnak. Általában 

idetartoznak még azok a csatlakozószerelvények is, amelyek lehetővé 

teszik, hogy az eszközök a kábelre csatlakozzanak. A legtöbb lokális 

hálózatnál használt alapvető vezetékválaszték a következő: sodrott érpár 

kötegből álló kábel, koaxiális kábel és a fénykábel. 

Koncentrátorok és erősítők. Egyes lokális hálózati kialakítások 

koncentrátorokat, ill. hozzáférési egységeket használnak, hogy a 

hálózati jelek erősítése és elosztása megoldott legyen, illetve a 

hálózatban levő eszközök egy központi helyen kerüljenek 

összeköttetésbe egymással. Ezeket szokták HUB-oknak, jelismétlőknek 

is nevezni.  

3.2. Az ETHERNET kábeltípusai 

Vékony koaxiális kábelezés esetén a jelek visszaverődésének 

megakadályozására a végpontokat a kábel hullámellenállásával megegyező 

értékű 50 W-os ellenállással kell lezárni. Mivel a számítógépek sorosan fel 

vannak fűzve a kábelre, a csatlakoztatást oly módon lehet megvalósítani, hogy a 

koaxiális kábelt egyszerűen kettévágják a két végére ún. BNCcsatlakozót 

szerelnek, és egy ún. T csatolót illesztenek be ez csatlakozik a számítógép 

hálózati kártyájára.  

Az előre kialakított hálózatoknál egy új csatlakozás létesítése egyszerűbb. A 

felszerelt fali csatlakozásról kell eltávolítani az ún. rövidzáró hurkot és a 

helyére kötni két darab előre szerelt koaxiális kábelt mindkét végén BNC 

csatlakozóval, valamint egy T csatlakozás segítségével a számítógéphez 

illeszteni. Mindkét módszer hátránya, hogy a számítógép-hálózat működésének 

néhány percre való felfüggesztését kívánja. Nagy hálózatok esetén, ahol 
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gyakran kell új felhasználót a rendszerhez kapcsolni, vagy a rendszer leállítása 

nehezen oldható meg ez az eljárás erősen megkérdőjelezhető. Továbbá, minél 

több ilyen csatlakozás van a hálózatban annál valószínűbb, hogy valamelyiknél 

érintkezési hiba keletkezik. Újabban rendelkezése állnak ún. megszakítás 

nélküli csatlakozók is, ám ezek telepítése meglehetősen költséges.  

A vastag Ethernet kábel többnyire sárga színű (bár ezt semmilyen szabvány 

nem rögzíti), ezért gyakran „yellow cable‖-nek is nevezik. A nagyfrekvenciás 

jelillesztés miatt a kábel borításán azonos távolságokra felfestett jelzések 

(gyűrűk) jelzik azokat a pontokat, ahol a kábelhez hozzá lehet csatlakozni. Ezt a 

kábelezési módszert a magasabb költségek, és a különleges szereléstechnikája 

miatt (pld. az ilyen kábelek csak meghatározott íveken hajlíthatók) csak olyan 

esetekben használják ahol az erősebb külső zavarok miatt szükséges az erősebb 

árnyékolás (pl.: ipari felhasználás), illetve nagyobb az áthidalandó távolság.  

A vastag kábeleknél a számítógép-csatlakoztatás módja az ún. 

vámpírcsatlakozó használata. Az ilyen rendszerű csatlakozás kialakítási módja a 

következő: a kábelbe egy rendkívül pontos mélységű és szélességű lyukat 

fúrnak. A lyuknak a rézmagban kell végződnie. Ebbe a lyukba kell becsavarni 

egy speciális csatlakozót (ez a vámpír csatlakozó) , amelynek végül is ugyanaz 

a célja mint a T csatlakozónak, csak nem kell elvágni a kábelt. A vámpír 

csatlakozókat csak a kábel jelölt, meghatározott pontjain lehet elhelyezni.  

Ilyenkor a kábelre egy adó-vevőt (transceiver, vagy MAU, Media Attachment 

Unit) is illeszteni kell, amihez csatlakoztatott kábel köti össze az adó vevőt a 

számítógépben lévő illesztő kártyával. Az adó-vevőkábel (AUI, Attachment 

Unit Interface) legfeljebb 50 méter hosszú lehet, és öt különállóan árnyékolt 

sodrott érpárt tartalmaz. A MAU csatlakozója (Canon DB-15) négy 

szimmetrikus jeláramkört, tápellátást és földelést szolgáltató vezetéket 

tartalmaz. A jeláramkörök két jelvezetékből (A és B) és az árnyékolásukból (S) 

állnak. 

Ethernet esetén vastag koax kábelhosszúsága max. 500 m, a vékony koaxé 185 

m lehet. A hálózat által átfogott távolság növelése érdekében az egyes kábeleket 

ismétlők (repeater) segítségével össze lehet kötni. Az ismétlő egy fizikai 

rétegbeli eszköz, amely mindkét irányból veszi, felerősíti és továbbítja a jeleket. 

A hálózat szemszögéből az ismétlőkkel összekötött kábelszegmensek egyetlen 

kábelnek tekinthetők (eltekintve az ismétlő okozta plusz késleltetéstől).  

Egy rendszer több szegmenset és több ismétlőt tartalmazhat, de nem lehet két 

olyan adó-vevő, amely 2,5 km-nél távolabbra helyezkedik el egymástól, ill. 

nem lehet olyan adó-vevő közötti út, amely négynél több ismétlőn halad 

keresztül. 
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Csavart érpár alkalmazásakor minden ilyen módon bekötött számítógép 

lényegében pont-pont kapcsolatot valósít meg az elosztó eszközzel, az UTP 

több-portos jelismétlővel. Ilyen eszközöknek 8...16 UTP csatlakozásuk van (RJ-

11 jelű telefoncsatlakozó) a számítógépek felé, és bemenetükön UTP csatlakozó 

(ilyen módon fa struktúrájú UTP kábelezés valósítható meg), optikai kábel 

csatlakozó, BNC, vagy AUI csatlakozó található. 

A jelenlegi Ethernet kábelezési technika az üvegszálas (egyre ritkábban koax) 

gerincvezetéket részesíti előnyben, amelyhez jelismétlőkön (UTP multiport 

repeater) keresztül csavart érpárokkal csatlakoznak a számítógépek, csillag 

topológiát formálva. A különféle fizikai kábelezés megfelelő csatlakozás-

párokat tartalmazó egységek használatát követeli meg. Ezek lehetnek az 

üvegszálnál alkalmazott csatlakozók (ST, FC/PC, SMA, SC, FDDI), vékony 

koax BNC csatlakozója, a vastag koax-nál a AUI csatlakozót használnak, míg 

csavart érpárnál az RJ-11-es telefoncsatlakozót.  

Bármilyen is legyen a közeg a szakadt kábelek, rossz megcsapolások, laza 

csatlakozók komoly adatátviteli problémákat okoznak. Lelassul a hálózat, sok 

―hálózati hiba‖ üzenet jelenik meg a rendszerben. Kinyomozásukra különböző 

technikákat fejlesztettek ki. Alapvetően egy ismert alakú jelet bocsátanak a 

kábelre. Ha a jel akadályba vagy a kábel végébe ütközik, akkor visszhang 

keletkezik, amely a jellel ellenkező irányba terjed. A jel kibocsátási és a 

visszhang visszaérkezési idejét precízen mérve a visszhang keletkezési helye 

meghatározható. Ezt a technikát időbeli reflektometriának (time domain 

reflectometry) nevezik. 

Az összes 802.3 implementáció, beleértve az Ethernetet is, Manchester kódolást 

használ. A bitek közepén lévő jelváltás iránya jelenti a 0 vagy 1 információt, és 

a bitek közepén levő átmenetek segítségével a küldő szinkronba hozhatja a 

vevőt. Bármelyik időpontban a kábel a kővetkező három állapot egyikében van: 

0-ás bit átvitele (alacsonyból magasba való átmenet), 1-es bit átvitele (magasból 

alacsonyba való átmenet), vagy tétlen (0 V). A jel magas szintjét +0,85 V, 

alacsony szintjét -0,85 V jelenti. 

A számítógépben lévő interfészkártya a csatlakozó kábeltípustól függő BNC, 

AUI, telefoncsatlakozó aljzattal van szerelve és olyan vezérlő integrált áramkört 

tartalmaz, amely kereteket vesz ill. kereteket küld a hálózatra. A vezérlő felelős 

a kimenő keretek adatokból való összeállításáért, a kimenő keretek 

ellenőrzőösszegének kiszámításáért és a bejövő keretek ellenőrzőösszegének 

ellenőrzéséért. A kártya ezen felül még kezeli a bejövő keretek számára 

fenntartott puffer-területet, a kimeneti puffer-sort, az átvitelt sok esetben DMA-

val gyorsítva. 
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3.3. A 802.3 MAC-protokollja 

A 802.3 keretszerkezetét az 38. ábra mutatja be. 

 

38. ábra: 802.3 keretformátum 

Minden keret egy 7-bájtos előtaggal (preamble) kezdődik, amely 10101010 

mintájú. E minta Manchester-kódolása, amely egy 10 MHz-es, 5,6 usec 

időtartamú négyszögjel, lehetőséget biztosít a vevő órájának; hogy az adó 

órájához szinkronizálódjon. Ezután következik a keretkezdet (start of frame) 

bájt, amely a keret kezdetét jelöli ki az 10101011 mintával. 

A keret két címet tartalmaz, egy célcímet és egy forráscímet. A szabvány 2- és 

6-bájt-os címeket is megenged, de a 10 Mbit/s-os alapsávú szabvány számára 

kijelölt paraméterek csak 6-bájtos címek használatát engedélyezik. A célcím 

legfelső helyértékű bitje (I/G) közönséges címek esetén 0, csoportcímek esetén 

1 értékű. A csoportcímek teszik lehetővé több állomás egyetlen címmel való 

megcímzését. Amikor egy keret csoportcímet tartalmaz célcímként, akkor a 

keretet a csoport minden tagja veszi. Az állomások egy meghatározott 

csoportjának való keretküldést többes-küldésnek (multicast) nevezik. A 

célcímben csupa 1-est tartalmazó keretet az összes állomás veszi. Ez az üzenet-

szórás (broadcast). 

A címzésnél érdekes a legmagasabb helyértékű bit melletti 46. bit (U/L) 

használata. Ez a bit a helyi és a globális címeket különbözteti meg. A helyi 

címeket a hálózatmenedzserek jelölik ki és a helyi hálózaton kívül nincs 

jelentőségük. A globális címeket ellenben az IEEE jelöli ki azért, hogy a 

világon ne fordulhasson elő két azonos globális cím. Mivel 48 - 2 = 46 bit áll 

rendelkezésre, ezért megközelítőleg 7*10
13

 globális cím létezik. Az 

alapgondolat az, hogy 46 bitet használva már a világ bármely két állomása 

megcímezheti egymást. A célok megtalálásának módja már a hálózati rétegre 

tartozik. Ezt a 6*8 bájtot megegyezés szerint hexadecimális alakban, bájtonként 

kettőspontokkal elválasztva adják meg, például: 

3A:12:17:0:56:34 
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A hosszmező (length field) az adatmezőben található adatbájtok számát adja 

meg. A minimum 0, a maximum 1500 bájt: Bár egy 0 hosszúságú adatmező 

érvényes, de problémákat okozhat. Amikor egy adó-vevő ütközést érzékel, 

csonkolja az aktuális keretet, ami azt jelenti; hogy kóbor bitek, keretdarabkák 

mindig jelen lehetnek a kábelen. Az érvényes keretek és a szemét 

megkülönböztetése érdekében a 802.3 szabvány szerint egy érvényes keretnek 

legalább 64 bájt hosszúnak kell lennie, a célcímtől az ellenőrzőösszeget is 

beleértve. Ha tehát egy keret adatrésze 46 bájtnál rövidebb, akkor kitöltő mezőt 

kell használni a minimális kerethossz eléréséhez. A minimális kerethosszúság 

alkalmazásának másik oka az, hogy egy rövid keret küldését egy állomás még 

azelőtt befejezhetné, mielőtt a keret első bitje elérné a kábel legtávolabbi végét, 

ahol is az egy másik kerettel ütközhet. 

Az utolsó mező az ellenőrzőösszeg (checksum). Az ellenőrzőösszeg 

algoritmusa a ciklikus redundancia-ellenőrzésen alapul. 

Ahogy már említettük, ütközés bekövetkeztekor minden ütközést észlelő 

állomás abbahagyja adását, a többi állomás figyelmeztetésére szándékosan 

zajos jelet küld egy darabig, majd véletlenszerű ideig vár, és csak ezután 

próbálja ismét megkezdeni az adást.  

Az ütközés után az időt diszkrét időintervallumokra osztják. Az első ütközés 

után minden állomás az újabb próbálkozás előtt 0 vagy 1 időintervallumot 

várakozik. Ha két állomás ütközik, és mindkettő ugyanazt a véletlen számot 

kapja, akkor ismét ütköznek. A második ütközés után már a 0, l, 2 vagy 3 

számok közül választanak véletlenszerűen, és annak megfelelő ideig 

várakoznak. Ha a harmadik ütközés is bekövetkezik (amely 0,25 

valószínűséggel fordulhat elő), akkor az állomások a 0 és 7 közötti 

intervallumból választanak véletlenszerűen egy számot. 

Általánosan fogalmazva: a k-adik ütközés után az állomásoknak a 0 és 2
k
-1 

közötti intervallumból kell egy számot választaniuk, és ennek megfelelő időt 

kell várakozniuk. Ha azonban elérik a 10. ütközést, akkor a véletlenszám-

generálás felső határa az 1023-as értéken állandósul: 16 bekövetkezett ütközés 

után a vezérlő abbahagyja a próbálkozást, és hibajelzést ad a számítógépnek, és 

a felsőbb rétegek feladata a további hibajavítás. Ezt az algoritmust bináris 

exponenciális visszatartásnak (binary exponential back off) nevezik.  

A próbálkozások számával exponenciálisan növekvő várakozási idő miatt 

dinamikusan lehet az adni kívánó állomások számához igazodni. Ha a 

véletlenszám-generálás felső határa minden ütközéskor 1023 lenne, akkor két 

állomás újbóli ütközésének valószínűsége valóban elhanyagolhatóvá válna, de a 

várakozási idő átlagos értéke túl nagy lenne és a hálózat nagyon lelassulna. Ha 
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viszont az állomások csak a 0 és 1 közül választanának, akkor 100 egyszerre 

adni akaró állomás keretei addig ütköznének, amíg végre 99 állomás a 0-t, míg 

a maradék egy az 1-est (vagy fordítva) választaná. Ez megint igen nagy 

lassulást okozna. Összefoglalva: kevés ütköző állomás esetén viszonylag kis 

késleltetés következik csak be, ugyanakkor nagyszámú állomás esetén az 

ütközés még belátható időn belül feloldódik. 

Ahogy az eddigiekből kiderült, a CSMA/CD nem biztosít nyugtázást. Mivel az 

ütközés hiánya nem garantálja azt, hogy a keretek nem sérülnek meg, ezért a 

megbízható átvitel érdekében a célállomásnak ellenőriznie kell az 

ellenőrzőösszeget, és ha az hibátlan, akkor erről a tényről egy nyugtakeret 

küldésével értesítenie kell a forrást. Általában ez a nyugtázás egy másik keretet 

igényelne, amelynek elküldése érdekében, akárcsak egy adatkeret esetén, meg 

kell szereznie a csatorna-hozzáférési jogot. Ez megoldható úgy, hogy a sikeres 

adásokat követő közegért történő versengés során a célállomásnak prioritást 

biztosítunk. 

Kétségkívül jelenleg ma a legnépszerűbb hálózat az Ethernet, amelyet 

rugalmassága és egyszerűsége és olcsósága biztosít. A közeg-hozzáférési 

algoritmusa is jól alkalmazkodik a hálózatot használó emberi tevékenységhez: a 

felhasználók nem folyamatosan használják a hálózatot, hanem időben elosztva 

van hálózati forgalom. A számítógépes illesztőkártyái is olcsók. Az UTP 

kábelezés alkalmazásakor a telefonhálózattal együtt szerelhető. A 100 MHz-es 

sebességű változata szintén az UTP kábelezést használhatja. A koaxiális kábelt 

alkalmazó megoldások száma csökkenőben van, például azért, mert egy sorosan 

felfűzött kábelrendszerben sokkal nehezebb a hibát behatárolni, mint a csillag 

kialakítású UTP-s rendszer esetén. 

3.4. Vezérjeles sín (vezérjel-busz) 

Mint azt már az előbbiekben leírtuk, a gyártásautomatizálás sokszor igényel 

valós idejű, vagy felülről korlátos válaszidejű számítógépes hálózatot. Sajnos 

ennek az IEEE 802.3 szabvány nem tesz eleget. Egy másik probléma az, hogy 

ott a kereteknek nincs prioritása, azaz a fontos keretek nem kerülhetnek előnybe 

a kevésbé fontosakkal szemben. 

A gyűrű felépítés, ahol az állomások egymásnak küldik sorba körbe a kereteket, 

ilyen szempontból jó megoldás: ha k állomás alkotja a gyűrűt, és Tidőig tart egy 

keret átvitele, akkor bármelyik állomás k*T időn belül képes kommunikálni 

(felső korlát). Sajnos a gyűrű mint fizikai topológia kevéssé illeszkedik a 

futószalagok egyenes vonalú kialakításához. Ezért egy olyan kialakítást 

szabványosítottak, amely fizikailag lineáris buszkialakítása miatt 

üzenetszórásos módot használ (azaz a gyűrűtől eltérően nem pont-pont 
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kapcsolati módon dolgozik). Logikailag azonban gyűrű felépítésű. Elnevezése: 

vezérjel busz, vagy vezérjeles sín. 

A logikai gyűrű szervezés azt jelenti, hogy minden állomás ismeri a bal és a 

jobb oldali állomásának a címét. Ez a szomszédság nem a fizikai elhelyezkedés, 

hanem a gyűrűben elfoglalt logikai elhelyezkedés szerinti. Amikor a gyűrűt 

elindítják, elsőként a legmagasabb sorszámú állomás küldhet üzenetet. A küldés 

után átadja a küldés jogát a közvetlen szomszédjának, amit egy speciális keret a 

vezérjel (token) képvisel. Ez a vezérjel a logikai gyűrű mentén jár körbe, 

állomásról állomásra. Küldési joga csak a tokent birtokló állomásnak van, ezért 

ütközés nem jöhet létre. A gyűrűhöz csatlakozó állomások minden üzenetet 

vesznek, de csak a neki szólót veszik figyelembe. Fontos megjegyezni, hogy a 

sínhez való fizikai csatlakozás nem jelent azonnal gyűrűhöz való csatlakozást 

is: az állomások gyűrűbe illesztése, illetve eltávolítása a vezérjel-busz MAC-

protokolljának a hatáskörébe tartozik. Maga a protokoll nagyon bonyolult, 10 

különböző időzítést, és számos belső állapotváltozót használ. 

A fizikai réteg a kábeltelevíziózásban használt 75 ohmos szélessávú koaxiális 

kábel. Mind az egykábeles mind a kétkábeles (irányonként egy kábel) rendszer 

használható, főállomással, illetve főállomás nélkül. Három különböző 

modulációs módszer használható: fázis-folytonos ill. fázis-koherens 

frekvenciamoduláció, valamint amplitúdó moduláció. A lehetséges sebességek: 

1.5 ill. 10 Mbit/s. A modulációs technikák a kábel 0, 1 és tétlen állapota mellett 

még további három állapot fennállását is lehetővé teszik, amelyeket 

hálózatvezérlési célokra, jelzésátvitelre használnak. 

3.4.1. A sín MAC protokollja 

A gyűrű üzembe helyezésekor az állomások a gyűrűbe cím szerint csökkenő 

sorrendbe kerülhetnek be. A vezérjel küldés is mindig a nagyobbtól a kisebb 

sorszámú állomás felé irányul. Amikor egy állomás megkapja a vezérjelet, azt 

adott ideig birtokolhatja, és ez alatt az idő alatt — ha a keretei rövidek — akár 

több keretet is elküldhet.  

Ha a vezérjelet birtokló állomásnak nincs elküldendő kerete, akkor a tokent 

azonnal továbbküldi. A prioritás megvalósításának fontossága miatt négy, 

növekvő prioritási osztály van a forgalom számára: 0 , 2, 4, 6. Ez utóbbi a 

legnagyobb prioritású. Működési szempontból úgy is tekinthetjük, mintha 

minden állomás négy különféle prioritású alállomásból állna: az érkező 

kereteket a prioritásuk szerinti alállomás dolgozza fel. 

Amikor a vezérjel megérkezik egy állomáshoz, annak 6-os alállomása 

aktivizálódik. Ha van kerete, azonnal kezdi küldésüket. Amikor végzett (vagy 

amikor az időzítése lejárt), a vezérjelet belül átadja a 4-es alállomásnak, amely 

http://www.gdf-ri.hu/targy/halozat/szotar/9fszotux.htm#szótárvezérjelessín
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szintén az időzítésének lejártáig küldhet kereteket. Ezután az is továbbadja a 

vezérjelet 2-es prioritású alállomásnak, majd az a 0-ás alállomásnak, ahol 

keretek elküldésre kerülnek. Ezek után a vezérjelet a következő állomásnak kell 

továbbküldeni. Az időzítések megfelelő beállításával elérhető például az, hogy 

a teljes vezérjel-birtoklási idő egy jól meghatározott része a 6-os prioritású 

forgalomé legyen. Ez lehetővé teszi, hogy a hálózati adatátviteli kapacitás egy 

adott részét a 6-os prioritású forgalom számára tartsa fenn, és pl. hang vagy más 

valósidejű forgalom lebonyolítására használható. Az alsóbb prioritásoknak 

számára a maradék idő áll rendelkezésre. 

A vezérjeles sín keretformátumát a 39. ábra ismerteti. Az előtag, a vevő 

órájának szinkronizálását segíti elő. A kezdetjelző és a végjelző mező a keret 

határait jelzik. Mindkét mező analóg kódolású szimbólumokat tartalmaz, 

amelyek a digitális 0 és 1 kódolásától jelentősen különböznek. A speciális 

határoló jelek alkalmazása miatt nincs szükség adathossz mezőre.  

 

39. ábra: 802.4 keretformátum 

A keretvezérlés-mező az adat- és a vezérlőkereteket különbözteti meg 

egymástól, és adatkeretek esetén a keretek prioritását hordozza. Tartalmazhat 

olyan jelzést is, amely a célállomást a keret hibátlan vagy hibás vételének 

nyugtázására kötelezi. 

Vezérlőkeretek esetén a keretvezérlés mező a keret típusát jelöli. A 

megengedett típusok halmaza a vezérjel-átadási és a különböző gyűrű-

karbantartási keretekből áll. Ez utóbbiak között vannak az állomásokat a 

gyűrűbe be- illetve kiléptető kerettípusok. Megjegyezzük, hogy a 802.3 

szabványban vezérlő keretek nincsenek. A következő táblázat a 

vezérlőkereteket mutatja be:  

7. táblázat: 802.4 vezérlőkeretei 

Keretvezérlő 

mező 

Név Feladata 
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00000000 Claim token Vezérjel-igénylés gyűrű-inicializáláskor 

00000001 Solicit 

successor 2 

Az állomások beléptetésének engedélyezése 

00000010 Solicit 

successor 1 

Az állomások beléptetésének engedélyezése 

00000011 Who follows Felépülés elveszett vezérlőjelből 

00000100 Resolve 

contention 

Versenyhelyzet feloldás több állomás 

egyidejű gyűrűbe lépése esetén 

00001000 Token Vezérjel átadás 

00001100 Set successor Állomások kilépésének kezelése 

A célcím és a forráscím mező ugyanolyan, mint a 802.3-ban. Akárcsak a 802.3-

ban, egy adott hálózatban vagy csak 2 bájtos, vagy csak 6 bájtos címeket 

használhatnak az állomások Az egyedi és csoportcímek, valamint a lokális és 

globális címek kijelölésére ugyanazok vonatkoznak, mint 802.3-asnál. 

Az adatmező hossza 8182 bájt 2 bájtos címzés, illetve 8174 bájt 6 bájtos címzés 

esetén. Ez több mint ötszöröse a legnagyobb 802.3-beli keretnek. (Persze ott 

azért választottak rövid kereteket, hogy egy állomás ne tarthassa fel túl hosszú 

ideig a többi állomást). A vezérjeles sínen az időzítésekkel lehet korlátozni a 

hosszú keretek küldését, egyébként viszont nagyon kényelmes hosszú kereteket 

küldeni akkor, ha követelmény a valós időben történő feladat-végrehajtás. Az 

átviteli hibák kiszűrésére az ellenőrzőösszeg-mező szolgál. Ugyanazt az 

algoritmust használja, és ugyanúgy több tagú, mint a 802.3-é. 

3.4.2. A logikai gyűrű karbantartása 

Az állomások be- illetve kikapcsolása gyakran előforduló esemény, így meg 

kell oldani a gyűrűbe való be- és kiléptetést. A MAC réteg protokollja, az 

esetleg fellépő versenyhelyzetek feloldásával együtt ezt pontosan definiálja. A 
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feloldási algoritmus a 802.3-nál megismertbináris exponenciális visszatartás 

módszere. 

Miután a gyűrű felállt, minden állomásinterfész nyilvántartja a két logikailag 

szomszédos állomás címét. A vezérjel birtokosa a táblabeli Solicit successor 

keretek egyikének elküldésével rendszeres időközönként ajánlatot kér a 

gyűrűhöz még nem tartozó állomásoktól. A keret a küldő és a küldőt a sorban 

követő állomás címét tartalmazza. Azért, hogy a gyűrűcímek csökkenő sorrend 

szerinti rendezettsége megmaradjon, csak az ebben a tartományban lévő 

állomások kérhetik beléptetésüket. Egyszerre csak egy állomás beléptetése 

valósulhat meg. Ennek az a célja, hogy korlátozni lehessen a 

gyűrűkarbantartásra felhasználható időt. 

Ha egy adott időn belül egyetlen állomás sem ajánlkozik, akkor a vezérjel 

birtokosa folytatja tovább tevékenységét. Ha pontosan egy állomás kér belépést, 

akkor a beléptetés végrehajtódik, és ez az állomás lesz a vezérjel birtokosának 

következő új szomszédja. Ha egyszerre két vagy több állomás jelent be belépési 

igényt, akkor kereteik, akár a 802.3 esetén, ütközni fognak és összekeverednek. 

A vezérjel birtokosa ezután egy Resolve contention keret elküldésével 

kezdeményezi a versenyfeloldási algoritmus végrehajtását. 

Az új állomások beléptetési kérelmei nem befolyásolhatják a vezérjel 

körbefutási idejének legrosszabb esetre számolt értékét. Minden állomásban van 

egy időzítő. óra, amely minden vezérjel-igényléskor nullázódik. Amikor a 

vezérjel beérkezik, az óra újbóli nullázása előtt az állomás megvizsgálja az óra 

értékét (azaz az előző vezérjel-körbejárási időt). Ha ez meghalad egy bizonyos 

értéket, akkor arra következtet, hogy a forgalom túl nagy, ezért ebben a körben 

az állomás nem fog belépési ajánlatot küldeni.  

A gyűrű elhagyása ennél könnyebb. Egy Q állomás, amelyet a P állomás előz 

meg, és a R állomás követ, (sorrend: P-Q-R) úgy lép ki a gyűrűből, hogy P-nek 

egy Set successor keretet küld, amellyel közli, hogy ezentúl P követője nem Q, 

hanem R (sorrend: P-R). Ezután a Q egyszerűen abbahagyja a küldést. 

A gyűrű üzembe helyezése az új állomás beléptetésének egy speciális esete. 

Amikor bekapcsolják az első állomást, egy bizonyos idő múlva észreveszi, 

hogy nincs forgalom. Ezután egy Claim token keretet küld el. Mivel nem észlel 

más, vezérjelért versengő társat, ezért létrehoz egy vezérjelet, valamint egy 

gyűrűt, — amelynek egy tagja lesz, ez az állomás. Rendszeres időközönként 

kéri új állomások belépési ajánlatát. Ahogy új állomásokat kapcsolnak be, 

válaszolni fognak ezekre a kérésekre, és az előzőekben leírt mechanizmus 

szerint beléphetnek a gyűrűbe. Végső soron minden bekerülni akaró állomás be 

is tud kerülni a gyűrűbe. 
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Az átviteli és hardverhibák következtében probléma lehet a gyűrűvel és a 

vezérjellel is. Például, mi történik akkor, ha egy állomás a vezérjelet egy már 

működésképtelenné vált állomásnak továbbítja? A megoldás magától értetődő. 

Miután a vezérjelet elküldi, elkezdi figyelni a szomszédos állomást, hogy 

kibocsát-e vezérjelet vagy keretet. Ha nem küld semmit, akkor az állomás újabb 

vezérjelet küld. 

Ha ez szintén tönkremegy, akkor az állomás egy Who follows keretet küld el, 

amely a következő szomszédos állomás címét tartalmazza. Amikor a 

meghibásodott állomás után kővetkező állomás észrevesz egy Who follows 

keretet, amely éppen az előző szomszédjának címét hordozza, akkor egy Set 

successor keret küldésével válaszol annak az állomásnak, amelynek kővetkező 

szomszédja meghibásodott, és magát nevezi meg új szomszédként. A 

meghibásodott állomás tehát így kikerül a gyűrűből. 

Most tegyük fel, hogy egy állomás nemcsak, hogy nem továbbítja a vezérjelet, 

hanem még kővetkezőjének következőjét sem találja meg, amely ugyancsak 

tönkrement. Erre egy új stratégiát alkalmaz aSolicit successor 2 keret 

elküldésével, annak ellenőrzésére, hogy egyáltalán van-e "valaki, aki még él". 

Ezt kővetően ismét a szabványos versenyprotokoll kerül végrehajtásra, 

amelyben minden olyan állomás részt vehet, amely be akar kerülni a gyűrűbe. 

Végül a gyűrű újra felépül. 

Megint egy más típusú probléma az, amikor a vezérjel birtokosa megy tönkre, 

és nem ereszti el a vezérjelet. Ezt a problémát a gyűrű inicializálási algoritmusa 

oldja meg. Minden állomás rendelkezik egy időzítő órával, amely egy keret 

hálózatban való megjelenésekor nullázódik. Amikor ez az óra egy küszöbidőt 

elér, akkor az állomás egy Claim token keretet bocsát ki, és az új vezérjel 

megszerzéséért verseny indul meg. 

További probléma az, ha egyszerre több vezérjel jelenik meg. Ha a vezérjelet 

birtokló állomás észrevesz egy másik állomástól származó vezérjelet, akkor 

saját vezérjelét azonnal eldobja. Ha két vezérjel volt, akkor most már csak egy 

van. Ha több mint két vezérjel lenne, akkor ez a folyamat addig folytatódik, 

amíg újból csak egy vezérjel marad. Ha az állomások véletlenül az összes 

vezérjelet eldobnák, akkor az aktivitás hiánya egy vagy több állomást arra 

késztetne, hogy vezérjel-generálási folyamatot indítson el, amelynek lefolyását 

már láttuk. 

3.5. Vezérjeles gyűrű 

Bevezetésként meg kell jegyeznünk azt a tényt, hogy a gyűrű nem igazán 

alkalmas üzenetszórásos átvitelre, hiszen tulajdonképpen kör alakba rendezett, 

két pont közötti kapcsolatok halmaza. A gyűrűtechnológia majdnem teljesen 
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digitális, szemben pl. a 802.3-al, amely jelentős mennyiségű analóg elemet 

tartalmaz az ütközések érzékeléséhez. A gyűrű kiszámítható felső időkorlátos 

csatorna-hozzáférést is biztosít. A létező többféle gyűrű kialakítások közül a 

802.5 által szabványosítottat vezérjeles gyűrűnek (token ring) nevezik. 

A gyűrűben zajló átvitel tervezésénél és elemzésénél alapvető kérdés egy bit 

"fizikai hossza". Ha egy gyűrű x Mbit/s-os adatátviteli sebességgel rendelkezik, 

akkor 1/x msec-onként kerül ki egy bit az átviteli közegre. A tipikus 200 

m/msec-os jelterjedési sebességgel számolva ez azt jelenti, hogy egy bit 

megközelítőleg 200/x métert foglal el a gyűrűn. Emiatt például 1 Mbit/s-os 

gyűrű, amelynek kerülete 2000 m, csak 10 bitet tartalmazhat egyszerre. 

A gyűrűinterfészeknek két üzemmódjuk van: vételi és adási. Minden 

gyűrűinterfészhez érkező bit az állomás egy ideiglenes regiszterébe (pufferébe) 

kerül, — ahonnan az adott állomás ismét a gyűrűbe küldi ki. Vétel esetén a 

pufferben levő bitet a gyűrűbe való kiírás előtt az állomás megvizsgálja, majd 

továbbadja. Ha nem az eredetit küldi tovább, akkor adásról beszélünk. A bitek 

interfészeknél való pufferelése, másolása minden egyes állomásnál 1-bites 

késleltetést eredményez. 

Ha az állomások tétlenek, a vezérjeles gyűrűben, egy speciális bitminta, az ún. 

vezérjel (token) jár körbe. Amikor egy állomás keretet akar küldeni, még a 

küldés előtt meg kell szereznie a vezérjelet, és el is kell távolítania a gyűrűből. 

Mivel csak egyetlen vezérjel van, ezért csak egyetlen állomás adhat egyszerre, 

így tehát a csatorna-hozzáférés ugyanúgy ütközésmentesen valósul meg, mint a 

vezérjeles sín esetén. A vezérjeles gyűrű tervezésének további gondja az, hogy 

magának a gyűrűnek is elegendő késleltetéssel kell rendelkeznie ahhoz, hogy 

tétlen állomások esetén is képes legyen a teljes vezérjel befogadására és 

keringtetésére. A késleltetés két komponensből áll: az egyes állomások okozta 

1-bites késleltetésből és a jelterjedési késleltetésből. 

A tervezőknek majdnem minden gyűrűben számolniuk kell az állomásoknak 

különböző időkben, különösen éjszakára való kikapcsolásával, és az ebből 

adódó késleltetések csökkenésével. Ha az állomások gyűrűillesztői a gyűrűtől 

kapják áramellátásukat, akkor az állomások leállításának nincs ilyen hatása. Ha 

azonban az interfészek kívülről kapják az áramot, akkor a gyűrű 

folytonosságának fenntartása miatt úgy kell azokat megtervezni, hogy 

kikapcsoláskor a bemenetük a kimenetükhöz kapcsolódjon. Ez nyilvánvalóan 

megszünteti az 1-bites késleltetést. Rövid gyűrű esetén ezért éjszakára 

mesterséges késleltetéseket illesztenek be, így teszik képessé a gyűrűt a vezérjel 

további fenntartására és keringtetésére.  
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A gyűrűben körbeterjedő biteket a küldő állomások távolítják el a gyűrűből. Az 

állomás megőrizheti — az eredeti bitekkel való összehasonlításhoz — vagy el is 

dobhatja azokat. Ez a gyűrűszerkezet nem korlátozza a keretek maximális 

méretét, hiszen az egész keret egyszerre úgy sem jelenik meg a gyűrűben.  

Miután egy állomás az utolsó keretének utolsó bitjét is elküldte, a vezérjelet 

vissza kell helyeznie a gyűrűbe. Az utolsó bit visszaérkezése — és a gyűrűből 

való kivonása után az interfésznek azonnal vételi üzemmódba kell visszaállnia, 

nehogy ismét kivonja a vezérjelet, amely az utolsó bitet követően érkezik, 

hacsak addigra már egy másik állomás meg nem szerezte. 

A keretek nyugtázása nagyon egyszerűen megoldható. A keretformátumnak 

egyetlen 1-bites mezőt kell tartalmaznia, amely kezdetben nulla. Amikor a 

célállomás megkapja a keretet, ezt a mezőt 1-be állítja. Mivel a keretet a küldő 

vonja ki, ezért könnyen tudja ezt a bitet, a nyugtát ellenőrizni. Ha a keret 

üzenetszórásos típusú, az több állomásnak szól, akkor ennél sokkal 

bonyolultabb nyugtázási mechanizmust használnak (ha egyáltalán használnak). 

Amikor a forgalom kicsi, akkor a vezérjel a működési idő legnagyobb részében 

a gyűrűben körbe-körbe fut. Alkalomszerűen egy-egy állomás kivonja a 

gyűrűből, kereteit elküldi, majd ismét visszahelyezi a gyűrűbe. Ha azonban a 

forgalom olyan nagy, hogy az egyes állomásoknál sorok keletkeznek, akkor 

ahogy egy állomás befejezi adását és a vezérjelet visszahelyezi a gyűrűbe, a 

következő állomás, figyelve azt, azonnal lecsap rá, és kivonja a gyűrűből. Ily 

módon az adási engedély, szép egyenletesen ciklikus jelleggel körbeforog a 

gyűrűben. Nagy terhelés esetén a hálózat hatékonysága a 100%-ot is elérheti. 

A 802.5 szabvány szerinti gyűrű a fizikai rétegben a 1, 4 vagy 16 Mbit/s-os 

sebességre alkalmas árnyékolt sodrott érpárt használ. Az IBM verziója, 

akárcsak a legtöbb vezérjeles gyűrű, 16 Mbit/s-os sebességen működik. A 

jeleket a különbségi Manchester-kódolással kódolják. A magas és alacsony 

logikai értékeket 3,0-4,5 V közötti pozitív, ill. negatív jelek képviselik. 

Rendesen a különbségi Manchester-kódolás magas-alacsony és alacsony-magas 

váltásokat használ a bitek jelzésére, de a 802.5 bizonyos vezérlőbájtokban (pl. 

keretek elejének és végének jelzésére) alacsony-alacsony és magas-magas 

átmeneteket is használ. Ezek a nem adat jellegű jelek csak egymást követő 

párokban fordulnak elő azért, hogy ne idézzenek elő egyenfeszültségű 

komponenst a gyűrűn. 

 Sajnos a gyűrűhálózatokban a kábel megszakadása esetén az egész gyűrű 

működése megszűnik. A probléma megoldása: a huzalközpont (wire center), 

amelyet a 40. ábra mutat. Minden állomás egy bejövő és egy elmenő vezetékkel 

kapcsolódik hozzá.  
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A huzalközponton belül egy állomás be és kimenő vezetékét rövidre záró ún. 

terelő relék (az ábrán K-val jelölve) vannak, amelyeket az állomások látnak el 

árammal. Ha a gyűrű megszakad, vagy egy állomás meghibásodik, akkor a 

tápáram hibája miatt a relé elenged, így az állomás kikerül a logikai gyűrűből. 

A reléket szoftver is működtetheti, így lehetőség nyílik olyan diagnosztikai 

programok írására, amelyekkel az állomások egyenkénti kiiktatása révén hibás 

állomásokat, ill. gyűrűszegmenseket fel lehet fedezni. Bár a 802.5 szabvány 

formálisan nem követeli meg az ilyen huzalközpontot, de a gyakorlatban 

elvárják, hogy a 802.5 hálózatok a megbízhatóság és a karbantarthatóság 

növelése érdekében huzalközponttal rendelkezzenek. A kialakítására az IBM a 

strukturált kábelezést használja. 

 

 

40. ábra: Huzalközpont 

Amikor a hálózat több egymástól messze fekvő állomáscsoportból áll, akkor 

logikusan bővítve több huzalközpontból álló topológia is létrehozható úgy, 

hogy az ábrán levő állomás kábelpárok egyikét egy távoli huzalközpontba tartó 

kábelpár váltja fel. 

3.5.1. A vezérjeles gyűrű MAC protokollja 

A MAC alréteg alapműködése nagyon egyszerű. Amikor nincs forgalom, akkor 

a gyűrűn egy 3-bájtos vezérjel kering körbe-körbe addig, amíg valamelyik 

állomás meg nem szerzi a második bájtja egy adott, 0 értékű bitjének 1-be 

állításával. Ezáltal az első két bájt keretkezdet szekvenciává alakul át. Az 
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állomás ezután a 41. ábra szerint egy normál adatkeret további részeit kezdi el 

küldeni.  

 

41. ábra: 802.5 keretformátum 

Rendes körülmények között a keret első bitje a gyűrűn körbeérve még azelőtt 

visszatér küldőjéhez, hogy az a teljes keretet el tudta volna küldeni. Csak egy 

nagyon hosszú gyűrű képes egy teljes keretet felvenni. Következésképpen az 

adóállomásnak már küldés közben el kell kezdeni a gyűrű "lecsapolását", azaz 

az útjukat befejező bitek kivonását a gyűrűből. 

Egy állomás a vezérjelet legfeljebb az ún. vezérjel tartási ideig (token holding 

time) birtokolhatja, amelynek alapértéke 10 ms. Ha az első keret elküldése után 

még elegendő idő marad, az állomás további kereteket is elküldhet. Ha az 

összes keret elküldése befejeződött, vagy a vezérjel tartási idő lejárt akkor az 

állomásnak vissza kell állítania a 3-bájtos vezérjelet, és vissza kell helyeznie a 

gyűrűre. 

Az ábrán látható Kezdetjelző és Végjelző mezők a keretek elejét és végét jelzik. 

Az adatbájtoktól való megkülönböztethetősége érdekében, érvénytelen 

különbségi Manchester mintákat (HH és LL) tartalmaznak. A Hozzáférési 

vezérlés mező tartalmazza a vezérjelet, valamint a Figyelőbitet, a 

Prioritásbiteket és a Lefoglalásbiteket. Az adatkereteket a vezérlőkeretektől a 

Keretvezérlés bájt különbözteti meg. Ezeket a Célcím és a Forráscím mezők 

követik, amelyek ugyanazok, mint 802.3-ban és 802.4-ben. Ezután az adatmező 

következik, amely tetszőleges hosszúságú lehet, hosszát csak a vezérjel tartási 

idő korlátozza. Az Ellenőrzőösszeg mezője megegyezik a 802.3-aséval és 

802.4-esével.  

Egy érdekes, a másik két protokollban nem létező adat a Keretstátusz bájt. Ez 

tartalmazza az A és C biteket. Amikor egy keret megérkezik a célcímmel 
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megegyező állomás interfészéhez, a keret elhaladása során az interfész 

bebillenti az A bitet.  

Ha az interfész be is másolja a keretet az állomás memóriájába, akkor a C bitet 

is bebillenti. A keret bemásolása puffer-hiány vagy egyéb más okokból 

meghiúsulhat. Amikor egy állomás kivonja az általa elküldött keretet, 

megvizsgálja az A és C biteket. Három kombináció lehetséges:  

A = 0 és C = 0 - a célállomás nem létezik, vagy nincs bekapcsolva. 

A = 1 és C = 0 - a célállomás létezik, de nem fogadta a keretet. 

A = 1 és C = 1 - a célállomás létezik és a keretet bemásolta. 

Ez az elrendezés a keretek egyidejű nyugtázását is biztosítja. Ha egy keretet 

visszautasítanak, de a cél létezik, akkor a küldő opcionálisan egy kis idő múlva 

ismét próbálkozhat. Mivel a Keretstátusz bájt az ellenőrzőösszeg hatáskörén 

kívül van, ezért az A és C biteket a keret belsejében megismételték 

kompenzálva a megbízhatóság csökkenését. A végjelző egy E bitet tartalmaz, 

amelyet akkor billent be egy interfész, ha hibát érzékel (pl. egy nem 

engedélyezett Manchester-mintát fedez fel). Tartalmaz még egy olyan bitet is, 

amelynek segítségével egy logikai sorozat utolsó keretét lehet megjelölni, azaz 

hasonló jellegű, mint egy állományvége (EOF=end-of file) jel. 

A 802.5 többszintű prioritáskezelésre alkalmas. A 3 bájtos vezérjel középső 

bájtjának egyik mezője a vezérjel prioritását adja meg. Amikor egy állomás egy 

p prioritású keretet akar küldeni, akkor addig kell várnia, amíg egy olyan 

vezérjelet el nem tud kapni, amelyiknek prioritása kisebb vagy egyenlő p-nél. 

Továbbá, egy állomás a következő vezérjel lefoglalását megkísérelheti úgy is, 

hogy az éppen áthaladó keret lefoglalásbitjeit olyan prioritásúvá írja át, amilyen 

prioritással rendelkező keretet el kíván küldeni. Ha azonban ezekbe a bitekbe 

már nagyobb prioritást jegyeztek be, akkor az állomás lefoglalási kísérlete 

sikertelen lesz. Az aktuális keret elküldését követően a visszaállítandó vezérjel 

prioritásának meg kell egyeznie az eredeti lefoglalt vezérjel prioritásával. 

Kis gondolkodással belátható, hogy ez a mechanizmus egyre följebb és följebb 

emeli a lefoglalási prioritást. A probléma megoldására a protokoll néhány 

összetettebb szabályt fogalmaz meg. A gondolat lényege, hogy egy prioritást 

emelő állomás az emelés végrehajtását követően, a prioritáscsökkentés 

felelősévé válik. 

3.5.2. A vezérjeles gyűrű karbantartása 

A vezérjeles sín protokolljában a gyűrűkarbantartás teljesen decentralizált 

megoldású. A vezérjeles gyűrű karbantartása ettől teljesen eltérő módon valósul 

meg. Minden gyűrűben van egy felügyelő állomás (monitor station), amely a 
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gyűrű karbantartásáért felelős. Ha a felügyelő állomás meghibásodik, akkor a 

helyébe, egy versenyprotokoll alapján gyorsan megválasztott másik állomás 

lép. (Minden állomásnak megvan az esélye, hogy felügyelő állomássá váljon.) 

Amíg azonban megfelelően működik, a felügyelő állomás egyedül felelős a 

gyűrű helyes működéséért. 

Amikor a gyűrű feláll és az első állomás — vagy bármelyik állomás — 

észreveszi, hogy nincs felügyelő állomás, egy Claim token vezérlőkeretet 

küldhet el. Ha ez a keret a nélkül visszaér a küldőhöz, hogy valaki más 

ugyancsakClaim token keretet küldött volna, akkor maga a küldő válik 

felügyelővé (minden állomásba beépítik a felügyelővé válás képességét). A 

vezérjeles gyűrű vezérlő kereteit a következő táblázatban foglaltuk össze: 

Keretvezérlő 

mező 

Név Feladata 

00000000 Duplicate address 

test 

Ellenőrzi, hogy van-e két azonos című 

állomás  

00000010 Beacon A gyűrűszakadás lokalizálásához 

00000011 Claim token Próbálkozás felügyelővé válásra 

00000100 Purge A gyűrű újraindítása 

00000101 Active monitor 

present 

A felügyelő periodikusan bocsátja ki 

00000110 Standby monitor 

present 

Potenciális felügyelő jelenlétét hirdeti 

ki 

0-1. táblázat: A vezérjeles gyűrű vezérlő keretei 

 

A felügyelő felelős többek között a vezérjel-vesztés figyeléséért, a 

gyűrűszakadáskor elvégzendő teendők elvégzéséért, az összekeveredett keretek 
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eltávolításáért és az árván maradt keretek kiszűréséért. Árva keret akkor 

keletkezik, amikor egy állomás egy rövid keretet a maga teljességében kibocsát, 

de annak kivonására már nem képes, mert időközben meghibásodott vagy 

kikapcsolták. Ha erre a rendszer nem figyelne, akkor a keret a végtelenségig 

cirkulálna. 

A vezérjel-vesztést a felügyelő állomás egy, a lehetséges leghosszabb vezérjel 

nélküli intervallum értékére beállított időzítéssel ellenőrzi. Ezt abból a 

feltételezésből kiindulva számítja ki, hogy minden állomás teljes vezérjel-tartási 

idejét kihasználva ad. Ha ez az időzítés lejár, akkor a felügyelő megtisztítja a 

gyűrűt, és egy új vezérjelet állít elő. 

Az összekeveredett, ill. meghibásodott kereteket érvénytelen formátumuk vagy 

helytelen ellenőrzőösszegük révén lehet felismerni. A felügyelő ekkor magán 

keresztül bocsátva felnyitja, majd megtisztítása gyűrűt, és új vezérjelet bocsát 

ki. Az árva keretek kiszűrését úgy végzi el, hogy minden keresztülhaladó keret 

hozzáférési vezérlés mezőjében bebillenti a felügyelőbitet. Ha egy bejövő 

keretben ez a bit már beállított, akkor ez arra hívja fel a figyelmet, hogy a keret 

eltávolításáért felelős állomás valószínűleg hibás, hiszen csak így fordulhat elő, 

hogy a keret már másodszor halad át a felügyelőn. A felügyelő állomás ekkor 

maga távolítja el ezt a keretet. 

Az egyik monitorfunkció a gyűrű hosszával kapcsolatos. A vezérjel 24 bit 

hosszú, ami azt jelenti, hogy a gyűrűnek elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy 

24 bitet egyszerre tartalmazhasson. Ha az állomások 1-bites késleltetése, plusz a 

kábel késleltetése kisebb mint 24 bit, akkor a felügyelő külön késleltetésekkel 

biztosítja a vezérjel keringtethetőségét. 

A gyűrű szakadási helyének behatárolását a felügyelő állomás nem képes 

egyedül megoldani. Amikor egy állomás valamelyik szomszédját 

működésképtelennek érzékeli, akkor egy Beacon keretet bocsát ki, amelyben 

megadja a feltételezhetően hibás állomás címét. Ezeket az állomásokat a 

huzalközpontban levő terelő-relék segítségével emberi beavatkozás nélkül ki 

lehet iktatni a gyűrűből. 

3.5.3. A vezérjeles gyűrű és a vezérjeles sín összehasonlítása  

A vezérjeles sín esetében nincs olyan központi komponens, amelynek 

bármilyen véletlenszerűen bekövetkező hibája miatt az egész rendszer 

működésképtelenné válhat. Ezért olyan rendszert terveztek, amelyben a vezérjel 

aktuális birtokosa különleges jogai vannak: például új állomásokat vehet fel a 

gyűrűbe, egyébként azonban semmi sem különbözhet a többitől.  
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A vezérjeles gyűrű esetében a tervezők úgy érezték, hogy a vezérjel vesztés, 

árva keretek stb. kezelése egy központi felügyelő állomással sokkal egyszerűbb. 

Továbbá egy normál rendszerben az állomások csak nagyon ritkán mennek 

tönkre, ezért az új felügyelő állomás alkalomszerű versengéses megválasztása 

nem okoz nagy problémát. Ennek ára azonban az, hogy ha a felügyelő állomás 

egyszer valóban meghibásodik, de ugyanakkor Active monitor present 

vezérjeleket küld periodikusan, akkor nincs olyan állomás, amely ezt 

megkérdőjelezhetné. A felügyelő állomást nem lehet felelősségre vonni. 

3.6. FDDI 

Az FDDI két optikai szálas gyűrűből áll, amelyekben az adatforgalom ellentétes 

irányú. Ha az egyik meghibásodik, a másik gyűrűn az adatforgalom tovább 

folyik. Ha mindkettő ugyanazon a ponton szakad meg, akkor a két gyűrű 

egyetlen dupla hosszú gyűrűvé alakítható. Minden állomás olyan relékkel van 

felszerelve, amelyek a gyűrűk összekapcsolására, és a meghibásodott állomások 

kiiktatására használhatók. 

Az FDDI két állomástípust határoz meg:   

az A osztályú állomást, amely mindkét gyűrűhöz kapcsolódik, és a 

B osztályút, amelyik csak az egyikhez. 

 

42. ábra: FDDI gyűrűk 

Az igényektől és a költségektől függően üzembe helyezéskor tiszta A, tiszta B, 

vagy kombinált típusú állomásokból építhetjük fel a hálózatot. 

Az FDDI több módusú üvegszálakat használ olcsóbb volta és kisebb 

veszélyessége (nem lézerfény, csak LED) miatt. A fizikai réteg nem használ 

Manchester-kódolást, mert a 100 Mbit/s-os Manchester-kódolás 200 Mbit/s-ot 

követelne, és ez túl költséges lett volna. Ehelyett az ún. 4 az 5-ből (4-out-of-5) 
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kódolást használják. Minden 4 MAC szimbólumból (0-kból, 1-ekből, és 

bizonyos nem adat jellegű szimbólumból, pl. keretkezdetből) álló csoport 5-

bites csoporttá kódolva jelenik meg a közegen. A lehetséges 32 kombinációból 

16 az adatok, 3 a határolók, 2 a vezérlés és 3 a hardverjelzés számára van 

fenntartva, 8 egyelőre kihasználatlan. 

E kódolásnak előnye, hogy kisebb sávszélességet igényel, hátránya viszont az, 

hogy elveszíti a Manchester-kódolás önszinkronizáló tulajdonságát, azaz a 

bitváltásokat nem lehet órajelként használni. Ennek kompenzálására a küldő a 

vevő órajelének szikronba hozására egy hosszú előtagot küld a keret elején. 

Emiatt az is követelmény, hogy az összes órajel frekvenciájának legkevesebb 

0,005 %-on belüli pontosságúnak kell lennie. Ilyen stabilitás mellett legfeljebb 

4500 bájt hosszú keret küldhető el a szinkronizmusból való kiesés veszélye 

nélkül. 

Az alap FDDI protokoll modellje a 802.5 protokollon alapszik. Adatküldéshez 

egy állomásnak először a vezérjelet kell megszereznie. Ezután elküld egy 

keretet, majd annak visszaérkezésekor kivonja a gyűrűből. Egy különbség az 

FDDI és 802.5 között az, hogy a 802.5-ben egy állomás addig nem állít elő új 

vezérjelet, amíg kerete a gyűrű körbejárása után vissza nem ért. Az FDDI-ban, 

amely potenciálisan 1000 állomásból és 200 km optikai szálból állhat, ez a 

stratégia jelentős késleltetést eredményezne: emiatt egy állomás, a keret 

elküldésének pillanata után már új vezérjelet bocsáthat ki a gyűrűre. Egy nagy 

gyűrűben akár több keret is keringhet egyszerre. 

Az FDDI adatkeretei a 802.5 adatkereteihez hasonlítanak, beleértve a 

keretstátusz-bájtban levő nyugtázási bitet is. Speciális szinkronkereteket is 

megenged azonban vonalkapcsolt PCM vagy ISDN adatok számára. Egy 

mesterállomás e szinkronkereteket a PCM rendszerekhez szükséges 8000 

minta/sec sebesség fenntartásához 125 µsec-onként generálja. Minden ilyen 

keret egy fejrészből, 16 bájt nem vonalkapcsolt adatból és legfeljebb 96 bájt 

vonalkapcsolt adatból (azaz keretenként legfeljebb 96 PCM csatornából) áll. 

A 96-os számot azért választották, mert ez vagy négy USA-beli T1-es csatorna 

(4*24) 1,544 Mbit/s-on, vagy három CCITT csatorna (3*32) 2,048 Mbit/sec-on 

való keretbe foglalását teszi lehetővé, és így a keret a világon mindenütt 

elfogadható. A 96 vonalkapcsolt csatorna számára elérhető adatátviteli 

sebességből egy 125 µsec-onként kibocsátott szinkronkeret 6,144 Mbit/s-ot 

fogyaszt el. A 125 µsec alatti maximális 16 szinkronkeret legfeljebb 1536 PCM 

csatornát engedélyez, és 98,3 Mbit/sec-ot emészt fel. 

Ha egy állomás egyszer már egy vagy több időrést megszerzett egy 

szinkronkeretben, akkor ezek mindaddig foglaltak is maradnak, amíg az 
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állomás fel nem szabadítja azokat. A szinkronkeretek által nem használt 

maradék adatátviteli kapacitás az igénylők között felosztható. A minden 

keretben lévő bitmaszk jelzi a kiosztható réseket.  

3.7. A MAP és TOP 

Az IEEE 802 szabvány csak a hálózati rétegig szabványosítja a LAN 

hálózatokat. Azért, mert a három szabványban a közeg-hozzáférési módszerek 

eltérnek, nem célszerű a teljes felépítést különállóan kezelni. Ez vezetett két, a 

szabványokon alakuló protokoll:  

a valós idejű működést követelő MAP (Manufacturing Automation 

Protocol) gyártásautomatizálási protokoll,  

és az ilyen igényt nem támasztó TOP (Technical and Office Protocol) 

technikai és hivatali protokoll, ami egy irodaautomatizálásra szánt 

megoldás  

kifejlesztéséhez. Bár a MAP és a TOP az alsó rétegekben különböző, a 

felső rétegekben teljesen kompatibilisek, azonos protokollokat 

használnak. 

Az olyan protokollgyűjteményt, amely minden rétegben csak egyetlen 

protokollt tartalmaz protokollkészletnek (protocol suite) vagy más néven 

protokoll veremnek (protocol stack) nevezünk. Ilyen például a MAP, TOP, 

illetve az Internet protokoll készlete. 

Mind a MAP és mind TOP felépítésében az OSI modellt követi. Az 

összeköttetés-mentes hálózati szintű protokolljuk az ISO 8473-as. Ez nagyon 

hasonló az IP protokollhoz, de nagymértékben eltér az X.25-től, azaz a 

datagramos megközelítést választották. 
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43. ábra: A MAP és a TOP felépítése 

A szállítási rétegnek az ISO 8072/8073 protokollt használják. Ez a réteg saját 

maga kezeli a forgalomszabályozást és a hibavédelmet. A 4-es osztály azt jelzi, 

hogy a megbízhatatlan szállítási réteg esetén is megfelelően fog működni. (Az 

X.25-ös szállítási réteg esetén fölötte alacsonyabb osztályba tartozó szállítási 

protokollt lehetne használni.) 

A viszony- és a megjelenítési és alkalmazási rétegeiben szintén ISO szabványú 

megoldások találhatók (állománytovábbítás, virtuális terminál).  

A TOP hálózatok ötféle fizikai eszközt használnak az összekötetések 

megvalósítására: a hosztokat, jelismétlőket, hidakat, útválasztókat (routereket) 

és átjárókat (gateway). A hosztok lényegében az információ forrásai és céljai. 

Jelismétlőkről (repeater) már az Ethernet hálózat kapcsán írtunk, feladatuk a 

jelregenárálás, bitek továbbítása az egyik hálózatból a másikba. A híd (bridge) 

két hálózat adatkapcsolati szintű összekapcsolását végzi. Egy Ethernet és egy 

vezérjeles sínű hálózat között a híd teremti meg a kapcsolatot. Lényegében 

egymásba átalakítja az eltérő keretformátumokat. Lényegében egy 

kommunikációs számítógép. Útválasztókat (router) akkor kell alkalmazni, ha az 

összekötendő hálózatok különböző hálózati, de azonos szállítási réteggel 

rendelkeznek. Pl. Ethernet és X.25-ös hálózat között útválasztó alakítja az 

Ethernet kereteket X.25-ös keretekké. Átjárókat (gateway) akkor használnak, ha 

olyan hálózathoz csatlakoznak, amely felépítése nem követi az OSI modellt.  

http://www.gdf-ri.hu/targy/halozat/szotar/9fszotac.htm#szótárbridge
http://www.gdf-ri.hu/targy/halozat/szotar/9fszotgi.htm#szótárgateway
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8. táblázat: Hálózati összekötők 

Összekötő réteg 

Protokollok 

Fizikai réteg 
Adatkapcsolati 

réteg 
Hálózati réteg 

Repeater ugyanaz ugyanaz ugyanaz 

Bridge különböző ugyanaz ugyanaz 

Router különböző különböző ugyanaz 

Gateway különböző különböző különböző 

MAP esetén hatféle eszköz használható: a fenti ötből a repeatert nem használják 

(helyette hidat alkalmaznak), de két újabb a régebbi PROWAY LAN 

hálózatokban használt kapcsoló eszköz jelenik meg: a MINIMAP csomópontot 

és a MAP/EPA átjáró.  

3.8. A TCP/IP protokoll 

Az Internet kisebb kiterjedésű számítógépes hálózatok (LAN-ok) 

összekapcsolásából álló globális számító-gépes rendszer. A rendszer alapjait a 

hatvanas évek elején az USA-ban alakították ki a Védelmi Minisztérium 

támogatásával indított ARPA kutatási program keretében, ezért kezdetben a 

neve ARPANET volt. Azt vizsgálták, hogy milyen módon valósítható meg az 

egymástól távol lévő számítógépeken keresztül történő adattovábbítás. A cél 

egy olyan kommunikációs rendszer kialakítása volt, amely akkor is tovább 

működik ha egy-egy része valamilyen ok miatt kiesik. Az adatok átvitelére 

csomagkapcsolt átvitelt használtak. Az egyszerű kommunikációt megvalósító 

levelezésen vagy adatbázisok elérésén túl ma már különféle multimédia-

alkalmazások is használhatók.  
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44. ábra: TCP/IP és az OSI modell 

A későbbiekben már Internet-nek nevezett hálózat — bár a rétegmodell 

szemlélettel 1960-as években tervezték — nem követi az OSI hét rétegű 

felépítését. A hálózati modell négy rétegből áll:  

Alkalmazási szint (Application).Itt vannak a felhasználói és a hálózati 

kapcsolatot biztosító programok 

Hoszt-hoszt réteg (Transport). Az OSI modell szállítási hálózati 

rétegének felel meg. A létesített és fennálló kapcsolat fenntartását 

biztosítja. Két rétegprotokollból áll: az egyik a Transmission Control 

Protocol (TCP) azaz a továbbítást szabályozó eljárás, a másik az 

összekötetés mentes szállítási protokoll User Datagram Protocol (UDP) 

Hálózatok közötti (Internet). Az OSI modell hálózati rétegének felel 

meg, ez a réteg végzi az a csomagok útvonal kijelölését a hálózatok 

között. Ennek a rétegnek a protokollja az Internet Protocol (IP), az 

üzenetvezérlő protokoll cím meghatározó eljárása, a foglalt címet 

meghatározó eljárás. A rétegben előforduló események és hibák 

jelzésére szolgál az Internet Control Message Protocol (ICMP), az 

Internet Vezérlőüzenet Protokoll. 

Hálózat elérési (Network Interface). Az OSI modell két alsó szintjének 

felel meg, és ez biztosítja a kapcsolatot a csomópontok között. (Pl.: 

Ethernet, Token-Ring, Token-Bus). 

Az információ áramlása két csomópont között a 45. ábrán látható. 
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45. ábra: A TCP/IP csomópontok közti információáramlás 

3.8.1. Az Internet szállítási rétege: a TCP 

Az eredeti ARPANET-ben az alhálózattól virtuális áramkör szolgálatot vártak 

el (azaz tökéletesen megbízhatót). Az első szállítási réteg protokoll a 

hálózatvezérlési protokoll (NCP, Network Control Protocol) elvileg egy 

tökéletes alhálózattal való együttműködésre épült. Egyszerűen átadta a TPDU-

kat a hálózati rétegnek és feltételezte, hogy a megfelelő sorrendben 

kézbesítődnek a célnál. A tapasztalat azt mutatta, hogy az ARPANET-en belül 

ez a protokoll kielégítően működik. 

 

46. ábra: TCP csomag 

Ahogy azonban az ARPANET Internetté vált, amelyben már számos LAN, 

rádiós csomagszóró alhálózat; valamint több műholdas csatorna is működött, 

azaz a végpontok közötti átviteli megbízhatóság csökkent. Ezért egy új szállítási 
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protokollt, az átvitel vezérlési protokoll (TCP, Transmission Control Protocol) 

vezettek be. A TCP tervezésénél már figyelembe vették azt, hogy 

megbízhatatlan (az OSI terminológia szerint C típusú) alhálózatokkal is tudjon 

együttműködni. A TCP-vel együtt fejlesztették a hálózati réteg protokollját (IP) 

is. 

A TCP fogadja a tetszőleges hosszúságú üzeneteket a felhasználói folyamattól 

és azokat maximum 64 kbájtos darabokra vágja szét. Ezeket a darabokat 

egymástól független datagramokként küldi el. A hálózati réteg sem azt nem 

garantálja, hogy a datagramokat helyesen kézbesíti, sem a megérkezett 

datagramok helyes sorrendjét. A TCP feladata az, hogy időzítéseket kezelve 

szükség szerint újraadja őket, illetve hogy helyes sorrendben rakja azokat össze 

az eredeti üzenetté. Minden TCP által elküldött bájtnak saját sorszáma van. A 

sorszámtartomány 32 bit széles, vagyis elegendően nagy ahhoz, hogy egy adott 

bájt sorszáma egyedi legyen.  

A TCP által használt fejrészt a 46. ábra ismerteti. A minimális TCP fejrész 20 

bájtos. A forrásport és a célport mezők az összeköttetések végpontjait (TSAP-

címek az OSI terminológia szerint) azonosítják. Minden egyes hosztnak 

magának kell eldöntenie, hogy miképpen allokálja (osztja ki) a portjait. 

A sorszám és a ráültetett nyugta mezők a szokásos funkcióikat hajtják végre. A 

TCP minden bájtot megsorszámoz, ezért 32 bit hosszúak. A fejrészhossz 

kijelöli, hogy a TCP fejrész hány 32 bites szót tartalmaz. Erre az információra 

az opció mező változó hossza miatt van szükség. Ezután hat jelzőbit 

következik. Az URG jelző akkor 1, ha a protokoll használja a sürgősségi 

mutatót (Urgent pointer). Ez valójában egy eltolási értéket ad meg, amely az 

aktuális sorszámtól számolva kijelöli a sürgős adatok helyét. A SYN és ACK 

biteknek összeköttetés létesítésekor van funkciója. Összeköttetés kérésekor 

SYN=1, valamint ACK=0 annak jelzésére, hogy a ráültetett nyugta mező nincs 

használatban. Az összeköttetés válaszban van nyugta, így SYN=1 és ACK= l. A 

FIN az összeköttetés lebontására használható, azt jelzi, hogy a küldőnek nincs 

több adata. A hoszt hibák miatti nem jó állapotba került összeköttetéseit az RST 

bit használatával lehet megszüntetni. Az EOM bit az üzenet vége (End Of 

Message) jelentést hordozza. 

A TCP-beli forgalomszabályozás változó méretű forgóablakot használ. 16-bites 

mezőre van szükség, mivel az ablak azt adja meg, hogy hány bájtot lehet még 

elküldeni. 

Az ellenőrzőösszeg képzési algoritmusa egyszerű: 16-bites szavakként az 

adatokat összegzik, majd az összeg 1-es komplemensét veszik. Vételkor a 

képződött összeghez ezt hozzáadva, hibátlan átvitel esetén nullát kapunk. Az 
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opciók mező különféleképpen használható fel, pl. összeköttetés létesítése során 

a puffer-méret egyeztetésére. 

3.8.2. Az Internet hálózati rétege: az IP 

A hálózati réteg IP protokollja a 80-as években jelent meg. A protokoll 

összeköttetés mentes. A szállított csomagok a datagramok, amely a forrás 

hoszttól a cél hosztig kerülnek továbbításra, esetleg több hálózaton is keresztül. 

A hálózati réteg megbízhatatlan összeköttetés mentes szolgálatot biztosít, így az 

összes megbízhatósági mechanizmust a szállítási rétegben kell megvalósítani, 

ami biztosítja a két végállomás közötti megbízható összeköttetést. 

Az IP működése a következő: A szállítási réteg az alkalmazásoktól kapott 

üzeneteket maximum 64 kbájtos datagramokra tördeli, amelyek az útjuk során 

esetleg még kisebb darabokra lesznek felvágva. Amikor az összes datagram 

elérte a célgépet, ott a szállítási réteg ismét összerakja üzenetté. A datagram két 

részből áll: egy fejrészből és egy szövegrészből. A fejrészben 20 bájt rögzített, 

és van egy változó hosszúságú opcionális rész is.  

 

47. ábra: IP csomag 

A verzió mező a protokoll verzióját azonosítja, így a protokoll módosítását is 

ezzel figyelembe lehet venni. Az IHL adja a fejrész teljes hosszát 32 bites 

egységekben (20bájt+opció rész). Minimális értéke: 5. Aszolgálat típusmező 

teszi lehetővé a hoszt számára, hogy kijelölje az alhálózattól kívánt szolgálat 

típusát. Különféle sebességek és megbízhatósági fokok különböző kombinációi 

között lehet választani. Ez azért fontos, mert különféle optimális átvitelt lehet 

megvalósítani. Például digitalizált kép- vagy hang továbbításakor a gyors átvitel 

sokkal fontosabb, mint az esetleges átviteli hibák javítása. Ha azonban adat- 

vagy programfájlokat továbbítunk, akkor a pontos átvitel a fontosabb, és nem a 

gyorsaság.  

A teljes hosszúság mező a teljes datagram hosszát tartalmazza (fejrész + adat). 

A maximális hosszúság 65 536 bájt. Az azonosítás mező alapján állapítja meg a 
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cél hoszt, hogy egy újonnan érkezett csomag melyik datagramhoz tartozik. Egy 

datagram minden egyes darabja ugyanazzal az Azonosítás mező értékkel 

rendelkezik. Ezután egy nem használt bit, majd két 1-bites mező következik. A 

DF mező a Don't Fragment (ne tördelj) kifejezés rövidítése. Ha ez a bit 1 

értékű, akkor az átjárók nem tördelhetik a datagramot, mert a célállomás 

képtelen azt ismét összerakni. Ha a datagram nem vihető keresztül a hálózaton, 

akkor vagy kerülő utat kell választani, vagy el kell dobni. Az MF mező neve a 

More Fragments (több darab) rövidítése. A széttördelt datagram darabokat jelzi, 

kivéve az utolsót. A Teljes hosszúság mező mintegy második ellenőrzésként 

használható, vajon nem hiányzik-e datagram darab, és hogy az egész datagram 

összeállt-e. 

Ehhez a kapcsolódik a datagram darab eltolás mező, ami azt jelöli ki, hogy az 

adott darab hol található a datagramban. Minden datagram darab 

hosszúságának, (kivéve az utolsót), 8 bájt egész számú többszörösének kell 

lennie, amely az elemi datagram darab hosszúsága. Mivel e mező 13 bit hosszú, 

ezért maximálisan 8192 darabból állhat egy datagram, amelyből a maximális 

datagram hossz 8*8192=65 536 bájt. Az élettartam mező lényegében egy 8 

bites számláló, amely a csomagok élettartamát tartalmazza másodpercben. 

Amikor értéke nullává válik, akkor az adott csomag megsemmisül. Így a 

maximális élettartam 255 s lehet. Amikor a hálózati réteg összerak egy teljes 

datagramot, tudnia kell, hogy mit tegyen vele.  

A protokoll mező kijelöli, hogy a datagram a különféle szállítási folyamatok 

közül melyikhez tartozik. A TCP a leggyakoribb választás, de léteznek egyebek 

is. A fejrész ellenőrző összege csak a fejrész ellenőrzésére szolgál. Egy ilyen 

ellenőrzőösszeg azért hasznos, mert a fejrész a darabolások miatt változhat az 

átjárókban. A forráscím és a célcím hálózati számot és a hoszt számot adják 

meg.  Az opciók mező rugalmasan alkalmazható biztonsági, forrás általi 

forgalomirányítási, hibajelentési, hibakeresési, időpont-megjelölési és egyéb 

információs célokra. A mező biztosításával elkerülhető, hogy a fejrészben levő 

biteket és mezőket ritkán használt információk számára kelljen lefoglalni. 

3.8.3. Forgalomirányítás 

 Az ARPANET eredetileg az elosztott forgalomirányítási algoritmust használta. 

Ez egyrészt néhány csomag tartós hurokba kerülését okozta, másrészt nem 

használt alternatív utakat. Mikor a hálózat nagy méretűvé növekedett, akkor a 

forgalomirányító táblák kicserélésével előálló forgalom már olyan nagy volt, 

hogy akadályozta a normál forgalmat is.  

Ezért a megváltoztatott jelenlegi algoritmusban minden egyes IMP belsőleg 

fenntart egy adatbázist, amely az egyes vonalakon való késleltetéseket 
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tartalmazza. Erre az adatbázisra alapozva minden IMP kiszámolja a közte és az 

összes többi IMP közötti legrövidebb utat. A számítás mértékéül a késleltetést 

használja. Mivel minden egyes IMP a legrövidebb út algoritmust (majdnem) 

ugyanarra az adatbázisra alapozva futtatja, ezért az utak konzisztensek és kevés 

hurok alakul ki. A forgalom és a topológia változásaihoz való alkalmazkodás 

érdekében minden IMP 10 másodperces átlagolási idővel méri vonalain a 

késleltetést. E mérések eredményét egy aktuális sorszámmal ellátva minden 

IMP megkapja. Az információ köröztetéséhez az IMP-k az elárasztásos 

algoritmust használják. 

3.8.4. Címzési rendszer 

A címzési rendszer kialakításánál azt a valóságos tényt vették figyelembe, hogy 

a címzés legyen hierarchikus: azaz vannak hálózatok, és ezen belül gépek 

(hosztok). Így célszerű a címet két részre bontani: egy hálózatot azonosító, és 

ezen belül egy, a gépet azonosító címre. Mivel a cím hossza 32 bit ezért ezt 

kellett két részre bontani, olyan módon, hogy a nagy hálózatokban lévő sok 

gépet is meg lehessen címezni. Négy különböző formátum használható, ahogy 

ezt a 48. ábra ismerteti. 

 

48. ábra: IP címek 

A cím négy bájtját szokásos a közéjük pontokat írva, a bájtok decimális 

megfelelőjével leírni. Az első három címforma 128 hálózatot hálózatonként 16 

millió hoszttal (A osztályú cím), 16 384 hálózatot 64 K-nyi hoszttal (B osztályú 

cím), illetve 2 millió hálózatot, (amelyek feltételezhetően LAN-ok), egyenként 

254 hoszttal azonosít. Az utolsó előtti címforma (D osztályú cím) többszörös 

címek (mulicast address) megadását engedélyezi, amellyel egy datagram egy 

hosztcsoporthoz irányítható. Az utolsó címforma (E) fenntartott.  

 A címzéseknél a hálózat és hoszt címének szétválasztására címmaszkokat 

(netmask) használnak. Alkalmazásakor bitenkénti ÉS műveletet végezve az IP 

cím és a cím-maszk között, a hálózati cím leválasztására. C osztályú címek 

esetén ezért a maszk: 255.255.255.0, míg B osztálynál: 255.255.0.0, stb.  

A címzésnél bizonyos címtartományok nem használhatók:   
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A 127-el kezdődő címek a ―loopback‖ (visszairányítás) címek, nem 

használhatók a hálózaton kívül, a hálózatok belső tesztelésére 

használható.  

A hoszt címrészbe csak 1-eseket írva lehetséges az adott hálózatban lévő 

összes hosztnak üzenetet küldeni (broadcast). Például a 195.13.2.255 IP 

címre küldött üzenetet a 193.13.2 című hálózatban lévő összes gép 

megkapja. 

Ha a hoszt címrésze 0, az a aktuális hálózatot jelöli. Ha a hálózati cím 0, 

az a aktuális hálózatot jelöli. Például a saját gépről 0.0.0.0 címre küldött 

üzenet a saját gépre érkezik.  

Sajnos a fejlemények azt mutatják, hogy ez a felosztás a tervezés gyenge pontja 

volt, és már ma is címhiánnyal küszködik az Internet. Természetesen ez nem azt 

jelenti, hogy már 2
32 

számítógép van a hálózatban, hanem a kialakított 

címrendszerben nagyon sok címet nem használnak fel. (Hol van a világon 128, 

egyenként 65000 gépet tartalmazó hálózat?) Ezért rövidesen új címzést fognak 

bevezetni (a tervezet neve: IPv6), ahol a címmező 128 bit hosszú lesz. 

Az Internetben a rétegeknek megvan az egyedi azonosítója a címzéshez: 

9. táblázat: Internet címzési szintek 

Réteg Címzési módszer 

Alkalmazási Hoszt neve, portja 

Internet IP cím 

Hálózat elérési Fizikai cím 

A hoszt neve, — amely valamilyen szimbolikus név — azonosítja a felhasználó 

számára a gépet. Az Internet használata során két, egymástól akár sok ezer 

kilométerre lévő számítógép között alakul ki kapcsolat. Nyilvánvalóan ezért 

minden egyes gépet azonosíthatóvá, címezhetővé kell tenni. Erre két, egymással 

egyenértékű módszer áll rendelkezésre. Az elsődleges módszer az amit IP 

címzésként már megismertünk, míg a másodlagos — a felhasználók által szinte 

kizárólagosan használt módszer az azonosító domén (domain) nevekrendszere. 
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Amikor a hálózathoz újabb gép csatlakozik, egy — az adott hálózatnak adott 

címtartományból — négy tagból (bájtból) álló azonosító számot, Internet címet 

(IP cím) kap. A címtartományok kiosztását az Internet központi 

adminisztrációja, az INTERNIC (Internet Network Information Center) végzi. 

A körzeti központok az adott gépet ezen a számon tartja nyilván. A tényleges 

címeket általában decimális alakban, pl. 193.224.41.1 használják.  

A címben szereplő egyes címrészeket ma már nem véletlenszerűen határozzák 

meg, hanem hierarchikusan felosztott földrajzi terület, domének alapján. Így a 

cím egyes oktetjei (8 bites csoportjai) a domént, az ezen belüli aldomént és 

hosztot, azaz a címzett számítógép helyét jelölik ki. A domén általában egy 

ország globális hálózati egysége vagy hálózati kategóriája, az aldomén ezen 

belül egy különálló hálózatrész, a hoszt pedig az adott hálózatrészen belüli 

felhasználókat kiszolgáló gép azonosító száma. 

A felhasználó számára könnyebben használható a név alapján történő címzés, 

ahol a sok számjegyből álló IP cím helyett egy karakterlánc, az FQDN (Fully 

Qualified Domain Name) használható. Az FQDN, azaz a teljes domén név, 

amelyet a DNS (Domain Name System), vagyis a domén név rendszer szerint 

képeznek, ugyanúgy hierarchikus felépítésű, mint az IP cím, formailag pedig 

több, egymástól ponttal elválasztott tagból áll.  

Például az alpha.scl.sztaki.hu címben az egyes tagok sorrendben a kiszolgáló 

gépet, a hoszt gépet (egy DEC Alpha munkaállomást), az aldomént azaz 

hálózati altartományt (scl.sztaki), végül pedig a domént, vagyis az adott ország 

globális hálózati tartományát (hu) határozzák meg. A hálózati altartomány, az 

aldomén több tagot is tartalmazhat, de akár hiányozhat is a cím domén név 

részéből. 

A domén név egyes részeit néha eltérő kifejezéssel adják meg: a hálózati 

tartomány doménvagy network, az altartomány aldomén vagy subnet, a 

kiszolgáló gép a hosztvagy host address.  

A domén-nevek használata az Internet számára némi járulékos munkát ad, 

hiszen egy adatcsomag továbbítás előtt a hosztcímből meg kell határozni a vele 

egyenértékű IP címet, és a küldemény hosztcímét ezzel kell helyettesítenie. Az 

összetartozó IP címeket és hoszt címeket a hoszt gép először a helyi 

címtáblázatban (host table) keresi. Ha a keresés eredménytelen, a hoszt gép az 

Internet valamelyik speciális szolgáltató-gépéhez, a névszolgáltatóhoz (Name 

Server) fordul, amely az Internet gépeinek adatait tartalmazó, szabályos 

időközönként frissített sokszor hatalmas címtáblázatot kezeli. A 

címtáblázatokban a host.aldomén.domén alakú hoszt címhez a vele 

egyenértékű IP cím, esetleg hivatkozási (alias) alak is tartozhat.  

http://www.gdf-ri.hu/targy/halozat/szotar/9fszotgi.htm#szótárhosttable
http://www.gdf-ri.hu/targy/halozat/szotar/9fszotnp.htm#szótárnévszolgáltató
http://www.gdf-ri.hu/targy/halozat/szotar/9fszotnp.htm#szótárnameserver
http://www.gdf-ri.hu/targy/halozat/szotar/9fszotnp.htm#szótárnameserver
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Az IP cím kérésekor azt is közölni kell a névszolgáltatóval, hogy az mire kell. 

Ha levelezéshez kérjük, akkor a névszolgáltató a névhez tartozó MX (Mail 

Exchange) adatrekordot adja vissza, különben a tényleges IP címet. 

Az előbbi példa szerint az alpha.scl.sztaki.hu cím-meghatározása a következő: 

A gép Internet címének meghatározásához 4 potenciális kiszolgálót kellene 

megkérdezni. Először egy központi kiszolgálótól kellene megtudakolni, hogy 

hol található az hu kiszolgáló, amely nem más, mint a hálózatba kapcsolt 

magyar Internet helyek nyilvántartása. A gyökérként szereplő kiszolgáló több 

hu kiszolgáló nevét és Internet címét adná meg. (Minden szinten több ilyen 

névkiszolgáló van, hogy az esetleges meghibásodások ne okozzanak 

fennakadást.) A következő feladat lenne az hu kiszolgáló lekérdezése a sztaki 

névkiszolgálójáról. Itt is több kiszolgáló nevét és Internet címét kapnánk meg 

(az egyik közülük a SZTAKI). Ezek közül általában nem mindegyik található 

az intézmény területén (egy esetleges áramszünet fellépte miatt).  

Ez után a sztaki-tól kérdeznénk le az SCL labor (scl) névkiszolgálójának 

adatait, majd végül az ottani névkiszolgálók egyike adná meg az alpha gép 

adatait. A végső eredmény a alpha.scl.sztaki.hu gép Internet címe lenne. A 

fenti szintek mindegyike egy tartományt (domain) jelöl. A teljes 

alpha.scl.sztaki.hu név egy tartománynév (domain name). (Ugyanígy a felsőbb 

tartományok nevei is tartománynevek: scl.sztaki.hu, sztaki.hu, és hu) 

Az esetek nagy többségében szerencsére nem kell a fenti lépések mindegyikét 

végrehajtani. A legfelső kiszolgáló (gyökér) ugyanis egyben a legfelső szinten 

lévő tartományok (pl. hu) névkiszolgálójaként is szerepel. Tehát a gyökér 

kiszolgáló felé irányuló egyetlen kérdéssel a MIT névkiszolgálójához lehet 

eljutni. Az alkalmazott szoftverek pedig a már feltett kérdésekre kapott 

válaszokra emlékeznek, az így megkapott domén név és a hozzá tartozó IP cím 

eltárolódik. Persze minden ilyen információnak van egy megfelelő élettartama, 

ami tipikusan pár napnak felel meg. Az élettartam lejárta után az információkat 

fel kell frissíteni, amivel az esetleges változások is nyomon követhetők.  

Az előbbiek alapján már nyilvánvaló, hogy az egyes hoszt gépekhez nemcsak 

IP cím vagy az azzal egyenértékű domén cím tartozik, hanem a hoszt gépek a 

rajtuk futó alkalmazások eléréséhez tartozó port címet (Application Selection 

Address) is használnak. Ezért a címeket ki kell egészíteni az alkalmazás 

elérésére szolgáló port címmel is: 

hoszt cím:port cím 

Míg az egyes hosztokat a hoszt címük egyértelműen meghatározzák, addig a 

hosztokat több felhasználó használja, tehát a hozzájuk kapcsolódó 
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felhasználókat is meg kell különböztetnünk egymástól. Erre azok felhasználói 

neve (loginnév), vagyis az adott hoszton egyedi azonosító-név szolgál. 

Egy személy Internet elérhető levelezési (E-mail) címe tehát két fő részből áll, 

és a következő alakú: 

felhasználó név@hoszt.aldomén.domén 

3.9. Összeköttetés-mentes szállítási protokoll: az UDP 

Sok alkalmazás használ üzeneteket, amelyek elférnek egyetlen datagramban. 

Példa erre a domén nevek kikeresése. Amikor egy felhasználó egy másik 

rendszerrel kapcsolatba akar lépni, akkor általában az adott rendszer IP címe 

helyett a nevét fogja megadni. Ezt a nevet le kell fordítania IP címre. Ehhez a 

név-szolgáltatóhoz kell a kérést tartalmazó üzenetet eljuttatni. A kérés annyira 

rövid, hogy biztosan elfér egyetlen datagramban, és a válasz ugyanilyen rövid. 

Ilyenkor nincs szükség a TCP teljes bonyolultságára. Ha egy pár másodpercen 

belül nem kapunk választ, akkor egyszerűen megismételjük a kérdést.   

 

49. ábra: Az UDP csomagformátuma 

A legtöbbet használt ilyen protokoll az UDP felhasználói datagram protokoll 

(User Datagram Protocol). Hasonlóképpen illeszkedik a rendszerbe, mint a 

TCP. A hálózati szoftver az adatok elejére ráilleszti az UDP fejlécet ugyanúgy, 

ahogy a TCP fejléc esetében teszi. Az UDP ezek után az IP-nek adja át a 

datagramot. Az IP hozzáteszi a saját fejlécét, amibe a TCP helyett az UDP 

protokollszámát helyezi el a Protokoll mezőben (lásd IP fejléc). Az UDP csak 

port számokat biztosít, hogy egyszerre több program is használhassa a 

protokollt. Az UDP port számok ugyanúgy használatosak, mint a TCP port 

számok. Az UDP-t használó kiszolgálókhoz is léteznek jól ismert port számok. 

Látható, hogy az UDP fejléc sokkal rövidebb, mint a TCP fejléce. 

3.10. Az Internet vezérlése: az ICMP protokoll 

Az Internet működését az IMP-k és az átjárók felügyelik olyan módon, hogyha 

valami gyanús esemény fordul elő, akkor az eseményt az Internet vezérlőüzenet 

protokoll (ICMP, Internet Control Message Protocol) alapján jelentik. 

http://www.gdf-ri.hu/targy/halozat/szotar/9fszotkm.htm#szótárlogin
http://www.gdf-ri.hu/targy/halozat/szotar/9fszotkm.htm#szótárlogin
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Megközelítőleg egy tucat ICMP üzenettípus létezik. Minden üzenettípus IP 

csomagba burkolva vándorol a hálózatban. A protokoll az Internet tesztelésére 

is használható. 

A DESTINATION UNREACHABLE (cél elérhetetlen) üzenet akkor keletkezik, 

amikor a hoszt, vagy egy átjáró nem tudja lokalizálni a címzettet, vagy amikor 

egy bebillentett DF bittel rendelkező csomagot egy közbenső "kis csomagú" 

hálózat miatt nem lehet kézbesíteni. 

A TIME EXCEEDED (időtúllépés) üzenet küldésére akkor kerül sor, ha egy 

csomagot a nullára csökkent számlálója miatt el kell dobni. Ez az esemény 

tünete lehet annak, hogy a csomag hurokban kering, hogy súlyos torlódás van, 

vagy hogy az időzítés értéke túl kicsire van beállítva. 

A PARAMETER PROBLEM (paraméterprobléma) üzenet azt jelzi, hogy illegális 

értéket vett észre valaki egy fejrészmezőben. Ez a probléma a küldő hoszt IP 

szoftverének, vagy egy keresztezett átjáró szoftverének hibájára hívja fel a 

figyelmet. 

A SOURCE QUENCH (forráslefojtás) üzenet a túl sok csomagot küldő hosztok 

megfékezésére használható. Amikor egy hoszt egy ilyen üzenetet vesz, akkor 

adási sebességét csökkentenie kell. 

A REDIRECT (újrairányítás) üzenetet akkor küld egy átjáró, amikor észreveszi, 

hogy egy csomag valószínűleg rossz útvonalon halad. Ez segít a 

forgalomirányításnak a helyes út, megtalálásához. 

Az ECHO REQUEST (visszhangkérés) és ECHO REPLY (visszhangválasz) 

üzenetekkel egy adott címzett elérhetőségét és működőképességét lehet 

megvizsgálni. Az ECHO üzenet kézhezvételét követően a címzettnek egy 

ECHO REPLY üzenettel kell válaszolnia. 

A TIMESTAMP REQUEST (időpontkérés) és TIMESTAMP REPLY (időpontválasz) 

üzenetek hasonlóak csak a .válaszüzenetben a kérés megérkezésének és a válasz 

indulásának ideje is fel van jegyezve. Ez a szolgáltatás a hálózati teljesítmény 

mérésére nyújt lehetőséget. 

Ezeken az üzeneteken kívül van még négy másik, amelyek az Internet 

címzéssel foglalkoznak, és lehetőséget biztosítanak a hosztok számára, hogy 

azonosítsák saját hálózatszámukat, felfedezzék a címzési hibákat: például 

kezelni tudják azt az esetet, amikor egyetlen IP címet több LAN birtokol. 

3.11. Hálózat elérési réteg  

Jelenleg a legtöbb hálózat fizikai és adatkapcsolati szinten Ethernet kártyákat 

használ. Mivel az Ethernet keretnek saját fejléce van, saját egyedi, 48 bites 
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címzéssel rendelkezik, ezért az IP csomagokat ilyen hálózaton közvetlenül nem 

lehet átvinni, be kell csomagolni. Minden Ethernet keretnek egy 14 oktetes 

fejléce van, amely a forrás- és a célgép Ethernet címét, valamint egy típuskódot 

tartalmaz. A hálózaton lévő gépek csak az olyan kereteket figyelik, amelyek 

célmezőjében a saját Ethernet címüket, vagy a mindenkinek szóló 

körözvénycímet találnak. Minden számítógépnek van egy táblázata, amelyben 

felsorolja, hogy milyen Ethernet cím milyen Internet címnek felel meg. Ennek a 

táblázatnak a karbantartását a rendszer egy protokoll, az ARP címleképezési 

protokoll (Address Resolution Protocol) segítségével végzi. 

Egy alhálózatban, amelyik Ethernet összeköttetést használ, tegyük fel, hogy a 

193.18.24.196 IP című hosztról a 193.18.24.75 hoszttal szeretnénk kapcsolatba 

lépni. A kezdeményező 193.18.24.196 című hoszt megnézi, hogy szerepel-e a 

saját ARP táblázatában a 193.18.24.75 címhez tartozó Ethernet cím bejegyzés. 

Ha igen, akkor a datagramhoz egy Ethernet fejlécet csatol, és elküldi. Ha 

azonban ilyen bejegyzés az ARP táblázatban nincsen, akkor a csomagot nem 

lehet elküldeni, hiszen nincs meg az Ethernet cím.  

Ekkor lép működésbe az ARP protokoll. A 193.18.24.196 hoszt egy ―a 

193.18.24.75 Ethernet cím kellene‖ tartalmú ARP kérést ad ki az Ethernet 

hálózatra. Az adott hálózaton minden hoszt figyeli az ARP kéréseket. Ha egy 

hoszt egy rá vonatkozó ARP kérést kap, akkor válaszol rá.  

Ebben az esetben tehát a 193.18.24.75 hallja a kérést, és egy ARP üzenetet küld 

válaszul a kérdezőnek, amelyben megadja a 193.18.24.75 IP című gépben lévő 

kártya Ethernet címét, pl.: 12:3:44:12:52:11. A kérést adó rendszer a kapott 

információt bejegyzi az ARP táblázatába.  

Abban az esetben, ha a kért IP cím nincs a közös Ethernet hálózatba kapcsolt 

hosztok között, akkor a külvilág felé kapcsolatot biztosító átjáróban (routerben) 

lévő Ethernet kártyacímet felhasználva, oda kell küldeni az adott keretet.  

A fentiekből nyilvánvaló, hogy az ARP kéréseket tartalmazó kereteket 

üzenetszórás formájában kell a hálózatra kiadni. A kérés megfogalmazásához a 

csupa egyes bitből álló FF:FF:FF:FF:FF:FF Ethernet címet használják. 

Megállapodás szerint az Ethernet alapú hálózatok minden gépe figyeli az ilyen 

címre küldött kereteket. Ez azt jelenti, hogy az ARP kérést is látja mindegyikük. 

Minden egyes gép ellenőrzi, hogy a kérés rá vonatkozik-e. Ha igen, akkor 

választ küld. Ha nem, akkor egyszerűen nem veszi figyelembe. Az 

üzenetszórást jelző IP című csomagokat (pl. 255.255.255.255 vagy 

193.18.24.255) is csupa egyes bitből álló Ethernet címre kell küldeni. 

A címek mellett a fejlécben szerepel még egy a használt protokollt azonosító 

típuskód is. Ennek segítségével ugyanazon a hálózaton többfajta 
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protokollkészlet használata is lehetséges: TCP/IP, DECnet, Xerox, NS stb. Ezen 

protokollok mindegyike különböző értéket helyez a típus mezőbe. A csomag 

végén az ellenőrzőösszeg található, amely az egész csomagra vonatkozik. Az 

Ethernet keret tehát így néz ki: 

 

50. ábra: Ethernet IP keret 

Az ilyen módon ―becsomagolt‖ (encapsulated) keretek megérkezése után az 

egyes fejléceket leszedi a megfelelő protokoll. Az Ethernet interfész az Ethernet 

fejlécet és az Ethernet ellenőrzőösszeget szedi le. Ezek után ellenőrzi a 

protokollra utaló típuskódot. Ha az IP-re mutat, akkor a datagramot átadja az 

IP-nek, amely a protokoll mező tartalmát megvizsgálja. Itt általában azt találja, 

hogy TCP, ezért a datagramot a TCP-nek adja át. A TCP a Sorszám mező 

tartalma és egyéb információk alapján állítja össze az eredeti állományt. 

Létezik az ARP protokoll fordítottja, aRARP (Reverse Address Resolution 

Protocol) amely olyan táblázattal dolgozik, amelyben az van felsorolva, hogy 

milyen IP cím milyen Ethernet címnek felel meg 

. 
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4. Ipari kommunikációs hálózatok 

4.1. Az ipari kommunikációs hálózatok áttekintése 

A világban jelenleg használt ipari hálózati kommunikációk hierarchikusan 

épülnek fel. A hierarchia szintek száma legalább kettő, de általában 

háromszintű tagolódásról beszélünk. Az alábbi ábrán egy ilyen általános 

felépítést láthatunk: 

 

51. ábra: Az ipari kommunikációs hálózatok általános hierarchiája 

Az alap szint a valós feldolgozások és vezérlések szintje, itt történik a ipari 

folyamatok tényleges befolyásolása. Ebben a rétegben alapvetően elosztott 

terepi eszközök, mérőberendezések és beavatkozó eszközök találhatók, gyakran 

kombinálódnak az analóg jelátviteli és a terepi buszos technológiák (pl. 

HART). Újonnan létesített rendszerekben azonban kizárólag terepi buszok kötik 

össze az egyes egységeket, amelyeket általában egy intelligens vezérlő egység 

felügyel (pl. PLC). 

Az üzemi szinten az előbb említett intelligens vezérlők helyezkednek el. 

Közöttük busz rendszerű hálózat valósítja meg az adatcserét. Ezt a 

kommunikációs hálózatot kisebb, és főként valós idejű rendszerekben terepi 

buszos megoldásokból építik fel. Nagyobb rendszerek esetében ezen a szinten 

ma már Ethernet alapú hálózatok műkődnek. Az üzemi szinten megvalósul az 

adott ipari egység teljes irányítása, ide futnak be a szükséges adatok, és innen 

indulnak ki egyes beavatkozások. A következő szinten (irodai szint) főként a 

termelési adatok archiválása, a vállalat többi szegmensének szükséges adatok 

kiszolgálása és a stratégiai döntések előkészítéséhez szükséges termelési 

mutatók elemzése történik. Az irodai szinten kizárólag Ethernet alapú TCP/IP 

hálózatokkal találkozunk. 
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Az alábbi ábrán egy konkrét ipari hálózat kiépítését láthatjuk: 

 

52. ábra: Egy tipikus ipari hálózat felépítése 

A legalsó szinten helyezkedik el a legelemibb valós idejű vezérlést biztosító 

eszköz szint (RS-485). Az adott példában ez egy gateway-en keresztül 

csatlakozik a felsőbb üzemi szinthez, aminek a lényege az alhálózat leválasztása 

és a protokollok közötti különbségek áthidalása. Az üzemi szinten ebben a 

példában terepi buszok valósítják meg a kommunikációt az egyes elosztott 

egységek és a vezérlő között (industrial controllers, PLC). A vezérlők 

egymással és a magasabb szinten lévő egységekhez már Ethernet hálózaton 

kapcsolódnak. 

Az alábbi ábrán az egyes terepi buszok rétegződését láthatjuk az előbb vázolt 

háromszintű ipari hálózati modellben: 
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53. ábra: Ipari hálózatokban az egyes szinteken tipikusan használt 

kommunikációs protokollok 

A háromszintű felbontás tovább finomítható, az alábbi ábrán egy ötszintű 

felbontást láthatunk. Az egyes szinteken különböző terepi protokollokat 

találunk és jól látható, hogy ezek között nem markáns a határvonal. Az egyes 

buszrendszerekkel többszintű feladat is megoldható, az adott ipari folyamat és a 

gyár méretének függvényében. 

 

54. ábra: Az egyes ipari busz szabványok elhelyezkedése az alkalmazási 

hierarchiában 

Az is világosan látszik, hogy az egyes szintekhez nem köthető automatikusan 

hozzá egy adott protokoll. Ez a hozzárendelés függ a szintek számától, hogy 

mennyire finoman bontottuk fel a struktúrát, illetve függ az előbb említett ipari 
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folyamat jellegétől és egyéb jellemzőktől. A példákból azonban egyértelműen 

kivehető, hogy alsóbb szinteken az egyszerűbb felépítésű terepi buszokat 

telepítik, míg a felsőbb szinteken az összetettebb protokollokat használják.  

A világban zajló trendek azt mutatják, hogy az Ethernet hálózatok egyre 

mélyebb rétegekbe jutnak el, de mivel nem determinisztikus tulajdonságúak, 

ezért a legalsó szintű valós idejű vezérléseket és méréseket végrehajtó szinten 

nem alkalmazhatóak. 

Ha összehasonlítjuk az egyes buszrendszereket a költségek szempontjából, azt 

tapasztaljuk, hogy a magasabb szinten elhelyezkedő, összetettebb típusok a 

drágábbak (ilyen az Ethernet). Ha az átviteli kapacitást nézzük, akkor hasonló a 

helyzet, tehát a magasabb szintű protokollok sokkal gyorsabbak és így nagyobb 

mennyiségű adatot képesek mozgatni. Ugyanígy alakul azonban a komplexitás 

is, azaz a többrétegű magasabb szintű protokollok (mint az Ethernet) jóval 

összetettebbek és így nehezebben is átláthatók, mint az alsó szinteken lévő 

eszköz közeli átvitelek. 

A funkcionalitás vizsgálatánál azt kapjuk, hogy az alsóbb szinteken több 

lehetőség megengedett, mint a felsőbb szinteken. Ez azt jelenti, hogy 

egyszerűbb, eszköz közeli hálózati kommunikáció esetén kötetlenebbek, 

rugalmasabbak a lehetőségek, szinte minden „bitet‖ elérhető és módosítható, 

míg felsőbb szinteken már számos funkció korlátozva van. A funkció itt tehát 

az elérhető lehetőségeket jelenti (így természetesen nem a szolgáltatásokra 

vonatkozik, mert azok a magasabb szintű protokollokban sokkal szélesebb 

körben állnak rendelkezésre). 

A következő ábrán a fent említett négy szempont szerinti tagolásban láthatjuk 

az egyes protokollok csoportosítását. 
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55. ábra: Költség-teljesítmény diagram a legelterjedtebb ipari busz 

szabványokról 

 

A következő pontokban a legelterjedtebb terepi busz szabványok fontosabb 

jellemzőit foglaljuk össze.  

4.2. ProfiBus 

A ProfiBus gyártó-független, nyílt terepbusz szabvány széleskörű alkalmazási 

területtel. A gyártó-függetlenséget és a nyíltságot az EN 50 170 ProfiBus 

szabvány garantálja. A ProfiBus lehetővé teszi különböző gyártók eszközeinek 

speciális interfész nélküli kommunikációját. A ProfiBus felhasználható 

nagysebességű időkritikus adatátvitelre és nagy, bonyolult kommunikációs 

feladatok megoldására egyaránt (56. ábra). 
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56. ábra: ProfiBus alkalmazási területek 

A ProfiBus család három, alapjaiban kompatibilis változatból áll:  

ProfiBus DP: Ezt a nagysebességű és olcsó összeköttetésekre optimalizált 

változatot elsősorban automatikus vezérlőrendszerek és elosztott I/O eszközök 

kommunikációjára fejlesztették ki. A ProfiBus DP felhasználható párhuzamos 

adatforgalomra is ( 24 V vagy 0..20 mA mellett ).  

ProfiBus PA: A ProfiBus PA folyamatszabályozási célokra használható. 

Lehetővé teszi érzékelők és beavatkozók közös buszra csatlakozását nagy 

megbízhatóságot igénylő környezetben is. Az IEC 1158-2 nemzetközi szabvány 

szerinti 2 vezetékes technológiával egyszerre szolgál kommunikációra és a 

tápfeszültség továbbítására.  

ProfiBus FMS: A ProfiBus FMS adja a cella szintű kommunikációs feladatok 

általános megoldását. A hatékony FMS szolgáltatások széleskörűen 

használhatók fel és nagy rugalmasságot biztosítanak. A ProfiBus FMS a 

kiterjedt és bonyolult kommunikációs feladatok megoldását is támogatja. 

4.2.1. Alapvető jellemzők 

A ProfiBus szabványosított műszaki és funkcionális jellemzői lehetővé teszik 

decentralizált digitális vezérlők közös hálózatba kapcsolását. A ProfiBus 

különbséget tesz master és slave eszközök között. A master eszközök vezérlik 
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az adatkommunikációt a buszon. A master külső kérés nélkül is küldhet 

üzenetet, ha nála van a buszhozzáférési jog (a token). A ProfiBus protokollban 

a master-eket aktív állomásoknak is nevezik. A slave-ek perifériális eszközök. 

Tipikus slave eszközök az input-output eszközök, a szelepek, meghajtók és 

mérőeszközök. Nincs buszhozzáférési joguk: csak a bejövő üzeneteket 

nyugtázhatják, illetve a master kérésére küldhetnek adatot. A slave-eket passzív 

állomásoknak is nevezik. Mivel a busz protokollnak csak kis részét képezik, 

ezért implementációjuk gazdaságos.  

 

57. ábra: A ProfiBus család 

4.2.2. Protokoll architektúra 

A ProfiBus elfogadott nemzetközi szabványokon alapul. A protokoll 

architektúra az OSI (Open System Interconnection) hivatkozási modellhez 

igazodik az ISO 7498 nemzetközi szabvánnyal összhangban. Ebben a 

modellben minden átviteli rétegnek jól definiált feladata van. Az 1. réteg 

(fizikai réteg) definiálja az átvitel fizikai jellemzőit. A 2. réteg (adatkapcsolati 

réteg) a buszhozzáférési protokollt definiálja. A 7. réteg (alkalmazási réteg) 

határozza meg az alkalmazási funkciókat. A ProfiBus protokoll architektúráját a 

3. ábra mutatja. 
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58. ábra: A ProfiBus protokoll architektúrája 

A ProfiBus DP az 1. és a 2. réteget és a felhasználói interfészt használja. A 3-7. 

réteg nem definiált. Ez az egyszerűsített architektúra gyors és hatékony 

adatátvitelt tesz lehetővé. A Direct Data Link Mapper (DDLM) biztosítja a 2. 

réteg könnyű elérését a felhasználói interfész felől. A felhasználói interfész 

specifikálja a felhasználó és a rendszer számára hozzáférhető alkalmazási 

funkciókat és a különböző ProfiBus DP eszköztípusok működési jellemzőit. 

Átvitelre az RS 485 átviteli technológia vagy száloptika használható.  

A ProfiBus FMS az 1., 2. és 7. réteget definiálja. Az alkalmazási réteg 

összetevői az FMS (Fieldbus Message Specification) és az LLI (Lower Layer 

Interface). Az FMS az alkalmazási protokollt tartalmazza és hatékony 

kommunikációs szolgáltatások széles körét nyújtja a felhasználónak. Az LLI 

különböző kommunikációs kapcsolatokat valósít meg, és az FMS 

eszközfüggetlen hozzáférését biztosítja a 2. réteghez. A 2. réteg (FDL, Fieldbus 

Data Link) a buszhozzáférés-vezérlést és az adatbiztonságot implementálja. 

Átvitelre az RS 485 átviteli technológia vagy száloptika használható.  

A ProfiBus PA a kibővített ProfiBus DP protokollt használja adatátvitelre. Ezen 

kívül a PA profilt is használja, ami a terepi eszközök működését határozza meg. 

Az átviteli technológia - összhangban az IEC 1158-2 szabvánnyal - valódi 

biztonságot garantál, és lehetővé teszi az eszközök buszon keresztüli 

tápfeszültség-ellátását. A ProfiBus PA eszközök szegmenskapcsoló 

használatával egyszerűen integrálhatók ProfiBus DP hálózatokba.  

A ProfiBus DP és a ProfiBus FMS azonos átviteli technológiát és 

buszhozzáférési protokollt használ, ezért ugyanazon a vezetéken egyidőben is 

működtethetők.  
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A terepbusz rendszer alkalmazási területét az átviteli technológia megválasztása 

nagyban meghatározza. Az általános követelményeken (az átvitel biztonsága, 

nagy távolság és átviteli sebesség) túl fontos az is, hogy elektromechanikus 

elemek egyszerűek és olcsók legyenek. Folyamatszabályozási alkalmazások 

esetén az adatok és a tápfeszültség közös vezetéken való továbbítása szintén 

elvárás lehet. Mivel egyetlen átviteli technológiával lehetetlen az összes igény 

kielégítése, ezért a ProfiBus három változatot kínál fel: RS 485 átvitel a DP-hez 

és az FMS-hez, és IEC 1158-2 átvitel a PA-hoz. 

4.2.3. RS 485 átvitel a DP-hez és az FMS-hez 

Az RS 485 átvitel a ProfiBus rendszerekben leggyakrabban alkalmazott átviteli 

technológia. Gyakran hivatkoznak rá H2 néven is. Alkalmazási területe 

magában foglalja a nagy átviteli sebességet és egyszerű, olcsó installációt 

igénylő területeket. Egy vezetőpáras, árnyékolt, sodrott érpárt használ fel. Az 

RS 485 átviteli technológia nagyon egyszerűen kezelhető. A sodrott érpár 

bekötése nem igényel szaktudást. A busz struktúrája lehetővé teszi állomások 

hozzáadását és eltávolítását, a rendszer lépésről lépésre történő felállítását a 

többi állomás zavarása nélkül. A későbbi bővítéseknek nincs hatása a már 

működő állomásokra.  

Az átviteli sebesség 9.6 kbit/sec és 12 Mbit/sec között választható meg. A 

rendszer összeállításakor egy átviteli sebességet kell meghatározni az összes 

berendezés számára. 

10. táblázat: Az RS 485 átviteli technológia alapvető jellemzői 

Hálózati 

topológia 

Lineáris busz, mindkét végén aktív lezárással, lezárás nélkül 

csak <= 1.5 Mbit/sec baud rate valósítható meg 

Átviteli közeg Árnyékolt sodrott érpár. Az árnyékolás a környezeti 

feltételektől (EMC) függően elhagyható 

Állomások 

száma 

32 állomás szegmensenként repeaterek nélkül, max. 127 

állomás repeaterekkel 

Csatlakozók 9 tűs D csatlakozó használata javasolt 
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4.2.4. IEC 1158-2 átvitel a PA-hoz 

Az IEC 1158-2 szabvánnyal összhangban levő átviteli technológia megfelel a 

vegyipar követelményeinek. Nagy megbízhatóságú és lehetővé teszi a terepi 

eszközök buszon keresztüli tápfeszültség-ellátását. Ez a technológia egy 

bitszinkron protokoll, folyamatos árammentes átvitellel. Gyakran hivatkoznak 

rá H1 néven is. Az IEC 1158-2 technológiát a ProfiBus PA használja. Az átvitel 

alapjai a következők:  

Minden szegmensnek egy tápegysége van.  

Egy állomás adási ideje alatt nincs tápfeszültség a buszon.  

Minden terepi eszköz konstans alapáramot fogyaszt.  

A terepi eszközök passzív áramnyelőként működnek.  

A fő buszvonal mindkét végére passzív buszvégződést kell elhelyezni.  

Lineáris-, fa- és csillag topológiájú hálózatok megengedettek.  

A megbízhatóság növelése érdekében redundáns busz szegmensek is 

kialakíthatók.  

Feltételezhető, hogy állomásonként 10mA alapáram szükséges az eszköz 

működéséhez. A kommunikációs jelzéseket az adóberendezés állítja elő az 

alapáram +/- 9 mA-es modulációjával.  

4.2.5. ProfiBus buszhozzáférési protokoll 

Mindhárom ProfiBus verzió (DP, FMS and PA) ugyanazt a buszhozzáférési 

protokollt használja, melyet az OSI hivatkozási modell 2. rétege implementál. 

Ez a réteg magában foglalja az adatbiztonságot, az átviteli protokollok és a 

telegramok kezelését is. A ProfiBus 2. rétegének neve: Fieldbus Data Link 

(FDL). A közeghozzáférés-vezérlés (Medium Access Control, MAC) határozza 

meg az állomások adási jogát. Biztosítja, hogy egyidejűleg csak 1 állomás 

adhasson. A ProfiBus protokoll kielégíti a közeghozzáférés-vezérlés két 

alapvető követelményét:  

Komplex szabályozó rendszerek (masterek) kommunikációjakor biztosítani 

kell, hogy egy jól definiált időintervallumon belül minden állomásnak elegendő 

ideje legyen kommunikációs feladatának végrehajtására.  

A komplex programozható vezérlő és a hozzá tartozó I/O eszközök (slave-ek) 

közötti ciklikus, valósidejű adatátvitelnek a lehető leggyorsabbnak és 

legegyszerűbbnek kell lennie. 

Ezért a ProfiBus buszhozzáférési protokoll (59. ábra) a masterek egymás 

közötti kommunikációjára a vezérjel-továbbító eljárást, míg a komplex 
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állomások és az egyszerű I/O eszközök kommunikációjára az ún. master-slave 

eljárást használja.  

 

59. ábra: Mindhárom ProfiBus verzió ugyanazt a buszhozzáférési protokollt 

használja 

A vezérjel-továbbító eljárás garantálja, hogy az állomások buszhozzáférési 

ideje egy előre meghatározott kereten belül marad. A vezérjelet (token), ami 

egy speciális telegram, egy logikai gyűrű mentén adják át egymásnak a master-

ek, előre meghatározott körbefordulási idő (TRT) mellett. Ezt az eljárást a 

ProfiBus csak a master-ek egymás közötti kommunikációjára alkalmazza.  

A master-slave eljárás a vezérjelet birtokló master (aktív állomás) számára 

lehetővé teszi a hozzárendelt slave-ek (passzív állomások) elérését. A master 

üzeneteket küldhet a slave-eknek vagy üzeneteket olvashat be a slave-ektől. 

Ezzel az eljárással a következő rendszer konfigurációk valósíthatók meg:  

Tiszta master-slave rendszer  

Tiszta master-master rendszer (vezérjel-továbbítással)  

A kettő kombinációja  

Az 59. ábra egy lehetséges ProfiBus konfigurációt mutat be, ahol 3 aktív 

állomás (master) és 7 passzív állomás (slave) van. A három master logikai 

vezérjeles gyűrűt alkot. Amikor egy aktív állomás megkapja a token telegramot, 

egy meghatározott ideig master-ként viselkedhet. Ez idő alatt minden passzív 
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állomással kommunikálhat master-slave kommunikációs kapcsolatban és 

minden aktív állomással master-master kommunikációs kapcsolatban.  

A vezérjeles gyűrű az aktív állomások szervezési lánca, mely az állomások 

címe alapján logikai gyűrűvé formálódik. Ebben a gyűrűben a vezérjel (a 

buszhozzáférési jog) továbbítódik az állomások között meghatározott 

sorrendben (növekvő címek szerint). A buszrendszer indítási fázisában az aktív 

állomások közeghozzáférés-vezérlésének (MAC) feladata, hogy meghatározza 

ezt a logikai hozzárendelést és létrehozza a vezérjeles gyűrűt. A működési 

fázisban a meghibásodott vagy lekapcsolt (aktív) állomásokat eltávolítja a 

gyűrűből, illetve bevonja az új állomásokat. A buszhozzáférés-vezérlés 

biztosítja, hogy a vezérjel a növekvő címeknek megfelelően adódjon át az 

állomások között. A master-ek aktuális vezérjel-tartási ideje (THT) függ a 

beállított vezérjel körbefordulási időtől (TRT). Ezen kívül az átviteli közeg és a 

vonali vevő hibáinak felismerése, az állomások címzési hibáinak (pl. többszörös 

cím) és a vezérjel továbbítási hibáinak (pl. többszörös token, elveszett token) 

detektálása tartozik a ProfiBus közeghozzáférés-vezérlésének feladatai közé.  

A 2. réteg másik fontos feladata az adatbiztosítás. A 2. rétegbeli ProfiBus 

keretformátumok nagy adatintegritást biztosítanak. Minden telegram 4 

Hamming távolságú. Ezt speciális start és end delimiterek csúszásmentes 

szinkronizációjával és az IEC 870-5-1 nemzetközi szabványban definiált 

módon oktetenkénti paritásbit használatával éri el.  

A ProfiBus 2. rétege összeköttetés-mentesen működik. A logikailag egyenrangú 

állomások közötti adatátvitelen kívül az üzenetszórást (broadcast és multicast) 

is támogatja. A broadcast kommunikáció azt jelenti, hogy az aktív állomás egy 

nyugtázatlan üzenetet küld az összes többi állomásnak (master-ek és slave-ek). 

A multicast kommunikációban az aktív állomás az állomások (master-ek és 

slave-ek) egy előre meghatározott csoportjának küld nyugtázatlan üzenetet.  

11. táblázat: A ProfiBus adatbiztonsági rétegének (2. réteg) szolgáltatásai 

Szolgáltatás Funkció DP PA FMS 

SDA Send Data with Acknowledge     igen 

SRD Send and Request Data with reply  igen igen igen 
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SDN Send Data with No acknowledge igen igen igen 

CSRD Cyclic Send and Request Data with reply      igen 

A ProfiBus FMS, DP és PA a 2. réteg szolgáltatásainak különböző halmazait 

nyújtja (7. táblázat). A magasabb rétegek felől a szolgáltatások a szolgálat 

elérési pontokon (SAP) keresztül hívhatók meg. A ProfiBus FMS-ben ezek a 

szolgálat elérési pontok használatosak a logikai kommunikációs kapcsolatok 

címzésére. A ProfiBus DP-ben és PA-ban minden szolgálat elérési ponthoz jól 

definiált funkció tartozik. Több szolgálat elérési pont használható egyszerre 

mind az aktív, mind a passzív állomások esetében. Megkülönböztetjük a forrás 

(SSAP) és cél (DSAP) szolgálat elérési pontokat.  

4.2.6. ProfiBus DP 

A ProfiBus DP-t nagysebességű eszközszintű átvitelre fejlesztették ki. Itt a 

központi vezérlők (pl. PLC, PC) nagysebességű soros vonalon kommunikálnak 

az elosztott terepi eszközökkel (I/O, meghajtók, szelepek, stb.).  

Az elosztott eszközökkel való kommunikáció legnagyobb része ciklikusan 

történik. Ebben a kommunikációban az EN 50 170 szabvánnyal összhangban 

levő ProfiBus DP funkciók használhatók fel. Ezen ciklikus funkciók 

végrehajtása mellett az intelligens terepi eszközök konfigurálására, 

diagnosztizálására és hibakezelésére aciklikus kommunikációs funkciók 

használata is szükséges. Ezekről részletek a 3.2 fejezetben olvashatók.  

4.2.6.1. ProfiBus DP funkciók 

A központi vezérlő (master) ciklikusan olvassa a slave-ektől jövő input 

információt és ciklikusan írja ki a slave-eknek az output információt. A busz 

ciklusidejének kisebbnek kell lennie a központi vezérlő programjának 

ciklusidejénél, ami sok alkalmazás esetében kb. 10 msec. A ciklikus 

felhasználói adatátvitelen túl a ProfiBus DP hatékony diagnosztikai és 

konfigurációs funkciókat is nyújt. Az adatkommunikációt mind a master, mind 

a slave oldalon monitor funkciók ellenőrzik. Az alapvető ProfiBus DP 

funkciókat a 12. táblázat foglalja össze: 
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12. táblázat: Alapvető ProfiBus DP funkciók 

Átviteli 

technológia  

RS-485, sodrott érpár, kétvezetékes kábel vagy száloptika  

9.6 kbit/sec és 12 Mbit/sec közötti baud rate 

Buszhozzáférés  

 

Vezérjel-továbbítási eljárás a master-ek között, master-slave 

eljárás a slave-eknek  

Mono-master vagy multi-master rendszerek  

Master és slave eszközök, egy buszon maximum 126 állomás 

Kommunikáció  

 

Egyenrangú (felhasználói adatok) vagy multicast (vezérlési 

parancsok)  

Ciklikus master-slave felhasználói adatátvitel és aciklikus 

master-master adatátvitel 

Működési 

módok 

Operate: Az input és output adatok ciklikus átvitele  

Clear: Az input adatok beolvasása, az output adatok 

hibamentes állapotban tartása  

Stop: Csak master-master adatátvitel lehetséges 

Szinkronizáció  

 

Az inputok és outputok szinkronizációját vezérlési parancsok 

teszik lehetővé  

Sync mód: Az outputok szinkronizáltak  

Freeze mód: Az inputok szinkronizáltak 

Működés  

 

Ciklikus adatátvitel a DP master és a DP slave(-ek) között  

A különböző DP slave-ek dinamikus aktiválása/deaktiválása  
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DP slave konfiguráció ellenőrzése  

Hatékony diagnosztikai funkciók, a diagnosztikai üzenetek 3 

hierarchia szintje  

Az inputok és/vagy outputok szinkronizációja  

A DP slave-ek címhozzárendelése a buszon keresztül  

A DP master (DPM1) konfigurálása a buszon keresztül  

Maximum 246 byte input és output adat DP slave-enként 

Biztonsági és 

védelmi 

funkciók  

 

Minden üzenet 4 Hamming távolságú  

Watchdog időzítő a DP slave-ekben  

Hozzáférésvédelem a DP slave-ek 

bemeneteihez/kimeneteihez  

A felhasználói adatátvitel ellenőrzése a master-ben 

beállítható monitoring időzítővel  

Eszköztípusok  

 

2. osztályú DP master (DPM2): programozási / konfigurációs 

/ diagnosztikai eszközök  

1. osztályú DP master (DPM1): központi programozható 

vezérlők (PLC, PC)  

DP slave: bináris vagy analóg input/output, meghajtó, szelep, 

stb.  

4.2.6.2. Adatátviteli sebesség 

A ProfiBus DP 12 Mbit/sec-on kb. 1 msec alatt továbbít 512 bit input és 512 bit 

output adatot 32 állomásra elosztva. A 60. ábra a tipikus ProfiBus DP 

adatátviteli időnek az állomások számától és az átviteli sebességtől való 

függését mutatja. A ProfiBus FMS-hez képesti jelentős sebességnövekedés 

elsősorban a 2. réteg SRD szolgáltatásának (Send and Receive Data Service) 
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köszönhető, mely az input és output adatok egy üzenetciklusban való 

továbbítását valósítja meg.  

 

 

60. ábra: Egy mono-master ProfiBus DP rendszer busz ciklusideje 

Tesztelési feltételek: minden slave-nek 2 byte input és 2 byte output adata van. 

A minimális slave intervallum ideje 200 usec.  A TSDI = 37 bitidő és a TSDR = 

11 bitidő. 

4.2.6.3. Diagnosztikai funkciók 

A ProfiBus DP kibővített diagnosztikai funkciói lehetővé teszik a hibák gyors 

lokalizációját. A diagnosztikai üzeneteket a busz továbbítja és a master gyűjti 

össze. Ezeknek az üzeneteknek három szintje van:  

Állomással kapcsolatos diagnosztika: Ezek az üzenetek az egész eszköz 

általános működési státuszára vonatkoznak (pl. túlmelegedés, alacsony 

tápfeszültség).  

Modullal kapcsolatos diagnosztika: Ezek az üzenetek jelzik az állomás 

meghatározott I/O tartományának hibáját (pl. 8 bites output modul).  

Csatornával kapcsolatos diagnosztika:Ezek az üzenetek jelzik a különböző 

input/output bitek hibáit (pl. rövidzár a 7. output biten). 

4.2.6.4. Védelmi mechanizmusok 

Védelmi és megbízhatósági szempontok szükségessé teszik a ProfiBus DP 

hatékony védelmi funkciókkal való ellátását a paraméterezési hibák és az 

átviteli berendezés hibái ellen. Mind a DP master, mind a slave-ek támogatják a 

periodikus ellenőrzést, melynek ideje a konfiguráció alatt állítható be.  
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A DP master-nél: a DPM1 a Data_Control_Timer használatával ellenőrzi az 

adatátvitelt. Minden slave-hez külön időzítő tartozik. Ha egy adott 

időintervallumon belül nem történik meg az adatátvitel, az időzítő lejár. A 

felhasználó értesítést kap erről. Ha az automatikus hibakezelés be van 

kapcsolva (Auto_Clear = true), a DPM1 kilép OPERATE állapotából, az összes 

hozzá tartozó slave kimenetét hibamentes állapotba kapcsolja, majd CLEAR 

állapotba vált.  

A DP slave-nél: A slave watchdog használatával detektálja a master vagy az 

átviteli vonal hibáit. Ha a watchdog időintervallumán belül nincs 

adatkommunikáció a master-rel, a slave kimeneteit automatikusan hibamentes 

állapotba kapcsolja.  

Multi-master rendszerek esetén a DP slave-ek be- és kimeneteinek hozzáférés-

védelmére is szükség van. Ez azt jelenti, hogy csak a jogosult master tud 

ezekhez közvetlenül hozzáférni. A többi master számára rendelkezésre áll a 

slave-ek inputjainak és outputjainak másolata (image), függetlenül hozzáférési 

joguktól.  

4.2.6.5. ProfiBus DP profilok 

A ProfiBus DP protokoll határozza meg, hogy a felhasználói adatok továbbítása 

hogyan történjen a buszra csatlakoztatott állomások között. A ProfiBus DP 

átviteli protokoll nem értékeli ki a felhasználói adatokat, az átvitel módját a 

profilok írják le, emellett meghatározzák a ProfiBus DP alkalmazási területeit 

is. A profilok az operátorok és végfelhasználók számára lehetővé teszik 

különböző gyártók eszközeinek használatát. A profilok egyúttal jelentősen 

csökkentik a tervezési költségeket is, hiszen pontosan meghatározzák az 

alkalmazási paramétereket. Jelenleg a következő ProfiBus DP profilok érhetők 

el: (zárójelben a dokumentáció száma)  

NC/RC profil:Ez a profil írja le, hogyan vezérelhetők ProfiBus DP buszon 

keresztül a manipulátor és szerelő robotok. A robotok mozgás- és 

programvezérlésének sorrendi diagramokon alapuló leírása magas szintű 

automatizálási szempontok szerint történik.  

Kódoló profil:Ez a profil a ProfiBus DP és a pozíció kódolók, szögkódolók ill. 

lineáris kódolók összekapcsolását írja le. A két eszköztípus alapvető és 

kiegészítő funkciókat határoz meg (pl. skálázás, interrupt feldolgozás, kibővített 

diagnosztika).  
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Változtatható sebességű meghajtó profil: A vezető gyártók együttesen 

definiálták a PROFIDRIVE profilt. Ez meghatározza a meghajtók 

paraméterezését, a setpoint-ok és az aktuális értékek átvitelét. Lehetővé teszi a 

különböző gyártók meghajtóinak kicserélését. A profil tartalmazza a sebesség-

szabályozáshoz és a pozícionáláshoz szükséges specifikációkat is. 

Meghatározza az alapvető funkciókat, lehetőséget adva az alkalmazás-

specifikus kiterjesztésre ill. későbbi továbbfejlesztésekre. Leírja az alkalmazási 

funkciók illesztését DP-re vagy FMS-re.  

Vezérlési és folyamatellenőrzési profil: Az egyszerű vezérlési és 

folyamatellenőrzési eszközök profilja leírja ezen eszközök és a magas szintű 

automatizálási komponensek ProfiBus DP buszrendszeren keresztüli 

összekapcsolását. A profil a kibővített ProfiBus DP funkciókat használja a 

kommunikációra.  

4.2.7. ProfiBus PA 

A ProfiBus PA szabvány a folyamatautomatizálásban használatos. A PA az 

automatizálási rendszereket kapcsolja össze a folyamatvezérlő rendszerekkel és 

a terepi eszközökkel, ezzel kiváltja az analóg 4-20 mA-es technológiát. A 

ProfiBus PA használata a tervezési, kábelezési, szerelési és karbantartási 

költségek 40%-os csökkenését eredményezi, miközben növeli az elérhető 

funkciók számát és a megbízhatóságot. A 61. ábra szemlélteti a hagyományos 

4-20 mA rendszerek és a ProfiBus PA alapú rendszerek kábelezési 

különbségeit.  

 

61. ábra: Az átviteli technológiák összehasonlítása 
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A terepi eszközök és a multiplexer közötti kábelezés közel azonos marad. De ha 

a mérőeszközök nagy területen vannak elosztva, a ProfiBus PA határozottan 

kevesebb kábelezést igényel. A hagyományos kábelezési eljárás alkalmazásakor 

ugyanis minden egyes jelvonalat csatlakoztatni kell a folyamatvezérlő rendszer 

I/O moduljához.  

Minden eszközhöz külön tápegységet kell biztosítani. A ProfiBus PA 

használatával két vezetéken átvihető az összes információ és a tápfeszültség. Ez 

nemcsak a kábelezési költségeket csökkenti, hanem a folyamatvezérlő rendszer 

I/O moduljainak számát is. Szigetelőkre és határolókra nincs szükség, hiszen a 

busz gyújtószikramentes robbanásbiztos módon továbbítja a működtető 

tápfeszültséget. A ProfiBus PA lehetővé teszi az eszközök működés közbeni 

karbantartását, csatlakoztatását vagy eltávolítását a többi állomás zavarása 

nélkül. A ProfiBus PA-t a folyamatszabályozási ipar (NAMUR) felhasználóival 

közösen fejlesztették ki, így kielégíti ezen alkalmazási terület speciális igényeit:  

Egyedi folyamat automatizálási alkalmazási profilok és a különböző 

gyártók eszközeinek kicserélhetősége  

Eszközök hozzáadása és eltávolítása a többi állomás zavarása nélkül  

Transzparens kommunikáció a ProfiBus PA és a ProfiBus DP busz 

szegmensek között szegmenscsatolók alkalmazásával  

Az IEC 1158-2 technológián alapuló távoli tápfeszültség-ellátás és 

adatátvitel ugyanazon a két vezetéken  

Kétféle hibatűrési típus "teljesen megbízható" vagy "nem teljesen 

megbízható" 

4.2.7.1. ProfiBus PA átviteli protokoll 

A ProfiBus PA a mérési eredmények és a státusz átvitelére az alapvető ProfiBus 

DP funkciókat, a paraméterezésre és a terepi eszközök működtetésére pedig a 

kibővített ProfiBus DP funkciókat használja. Az átvitelre az IEC 1158-2 

szabványnak megfelelő kétvezetékes technológiát használja. A ProfiBus 

buszhozzáférési protokoll (2. réteg) és az IEC 1158-2 technológia (1. réteg) 

közötti interfész-t a DIN 19 245 sorozat 4. része specifikálja.  

Az IEC 1158-2 szegmensen történő átvitelkor a telegramokhoz kezdő és záró 

határoló (start/end delimiter) kapcsolódik.  
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62. ábra: ProfiBus PA adatátvitel a buszon 

4.2.8. ProfiBus FMS 

A ProfiBus FMS az üzemi (cella) szintű kommunikációra tervezett 

kommunikációs protokoll. Ezen a szinten elsősorban a programozható vezérlők 

(PLC, PC) kommunikálnak egymással. Ebben az alkalmazási körben 

jellemzően a funkcionalitás gazdagsága fontosabb szempont, mint a gyors 

lekérdezési / beavatkozási idők. 

Az alkalmazási réteg kommunikációs szolgáltatásait közvetlenül a 

felhasználó veszi igénybe. Ezek változók elérését, programok átvitelét 

és végrehajtásuk vezérlését valamint események átvitelét teszik 

lehetővé. A ProfiBus FMS alkalmazási réteg alrétegei:  

A Fieldbus Message Specification (FMS) a kommunikációs 

objektumokat és szolgáltatásokat írja le.  

A Lower Layer Interface (LLI) az FMS szolgáltatásokat illeszti a 2. 

réteghez.  

A ProfiBus FMS kommunikációs modell lehetővé teszi elosztott alkalmazói 

folyamatok közös folyamatba egyesítését kommunikációs kapcsolatokon 

keresztül. Az alkalmazói folyamat azon részét, mely a terepi eszközben 

kommunikációs kapcsolattal elérhető, virtuális terepi eszköznek (VFD) 

nevezzük. A 63. ábra a valódi és a virtuális terepi eszköz kapcsolatát 

szemlélteti. Ebben a példában csak bizonyos változók (pl. egységek száma, 

hibák aránya) részei a virtuális eszköznek és olvashatók/írhatók kommunikációs 

kapcsolaton keresztül.  
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63. ábra: Virtuális terepi eszköz objektumkönyvtárral 

4.2.9. ProfiBus Összefoglalás 

A ProfiBus legfontosabb előnyei a többi terepi buszhoz képest: a stabil EN 50 

170-es nemzetközi szabvány és az univerzális tulajdonságai, például a gyártás-, 

a folyamat- és építés automatizálásban. A ProfiBus által nyújtott nyílt és 

gyártófüggetlen kommunikáció sikerét több mint 100000 telepített alkalmazás 

demonstrálja.  Független piaci tanulmányok megerősítik, hogy a ProfiBus több 

mint 40%-os piaci részesedésével Németországban és Európában az ipari 

buszok között vezető piaci helyet foglal el. 

4.3. ControlNet 

13. táblázat: ControlNet fontosabb adatok 

FONTOSABB ADATOK 

Kidolgozta Allen-Bradley, 1995-ben 

Támogatottság, 

eszközkészlet 

Szabványos RG6/U kábelezés, Rockwell által gyártott 

ASIC chip. 

Szabványok Saját, nyitott, ControlNet International  

Csatlakozók Két (redundáns) BNC csatlakozó.  
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Csomópontok 

száma 

maximum 99 csomópont szegmensenként 

Maximális 

távolság 

250 m-től 5000 m-ig (repeater-ekkel).  

Átviteli sebesség 5 MBit/sec 

Üzenet méret 0-510 byte / csomópont  

Üzenet 

protokoll(ok) 

Termelő-fogyasztó, több mester csomópont, peer-to-

peer, csomagokra szabdalt prioritásos determinisztikus 

adatátvitel, kettős kommunikációs útvonalak 

Háttérintézmény ControlNet International (www.controlnet.org) 

Tipikus alkalmazási területek: Biztonságkritikus, üzemszintű hálózat 

alhálózatok (átalakítókkal akár DeviceNet, Foundation FieldBus H1, ProfiBus, 

Modbus, stb.), munkaállomások és PLC-k között, ipari folyamatirányítás és 

egyéb nagysebességű és nagy volument igénylő adatátviteli feladatok 

biztonságos és időkritikus végrehajtása, mint pl. valós idejű mérésadat átvitel, 

programozási és konfigurációs adatok letöltése terepi eszközökbe, riasztások és 

peer-to-peer üzenetküldés. 

Előnyök: Determinisztikus, megismételhető kommunikáció, az hálózati 

sávszélesség hatékony kihasználása, kisebb költséggel biztosítja az adott szintű 

redundanciát, mint más ipari hálózatok az ipari Ethernet megvalósításokat is 

beleértve. Adatformátuma TCP/IP csomagokban is továbbítható (ezt valósítja 

meg az Ethernet/IP szabvány). 

Hátrányok: Relatíve kis elterjedtség és gyártói támogatottság, és az ebből 

fakadó magas költség (nem utolsósorban a drága Rockwell ASIC chip-nek 

köszönhetően). 

A ControlNet szabványt a szintén Allen-Bradley fejlesztésű Data Highway 

kommunikációs technológia kiváltására fejlesztették ki, és megoldásaiban 

megelőlegezte a később kidolgozott DeviceNet és Ethernet/IP (Ethernet for 

Industrial Processes) szabványokat. Jelenleg az ipari Ethernet megerősödésével 
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és az Ethernet/IP fokozatos előretörésével jelentősége csökken, noha számos 

előnyös tulajdonsága van. Determinisztikus és sorrendezett (megismételhető) 

adatátvitelt biztosít. Konfigurálható a hálózat sávszélességének kihasználtsági 

foka. Beépített redundancia.  

4.4. DeviceNet 

14. táblázat: Devicenet fontosabb adatok 

Kidolgozta Allen-Bradley, 1994-ben 

Támogatottság, 

eszközkészlet 

Az autóiparban széles körben használt CAN 

(Controller Area Network) szabványon alapul, több 

áramkörgyártó is kínál vezérlőket és 

mikrokontrollereket  

Szabványok A CAN technológián és az RS485 elektromos 

specifikáción alapul  

Csatlakozók ‗Mini‘ 18mm és ‗Micro‘ 12mm vízálló gyorskioldású 

csatlakozók 

Csomópontok 

száma 

maximum 64 csomópont szegmensenként 

Maximális 

távolság 

100 m-től 500 m-ig 

Átviteli sebesség 125, 250 és 500 Kbit/sec 

Üzenet méret 8 byte / csomópont / üzenet 

Üzenet 

protokoll(ok) 

Lekérdezéses, kiválasztásos, eseményvezérelt, 

ciklikus és más működési módok, termelő/fogyasztó 

jellegű üzenetmodell 

Háttérintézmény Open DeviceNet Vendor Association (www.odva.org)  
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Tipikus alkalmazási területek: Leggyakrabban szerelősorok, hegesztő-, 

forrasztó-, beültető-, anyagmozgató berendezések vezérlésében használják. 

Egyvezetékes összeköttetés több bemenetű szenzor blokkok, intelligens 

szenzorok, pneumatikus szelepek, vonalkód leolvasók, és operátori felületek 

között. 

Előnyök: Alacsony költség, széleskörű elfogadottság és felhasználói réteg, nagy 

megbízhatóság, a hálózati sávszélesség hatékony kihasználása (kicsi az 

üzenetekre rárakódó plusz információtöbblet), tápfeszültség átvitel a buszon. 

Hátrányok: Korlátozott hálózati sávszélesség, kicsi az üzenetekben átvihető 

adat mérete, kis áthidalható távolság.  
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4.5. SDS "Smart Distributed System" 

FONTOSABB ADATOK 

Kidolgozta Honeywell, 1993-ban 

Támogatottság, 

eszközkészlet 

Az autóiparban széles körben használt CAN (Controller 

Area Network) szabványon alapul, több áramkörgyártó is 

kínál vezérlőket és mikrokontrollereket  

Szabványok A CAN technológián és az RS485 elektromos specifikáción 

alapul  

Csatlakozók ‗Mini‘ 18mm és ‗Micro‘ 12mm gyorskioldású csatlakozók, 

9 tűs D-shell 

Csomópontok 

száma 

maximum 64 csomópont szegmensenként (126 kiosztható 

cím) 

Maximális 

távolság 

100 m-től 500 m-ig 

Átviteli sebesség 125, 250 és 500 és 1000 Kbit/sec 

Üzenet méret 8 byte / csomópont / üzenet 

Üzenet 

protokoll(ok) 

Eseményvezérelt, ciklikus és más működési módok 

Háttérintézmény Honeywell Smart Society 

(http://www.honeywell.com/sensing/prodinfo/sds/)  

Tipikus alkalmazási területek: Általánosan használt szerelősorok, 

anyagmozgató berendezések és nagysebességű rendező-, kiválasztó-, 

szűrőberendezések vezérlésében. Egyvezetékes összeköttetést biztosít több 

bemenetű szenzor blokkok, intelligens szenzorok, pneumatikus szelepek, 

vonalkód leolvasók, és operátori felületek között. 
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Előnyök: Alacsony költség, kis áramköri méret a kiszolgáló eszközökben, nagy 

megbízhatóság, jó diagnosztikai lehetőségek, a hálózati sávszélesség hatékony 

kihasználása (kis üzenetekre rakódó információtöbblet), tápfeszültség átvitel a 

buszon. 

Hátrányok: A szabványt kevés gyártó támogatja termékekkel, kicsi 

termékválaszték és rossz támogatottság. A CAN-alapú terepi buszok általános 

hiányosságai itt is igazak: kicsi átviteli sávszélesség és információtovábbítási 

sebesség, kevés információ üzenetenként, rövid áthidalható kommunikációs 

távolság. 

4.6. AS-I (Actuator Sensor Interface) 

15. táblázat:AS-I fontosabb adatok 

Kidolgozta AS-I Consortium, 1993-ban 

Csatlakozók ‗Mini‘ 18mm és ‗Micro‘ 12mm gyorskioldású 

csatlakozók, 9 tűs D-shell 

Csomópontok 

száma 

maximum 31 slave + 1 master csomópont  

Maximális 

távolság 

100 m, ami repeater-ekkel 300 m-re növelhető 

Átviteli sebesség 167 Kbit/sec 

Üzenet méret 8 bit (4 bináris bemenet, 4 kimenet) / csomópont / üzenet 

Üzenet 

protokoll(ok) 

Kiválasztásos 

Háttérintézmény AS-I Trade Organization (http://www.as-interface.com)  

A gyártóipari automatizálásban egyre nagyobb mértékben alkalmazzák a 

folyamatok közvetlen csatlakozását biztosító AS-Interface-t. Egyelőre, mivel 

viszonylag fiatal termékről van szó, aránylag kevés tapasztalattal rendelkeznek 

a felhasználók, azonban a technológia – rugalmassága, ára és egyszerűsége 
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miatt – figyelemre érdemes. Bár az AS-I alapítvány kifejezetten hangsúlyozza 

hogy ez nem egy terepi busz (mert szolgáltatásaiban nem nyújt annyit), hanem 

egyszerűen az egyedi huzalozás kiváltására szolgáló rendszer, valójában ez is 

buszrendszer. A technikai specifikáció nyilvános, bárki által hozzáférhető, így a 

szabvány, vagyis a terepbusz elterjedésének nincs akadálya. 

Az automatizálásban igen gyakran alkalmazott kétállapotú (bináris) érzékelő, 

illetve beavatkozó szervek jeleinek kezelése fontos feladat, hiszen ezen a 

ponton kapcsolódik a folyamat a feldolgozási szinthez. Kifejezetten ilyen 

kétállapotú érzékelő- és beavatkozó szervek felfűzésére fejlesztették ki a 

rendszert. Egy speciális kéteres kábelre, maximum 100 méter kábelhossz 

mentén csatlakoznak a szervek. A rendszer analóg jelek továbbítását is lehetővé 

teszi, de nem elsődlegesen erre fejlesztették ki. A terepi I/O modulok kikerülése 

érdekében a rendszer egy áramkör segítségével közvetlenül küldi a jelet a 

buszkábelre. Ez komoly előny egy rendszer telepítésekor, ugyanakkor az AS-I 

szenzorok egy kicsivel drágábbak, mint normál társaik. 

A rendszer legalacsonyabb szintje a fizikai réteg. A rendszerkoncepció központi 

eleme a kéteres, saját fejlesztésű keresztmetszettel rendelkező sárga színű kábel. 

Ez a fizikai réteg egyúttal mechanikailag is létrehozza a csatlakozási pontokat. 

Erre, mint gerincre bármely pontban felpattintható egy eszköz vagy elágazás 

vámpírcsatlakozója. A kábelre a csatlakozót nem lehet fordítva rápattintani, így 

a polaritást nem lehet elrontani. A jó minőségű, és elég vastag 

szigetelőanyagoknak köszönhetően a rápattintott csatlakozó esetén a védettség 

IP67, és ez akkor is megmarad, ha a vámpírcsatlakozót leszedjük. A 

szigetelésre szúrt lyukak tehát záródnak a csatlakozás megszüntetése után. A 

kábel terhelhetősége 8 A, így a ki- és bemenetek áramellátása és 

kommunikációja is ezen a két éren zajlik. A busz feszültsége maximum 25Vac 

vagy 60Vdc, a táplálás földfüggetlen, védőelválasztott, az IEC 364-4-41 szerinti 

PELV érintésvédelemmel. (Protective Extra Low Voltage). 

Az egyes terepbuszok különböző korlátozásokat szabnak a topológia 

kialakításánál. Az AS-i egyik legnagyobb előnye, hogy tetszőleges topológia 

építhető ki, azaz a "sugaras", "busz" és "fa" topológiákat igény szerint 

keverhetjük. A tetszőleges topológia kialakításához elengedhetetlen feltétel 

hogy ne legyen szükség lezáró impedanciákra. Az AS-i ennek eleget tesz. 

A buszon - funkcióját tekintve - négyféle elem lehet:  

master, mely többnyire egy PLC, PC, vagy DCS interfészkártyája. Egy 

érpáron csak egy master lehet. 

slave, mely lehet egyedi eszköz (szenzor, nyomógomb, mágnesszelep, 

stb.) vagy 4I+4O csatornás I/O modul, 
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tápegység, mely megfelel a fentebb említett műszaki követelményeknek. 

repeater, amire akkor van szükség, ha 100 méternél nagyobb távolságra 

kell elvinnünk a buszt. Egy érpáron maximum 2 db. repeater lehet 

(egymás után). 

A slave-ek száma 31 lehet, így – ha minden slave 4I+4O csatornás modul lenne 

– a maximális jelszám 248-ra adódna. Persze a gyakorlatban az eszközöket 

közvetlenül a buszkábelre kötik, így a jelszám sokkal kisebb. Már elfogadásra 

került az AS-i V2.1 ajánlás is, ami a slave-ek számát 62-ben maximálja, és az 

analóg értékek átvitelére is kínál megoldást. Ehhez azonban 2. generációs 

master és slave kell. 

Terepbuszok fontos paramétere a jelátviteli sebesség. Különösen döntő a nagy 

jelátviteli sebesség a folyamathoz közeli szinteken, illetve a közvetlen 

csatlakozásoknál. Mivel az AS terepbusz-rendszerben az eszközök száma 

alacsony, továbbá egy eszközhöz összesen 14 bitet kell átvinni, a busz igen 

gyors. Teljes kiépítettségnél (31 slave) az írási-lekérdezési ciklusidő 5 msec. Ha 

kevesebb a slave-ek száma, ez az idő 0,5 msec-re zsugorodhat. A busz emellett 

jó hibatűrési képességekkel rendelkezik: rendszer hibajavító rutinja a 14 bites 

táviratban 2 bit hibáját 100%-os biztonsággal képes javítani, és a 3 és 4 bites 

átviteli hibák kijavításának valószínűsége is 99,999%-os. 

Az ipar különböző területein különféle terepbuszokat alkalmaznak, megfelelően 

a követelményeknek. A követelmények között fontos szerepet játszanak a 

biztonságtechnikai előírások. Az AS-i alkalmazások fő területe a gépgyártás, 

ahol számos biztonsági vezérlési feladatot kell megoldani (vészleállítás, 

ajtófigyelés, kétkezes vezérlés). Ezen a szakterületen az MSZ EN 954-1 

szabvány a gépek kialakításának alapelveit rögzíti, ennek megfelelően 

végrehajtott kockázatelemzés után lehet a különböző berendezéseket biztonsági 

kategóriákba sorolni. A kockázatelemzés után a legmagasabb kategóriában (B4) 

a biztonságot befolyásoló alkatrészeket már úgy kell megtervezni, hogy 

bármely elem meghibásodása a biztonsági rendszerben működés közben illetve 

a következő bekapcsolásnál felfedezhető és kijelezhető legyen. 

Az AS terepbusz tervezésekor figyelembe vették a fenti követelményeket, így 

nem szükséges külön busz szegmenst létrehozni a biztonsági eszközöknek. Az 

alkalmazott módszer nagyon hasonlatos a ProfiBus-nál látott ProfiSafe, vagy a 

DeviceNet-es biztonsági megoldáshoz. Az AS terepbuszoknál a biztonság 

létrehozására a Safety Monitor rendszert alkalmazzák. Ebben a rendszerben a 

buszra csatlakoztatnak egy külön készüléket, mely önmagában egy apró 

biztonsági PLC-nek fogható fel. Ez a PLC figyeli a biztonsági eszközöket (stop-

gomb, végálláskapcsoló, fényfüggöny, stb.) minden lekérdezési ciklusban. A 



128 JÁRMŰFEDÉLZETI KOMMUNIKÁCIÓ 

www.tankonyvtar.hu © Bokor József, Gáspár Péter, BME 

Safety Monitor kimenetei végzik a biztonsági beavatkozásokat is. Ez azt jelenti, 

hogy az AS-i terepbuszra kapcsolt PLC master, ami biztonsági kivitelű. 

Az AS rendszerben használt biztonsági érzékelők speciális AS-i eszközök, az 

általuk kiadott üzenetek is speciálisak. Míg egy normál AS-i szenzor (slave) 14 

bites táviratai a masternek ugyanolyanok, míg az érzékelt állapot meg nem 

változik, a biztonsági slave-ek az üzeneteiket egy meghatározott algoritmus 

szerint változtatják minden lekérdezéskor. Ezen felül a biztonsági slave-eknek 

emelt konstrukciós követelményeknek kell megfelelniük. A Safety Monitor 

végrehajtja a biztonsági működést (leállítást) ha:  

egy biztonsági slave nem válaszol a lekérdezésre (vezetékszakadás),  

egy biztonsági slave üzenete nem felel meg az algoritmusnak (belső 

hiba)  

Terepbuszok (de más buszok) igen fontos tulajdonsága a zavarvédelem, 

érzéketlenség a külvilág különféle elektromágneses jelenségeire. Az AS 

terepbusznál két módon történik a zavarvédelem megoldása: 

az AS-i buszkábele (amit az előző részben láthattunk) nem árnyékolt, 

még csak nem is sodrott. A zajok elleni védelem hardveres alapját az 

jelenti, hogy a busz teljesen földfüggetlen, mind a master, mind a slave-

ek bemeneti szimmetrikusak, és a CMRR (közös módusú zajok 

elnyomási aránya) igen magas. Ezt segíti elő az impedanciák alacsony 

értéken való tartása is. 

a hibatűrés javításában nagy szerepe van a szoftveres megoldásoknak is. 

Minden egyes távirat 6 szempontból van ellenőrizve, így lehetséges a 2 

bites hibák 100%-os korrekciója. Ha a telegramot nem lehet korrigálni, 

meg kell ismételni. (Ez 0.15 millisec-ot vesz igénybe.) Ha az ismétlés 

sem sikerült, az AS-i master (a PLC AS-i kártyája) hibajelzést generál. 

Erre a gyakorlatban ritkán kerül sor, az AS-i minősítő testület mérései szerint az 

1 kV-os burst-tel végzett zavarás esetén a tesztelt eszközök kb. 50%-ának 

egyszer sem kellett, hogy ismételjen 10 millió leadott táviratnál. 

Forgó összeköttetések is létrehozhatók ezzel a terepbusszal. Az AS-Interface a 

hálózati technológiák között egyedülálló módon biztosítja az adatok és a 

tápfeszültség forgó eszközökbe való eljuttatását egyszerű kétérintkezős 

csúszógyűrűkön vagy forgókábeleken keresztül.  
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16. táblázat:AS-I műszaki paraméterek 

Átviteli közeg Árnyékolatlan kétvezetékes kábel az adat és 

tápfeszültség együttes átvitelére 

(tipikusan 24 V DC, maximum 8A)  

A kábel hossza maximum 100m  

A slave-ek száma maximum 31  

A résztvevők száma Slave-enként maximum 4 érzékelő és 4 beavatkozó 

(legfeljebb 124, kétirányú esetén összesen 248 bináris 

résztvevő)  

Címzés Minden slave-nek definiált címe van. A címet kézileg 

vagy a masterrel lehet beállítani.  

Üzenetek A master minden címre küld üzenetet és azonnali 

választ vár a slave-től  

Bit-rate 4 bit slavenként és üzenetenként  

Ciklusidő 31 slave esetén: 5 ms  

Hibadetektálás A hibás üzenetek azonosítása és ismétlése 

megbízható  

Eszköz interfész 4 konfigurálható adatport (inputok, outputok vagy 

kétirányúak) + 

4 paraméter output és 2 vezérlési output (strobe)  

Adatfeldolgozás a 

masterben 

Az összes résztvevő ciklikus lekérdezése; ciklikus 

adatátvitel a hostnak, illetve a slave-eknek  

Master szolgáltatások A hálózat inicializálása, a résztvevők azonosítása, a 

slave-ek paramétereinek ciklikus beállítása 



130 JÁRMŰFEDÉLZETI KOMMUNIKÁCIÓ 

www.tankonyvtar.hu © Bokor József, Gáspár Péter, BME 

Hibaellenőrzés A busz és az AS-Interface slave hibaüzenetek a 

hostnak, a kicserélt slave-ek címének beállítása  

Kódolás Az AS-Interface Manchester kódolást használ. 

4.7. InterBus 

17. táblázat: InterBus fontosabb adatok 

Kidolgozta Phoenix Contact, 1994-ben 

Szabványok Nagysebességű shiftregiszteres kialakítású adatátvitel  

Csatlakozók 9 tűs D-shell és 23 mm-es körkörös DIN csatlakozó, 

kábelezés sodrott érpár, optikai szál, slip ring, 

infravörös és SMG adatátvitelhez 

Csomópontok 

száma 

maximum 256 csomópont szegmensenként 

Maximális 

távolság 

400 m szegmensenként, 12.8 km összesen 

Átviteli sebesség 500 Kbit/sec 

Üzenet méret 512 byte / csomópont, hosszban nem korlátozott 

méretű blokkos adatátvitel 

Üzenet 

protokoll(ok) 

I/O figyelés és PCP csatorna az adatátvitelhez 

Háttérintézmény The InterBus Club (www.interbusclub.com)  

Tipikus alkalmazási területek: Általánosan használják szerelősorok, hegesztő-, 

forrasztó- és anyagmozgató berendezések vezérlésében. Egyvezetékes 

összeköttetés több bemenetű szenzor blokkok, intelligens szenzorok, vonalkód 

leolvasók, pneumatikus szelepek, beavatkozó szervek, és operátori felületek 
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között. Alkalmas Sensor Loop és AS-I alhálózatokkal való közös üzemeltetésre 

is. 

Előnyök: Automatikus címkiosztási módszere miatt könnyen konfigurálható és 

módosítható a hálózat struktúrája. Széleskörű elfogadottság és felhasználói 

réteg (főként Európában). Nagy megbízhatóság és igen jó diagnosztikai 

lehetőségek jellemzik. Hálózati sávszélesség hatékony kihasználása (kicsi az 

üzenetekre rárakódó plusz információtöbblet), kis késleltetés, (bemeneti 

eszközök számára) tápfeszültség átvitel a buszon. 

Hátrányok: Kis hibatűrés (egy meghibásodott csomópont letilthatja az egész 

hálózatot), nehézkes nagymennyiségű adat egy logikai egységben való átvitele. 

Az InterBus sajátossága az a hibrid protokoll felépítés, ami lehetővé teszi, hogy 

a protokoll stack különböző rétegei más-más rétegprotokoll szabványt 

használjanak. Ennek viszonylag új keletű, de fontos felhasználása a TCP/IP 

protokoll beillesztése az InterBus hálózati és szállítási rétegeibe, ami lehetővé 

tette, hogy az Ethernet kommunikáció tulajdonképpeni adatkonverzió nélkül, 

pusztán a fizikai réteg illesztésével transzparens módon átvihető legyen az 

InterBus fizikai közegébe is. Így az InterBus esetében a többi hálózati 

protokollal ellentétben nem volt szükség egy kiegészítő ipari Ethernet szabvány 

kidolgozására ahhoz, hogy a terepi busz-üzemi ipari Ethernet hálózat 

összeköttetés megvalósítható legyen. 

4.8. Ipari Ethernet szabványok 

18. táblázat: Ipari Ethernet fontosabb jellemzők 

Kidolgozta Digital Equipment Corporation, Intel és Xerox közös 

fejlesztés, 1976-ban 

Támogatottság, 

eszközkészlet 

Az IEEE 802.3-as szabvány specifikálja, nagyon 

elterjedt az informatika számos területén, így igen sok 

gyártó támogatja hatalmas termékválasztékkal. 

Szabványok IEEE 802.3, nyitott, ezen belül a következő 

formátumok: 10Base2, 10BaseT, 100BaseT, 

100BaseFX, 1 Gigabit és 10GBase-CX4  

Csatlakozók RJ45 (nagyméretű 8-eres telefoncsatlakozó) réz vagy 
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vékony koaxiális, optikai 

Csomópontok 

száma 

maximum 1024 csomópont, router-ekkel (majdnem) 

tetszőlegesen bővíthető 

Maximális 

távolság 

100 m-től (10BaseT) 50 km-ig (monomódusú optikai 

szál switch-ekkel) 

Átviteli sebesség 10-100 MBit/sec (10Base2-100BaseFX), 1 GBit/sec, 

10 GBit/sec (10GBase-CX4) 

Üzenet méret 46-1500  byte / csomópont  

Üzenet 

protokoll(ok) 

Peer-to-peer 

Háttérintézmény Industrial Ethernet Association 

(www.IndustrialEthernet.com) és IAONA 

(www.iaona.com) 

 

Tipikus alkalmazási területek: az irodai és üzleti területen egyeduralkodó 

szabvány, de ugyanakkor a PC-PC, PLC-PLC kapcsolatokban és ipari 

folyamatok felügyeleti rendszereiben is  gyakran használják. Fokozatosan teret 

nyer az ipari automatizálás „eszköz szintjének‖ további területein is a szenzorok 

irányában. 

Előnyök: Az Ethernet a legszélesebb körben elfogadott és leggyakrabban 

használt nemzetközi hálózati szabvány. Nagymennyiségű adatot képes gyorsan 

átvinni, és nagyméretű alkalmazási környezetekben, sok egymással 

kommunikáló egység kiszolgálására is alkalmazható. 

Hátrányok: Nagy fajlagos rárakódó információ többlet (többszörös fejléc, külön 

TCP és IP) kis üzenetek átvitele esetén. Nincs teljesítmény átvitel a buszon. 

Nem ipari kivitelű, könnyen sérülő csatlakozókialakítás. Nagyobb 

elektromágneses/rádiófrekvenciás zavarérzékenység, mint a többi terepi 

busznál. Több nyílt és zárt (gyártóspecifikus) szabvány is létezik ipari 
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adatátviteli formátumokra, ami gyakran megzavarja az alkalmazókat.  Nem 

determinisztikus (több rétegben is nemdeterminisztikus protokollt tartalmaz). 

Az irodai hálózatok és az Internet világméretű elterjedése az Ethernet-et és a 

TCP/IP alapú kommunikációt univerzális nemzetközi hálózati szabvánnyá 

tették. Az Ethernet és a kapcsolódó hardver-szoftver termékek olyan szintre 

fejlődtek és annyira leegyszerűsödött a használatuk, hogy ma már a 

gyakorlatlan felhasználók is képesek egyszerű hálózati kapcsolatok 

létrehozására számítógépek között. Éppen ez tette az Ethernet ipari 

felhasználását is egyre előnyösebbé. A hálózati eszközök alacsony ára, a 

széleskörű alkatrészválaszték, a nagy gyártói bázis mind-mind komoly előny, 

szembeállítva a korábbi terepi busz szabványok drága, nehézkes és piaci 

dominanciára törekvő volta miatt. Ma már az ipari alkalmazás elől is olyan 

mértékben elhárultak az akadályok, hogy egy nagy amerikai autógyártó 

felmérése szerint a gyártásautomatizálási alkalmazási környezetben a teljes 

ipari kommunikáció (beleértve az irodai és üzemi szinten kívül az eszköz 

szintet is) 70 százaléka kiszolgálható ipari Ethernet bázisú eszközökkel és 

hálózatokkal. 

4.9. Ethernet alapú terepi busz szabványok  

A legnagyobb terepi busz szabványtulajdonosok és gyártók következő lépése az 

Ethernet hálózatok irányába történő továbblépés volt. Jelenleg négy fő rivális 

található az ipari, Ethernet alapú terepi buszok piacán: a Modicon a 

Modbus/TCP szabvánnyal (Modbus protokoll TCP/IP stack felett), a ProfiBus 

Trade Organization (SIEMENS) a PROFInet (ProfiBus Ethernet-en) 

szabvánnyal, az Allen-Bradley az Ethernet/IP (ControlNet/DeviceNet 

objektumok TCP/IP felett) szabvánnyal és a Fieldbus Foundation a High-Speed 

Ethernet szabvánnyal. Ezeknek a (lényegében az eredeti terepi busz szabványok 

kiterjesztéseiként felfogható) specifikációknak a közös jellemzője, hogy a 

standard TCP/IP protokoll stack-et használják, és annak is csak a legfelső, 

alkalmazási rétegére tartalmaznak előírásokat. Ekkor az eredeti terepi busz 

szabvány és annak TCP/IP kiterjesztése között az adatcserét megfelelő, 

protokollkonverziót végző gateway berendezések biztosítják, amelyek 

„becsomagolják‖ az eredeti terepi busz adatformátumot a TCP/IP keretekbe. 

Az Interbus terepi busz szabvány szintén együttműködik az Ethernet-tel, 

azonban itt a konverzió éppen fordított: az Interbus hibrid protokoll felépítése 

megengedte, hogy egy újabb hálózati/szállítási rétegbeli protokollként TCP/IP 

kereteket is továbbítani lehessen az Interbus fizikai rétegén. Tehát ebben az 

esetben a gateway eszköz csak a fizikai médium konverzióját végzi el, a 

továbbított adat változatlan marad. 
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A következőkben röviden bemutatjuk az említett négy legfontosabb ipari 

Ethernet megvalósítást. 

4.9.1. Modbus/TCP 

A Modbus/TCP nyílt (de facto) szabvány, ami ténylegesen a Modbus 

adatcsomagok TCP/IP keretekbe való becsomagolását jeleneti. Ugyanazt a 

regiszter (16 bites előjel nélküli egész) és coil (bit) adattípusokat használja, 

amiket az eredeti Modbus definiál, és a funkciók is megegyeznek az 

eredetiekkel. Ennek megfelelően a Modbus/TCP adatcsomagok tartalma egy az 

egyben ugyanaz, mint a Modbus adatcsomagoké a CRC hibaellenőrző kód 

kivételével, ami hiányzik (nincs rá szükség, hiszen a TCP/IP protokoll is 

tartalmaz CRC-t). 

 

64. ábra: A Modbus/TCP keretformátuma 

A nagyfokú egyezés miatt a Modbus/TCP alkalmazástechnikája magától 

értetődő minden olyan fejlesztő számára, aki dolgozott már Modbus-szal. 

Ugyanakkor éppen emiatt a Modbus hiányosságait is örökli, pl. nehézkes és sok 

üzenetet igénylő feladat komplex paraméter adathalmazok továbbítása az 

eszközök között. 

4.9.2. Ethernet/IP 

Az Ethernet/IP a ControlNet és DeviceNet hálózatokban használt CIP 

kommunikációs technológia kiterjesztése az Ethernet hálózatok irányába. Az 

adatábrázolás objektum-orientált, minden hálózati eszköz objektumok 

halmazaként jelenik meg. Teljes mértékben átveszi a ControlNet és DeviceNet 

által használt objektum felépítést és hierarchiát. A kommunikációban kétfajta 

üzenetküldési mechanizmust használ: a TCP protokollt az üzenetek 

továbbítására és a kapcsolatmentes UDP protokollt az I/O adatok számára. Az 

UDP protokoll alkalmazása nagyobb átviteli sávszélességet és kisebb 

késleltetést biztosít az I/O adatoknak, de ugyanakkor a biztonsági funkciók 

hiánya miatt az Ethernet/IP eszközök nem tudják detektálni, ha egy üzenet 

elvész vagy inkonzisztens. 
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Az objektum-orientált eszközreprezentáció könnyen megvalósítható, flexibilis, 

mégis magas szintű és nagy kifejező erejű fejlesztési környezetet biztosít, így 

(és a konzekvens objektummodell miatt) az Ethernet/IP alkalmazások 

fejlesztése kevésbé gyakorlott felhasználók számára is könnyű. Ugyanakkor 

ennek megvannak a hátulütői is: maga a kommunikációs protokoll komplex, 

nagy rárakódó adatmennyiséggel dolgozik, és elég komoly időráfordítást 

igényel az kiinduló beállítások elkészítése, ami főként a kisebb lélegzetű, 

egyszerűbb feladatok esetén növeli többszörösére a fejlesztési időt. 

4.9.3. PROFInet 

A PROFInet a ProfiBus Trade Organization által támogatott nyílt ipari Ethernet 

szabvány. Noha kifejezetten a terepi ProfiBus Ethernet közegen való átvitelére 

használják, a protokoll nem kötődik szorosan a ProfiBus-hoz, más terepi 

buszhoz is illeszthető lenne. Az adatábrázolás itt is objektum-orientált, azonban 

az objektummodell nem saját fejlesztés, hanem a Microsoft által is alkalmazott 

(és így az irodai környezetben szinte kizárólagosan használt Microsoft 

Windows operációs rendszerbe is beépített) DCOM (Distributed Common 

Object Model) és RPC technológiákat használja fel. 
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65. ábra: A PROFInet kommunikációs modell 

A megvalósítás előnyei és hátrányai hasonlók az Ethernet/IP-nél 

elmondottakhoz: könnyű indulás és egyszerű (ugyanakkor időigényesebb) 

fejlesztés az objektum-orientált adatmodell miatt. Előny, hogy a Windows már 

eleve beépítve tartalmazza a felhasznált technológiákat, ami a támogatottságot 
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is nagy mértékben növeli, ugyanakkor az erőforrásigény tényleg szignifikáns 

például a Modbus/TCP-hez képest, ami mondjuk a beágyazott, kisebb 

erőforrásokat tartalmazó eszközöknél az alkalmazást megnehezíti vagy 

értelmetlenné teszi. Viszont a szabvány komoly előnye a többi bemutatott ipari 

Ethernet szabvánnyal szemben, hogy tényleg nyílt és szabadon felhasználható, 

ezért máris léteznek megvalósításai a Windowson kívül olyan más platformokra 

is, mint a VxWorks vagy a NET-OS. 

4.9.4. Foundation Fieldbus High-Speed Ethernet 

19. táblázat: Foundation fieldbus fontosabb adatok 

Kidolgozta ISA, 1997-ben 

Támogatottság, 

eszközkészlet 

A szabvány az ISA SP50/IEC 61158 specifikáción 

alapul, több gyártó forgalmaz a szabványt megvalósító 

integrált áramköröket. 

Szabványok ―H1‖ (gyújtószikramentes, biztonságkritikus 

környezetbe), 31.25Kbit/sec sebességű terepi busz; és 

―HSE‖ (High Speed Ethernet), 100Mbit/sec sebességű 

magas szintű ipari Ethernet busz.  

Csomópontok 

száma 

240 csomópont szegmensenként, maximum 65 000 

szegmens egy hálózatban 

Maximális 

távolság 

1900 m a H1 esetében, a HSE-re az Ethernet szabvány 

korlátai érvényesek.  

Átviteli sebesség 31.25 kBaud (H1) és 100 MBit/sec (HSE) 

Üzenet méret 128 byte / csomópont / üzenet  

Üzenet 

protokoll(ok) 

Kliens-szerver, hirdetés-feliratkozás, eseményvezérelt 

értesítéses 

Háttérintézmény Fieldbus Foundation (www.fieldbus.org) 
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A Fieldbus Foundation által az üzemi és irodai szintre szánt ipari Ethernet 

szabvány a HSE, azaz High-Speed Ethernet. Sok újat nem lehet elmondani róla 

az eddig bemutatott Ethernet alapú rendszerekhez képest, hiszen jellemzői 

sokban hasonlítanak azokéihoz: objektum-orientált adatmodellt használ, annak 

ismertetett előnyeivel-hátrányaival. Az objektum modell saját fejlesztésű, de 

teljesen konzisztens a szervezet alacsonyabb szintű, H1 nevű terepi busz 

szabványában használt objektumokéval. Az Ethernet/IP-hez és a PROFInet-hez 

hasonlóan ez a szabvány is relatíve friss (2000-ben indult útjára az első 

gyakorlati megvalósítás), így elterjedtsége még nem nagy mértékű, de 

dinamikusan növekszik. 

 

66. ábra: Foundation Fieldbus hálózat HSE protokolljának rétegei összevetve 

más megoldásokkal 

Összegzésként néhány dolgot még fontos megjegyezni. Egyrészt a bemutatott 

ipari Ethernet szabványok többségében jellemző objektum-orientált 

eszközmodell nem véletlen: az újonnan elfogadott IEC szabványok (mint pl. a 

transzformátor alállomásokra vonatkozó IEC 61850 számú szabvány) már mind 

ilyen módon írják le az egyes egységek és eszközök jellemzőit és viszonyát. 

Másrészt a bemutatott megoldások mindegyike az alkalmazási réteg tartalmát 

specifikálja az alsóbb rétegek változatlanul hagyásával (amit például a 66. ábra 

is jól mutat). Ennek megvan az az előnye, hogy a konkurens gyártók hálózati 

eszközei (routerek, switchek), amelyek a hálózati és szállítási rétegben 

dolgoznak (és ott standard TCP/IP adatcsomagokkal találkoznak) nem gátolják 

egymás eltérő ipari Ethernet protokollon alapuló adatátvitelét (pl. egy Schneider 

által forgalmazott switch is együttműködik a PROFInet adatcsomagokkal és 

fordítva, egy SIEMENS gyártású router is továbbítja a Modbus/TCP adatokat). 

Harmadrészt ugyanakkor éppen ebből származik ezeknek az ipari Ethernet 
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megoldásoknak a legnagyobb problémája, hogy nem garantálják a determinisz-

tikusságot (hiszen erről épp a szállítási és alacsonyabb rétegek „tehetnek‖). 

Ezért az eszközközeli, real-time követelményeket támasztó adatátvitelben 

(jelenlegi formájában semmiképp) nem várható az ipari Ethernet térhódítása. 

4.10. Ipari kommunikációs hálózatok összehasonlítása 

20. táblázat: Ipari buszrendszerek általános összehasonlítása 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

Terepi busz 

neve 

Technológiát 

kidolgozta 

Bevezetés 

éve 

Meghatározó 

szabvány 

Nyitottság, 

támogatottság 

ProfiBus 

DP/PA 

Siemens DP: 1994, 

PA: 1995 

EN 50170 / DIN 

19245 part 3 

(DP) / part 4 

(PA), IEC 1158-

2 (PA) 

Siemens és 

ProfiChip ASIC-

ek. Több mint 300 

gyártó termékei. 

INTERBUS-S Phoenix 

Contact, 

Interbus Club 

1984 DIN 19258 EN 

50.254 

Több mint 400 

gyártó termékei 

DeviceNet Allen-Bradley 1994 ISO 11898 és 

11519 

17 chipgyártó, 

több mint 300 

termékgyártó. 

Nyitott 

specifikáció 

ARCNET Datapoint 1977 ANSI/ATA 

878.1 

Széles 

termékskála, ANSI 

dokumentumok 

AS-I AS-I 

Consortium 

1993 IEC-hez 

benyújtva 

AS-II.C.  
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

Terepi busz 

neve 

Technológiát 

kidolgozta 

Bevezetés 

éve 

Meghatározó 

szabvány 

Nyitottság, 

támogatottság 

Foundation 

Fieldbus H1 

Fieldbus 

Foundation 

1995 ISA SP50/IEC 

61158 

Áramkörök és 

szoftver több 

gyártótól 

F. Fieldbus 

High Speed 

Ethernet (HSE) 

Fieldbus 

Foundation 

Fejlesztés 

alatt 

IEEE 802.3u  

RFC (Request 

for Comment) 

IP, TCP, UDP 

Számos Ethernet 

termékgyártó. 

Alacsony költség 

IEC/ISA SP50  

Fieldbus 

ISA & 

Fieldbus 

Foundation 

1992 – 

1996 

IEC 1158/ANSI 

850 

Több chipgyártó 

termékei 

Seriplex APC, Inc. 1990 Seriplex 

specifikáció 

Áramkörök 

kaphatók 

Többféle interfész 

WorldFIP WorldFIP 1988 IEC 1158-2 Több chipgyártó 

LonWorks Echelon Corp. 1991  Nyitott protokoll 

leírás 

SDS Honeywell 1994 Honeywell 

specifikáció, 

IEC-hez 

benyújtva. 

ISO11989 

17 chipgyártó, 

több mint 100 

termékgyártó 

ControlNet Allen-Bradley 1996 
ControlNet 

International 
2 chipgyártó, 

nyitott 
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

Terepi busz 

neve 

Technológiát 

kidolgozta 

Bevezetés 

éve 

Meghatározó 

szabvány 

Nyitottság, 

támogatottság 

specifikáció 

CANopen 
CAN In 

Automation 
1995 

CAN In 

Automation 

17 chipgyártó, 

több mint 300 

termékgyártó. 

Nyitott 

specifikáció 

Ethernet 
DEC, Intel, 

Xerox 
1976 

IEEE 802.3, 

DIX v. 2.0 

Nagyon sok 

áramkörgyártó és 

termék 

Modbus Plus Modicon   

Gyártóspecifikus, 

licenszköteles, 

ASIC 

Modbus 

RTU/ASCII 
Modicon  

EN 1434-3 

(layer 7)  

IEC 870-5 (layer 

2) 

Nyitott 

specifikáció, nem 

igényel speciális 

hardvert 

Remote I/O Allen-Bradley 1980  Gyártóspecifikus 

Data Highway 

Plus (DH+) 
Allen-Bradley   Gyártóspecifikus 

  



142 JÁRMŰFEDÉLZETI KOMMUNIKÁCIÓ 

www.tankonyvtar.hu © Bokor József, Gáspár Péter, BME 

21. táblázat: Ipari buszrendszerek fizikai jellemzőinek összehasonlítása 

FIZIKAI JELLEMZŐK 

Terepi busz 

neve 

Hálózati topológia Fizikai 

médium 

Csomópontok 

száma 

maximum 

Maximális 

áthidalható 

távolság 

ProfiBus 

DP/PA 

Line, star & ring Twisted-

pair or 

fiber 

127 nodes  

(124 slaves - 4 

seg, 3 rptrs) + 3 

masters 

100m between 

segments @ 

12Mbaud; 24 

Km (fiber) 

(baudrate and 

media 

dependent) 

INTERBUS-

S 

Segmented with "T" 

drops 

Twisted-

pair, fiber, 

and slip-

ring 

256 nodes 400 m/segment, 

12.8 Km total 

DeviceNet Trunkline/dropline 

with branching 

Twisted-

pair for 

signal & 

power 

64 nodes 500m (baudrate 

dependent)  

6Km w/ 

repeaters 

ARCNET Star, bus, 

distributed star 

Coax, 

Twisted-

pair, Fiber 

255 nodes Coax 2000 feet; 

Twisted pair 

400 feet; Fiber 

6000 Feet 

AS-I Bus, ring, tree star, 

of al 

Two wire 

cable 

31 slaves 100 meters, 300 

with repeater 

Foundation 

Fieldbus H1 

Star or bus Twisted-

pair, fiber 

240/segment, 

65,000 

segments 

1900m @ 

31.25K wire 
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Foundation 

Fieldbus HSE 
Star 

Twisted-

pair, fiber 

IP addressing - 

essentially 

unlimited 

100m @ 

100Mbd 

twisted-pair  

2000m @ 

100Mbd fiber 

full duplex 

IEC/ISA 

SP50  

Fieldbus 

Star or bus Twisted-

pair fiber, 

and radio 

IS 3-7  

non IS 128 

1700m @ 

31.25K  

500M @ 

5Mbps 

Seriplex Tree, loop, ring, 

multi-drop, star 

4-wire 

shielded 

cable 

500+ devices 500+ ft 

WorldFIP Bus Twisted-

pair, fiber 

256 nodes up to 40 Km 

LonWorks Bus, ring, loop, star Twisted-

pair, fiber, 

power line 

32,000/domain 2000m @ 78 

kbps 

SDS Trunkline/ Dropline Twisted-

pair for 

signal & 

power 

64 nodes,  

126 addresses 

500m (baudrate 

dependent) 

ControlNet 

Linear, Tree, Star, 

or Combination 

Thereof 

Coax, 

fiber 
99 nodes 

1000m (coax) 2 

nodes  

250m with 48 

nodes  

3km fiber; 

30km fiber w/ 

repeaters 
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CANopen Trunkline/ Dropline 

Twisted 

Pair + 

optional 

Signal & 

Power 

127 Nodes 

25-1000m 

(baudrate 

dependent) 

Industrial 

Ethernet 

Bus, Star, Daisy-

Chain 

Thin 

Coax, 

Twisted 

Pair, 

Fiber; 

Thick 

Coax 

(rare) 

1024 nodes, 

expandable to 

more via 

Routers 

Thin: 185m  

10 Base T 

(Twisted Pair): 

Max 100m long 

(90 metres 

horizontal 

cable, 5m 

drops, 1m 

patch)  

Max 4 

hubs/repeaters 

between nodes  

4Km distancs 

w/o routers  

Fiber: 100 Base 

FX 400m  

2.5 Km multi 

mode w/o 

Switches; 50 

Km mono 

mode w/ 

Switches 

Modbus Plus Linear 
Twisted 

Pair 

32 nodes per 

segment, 64 

max 

500m per 

segment 

Modbus 

RTU/ASCII 

Line, star, tree  

Network w/ 

segments 

Twisted 

Pair 

250 nodes per 

segment 
350m 
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Remote I/O Linear Trunk Twinaxial 
32 

nodes/segment 
6 km 

DH+ Linear Trunk Twinaxial 
64 

nodes/segment 
3 km 

 

22. táblázat: Ipari buszrendszerek adatátviteli mechanizmusa 

ADATÁTVITELI MECHANIZMUS 

Terepi busz 

neve 

Kommuniká

ciós módszer 

Átviteli 

jellemzők 

Átvitt 

informá-

ciómennyiség 

Arbitrációs 

módszer 

Hibaellen-

őrzés 

Diagnoszti

ka 

ProfiBus 

DP/PA 

Master/slave  

peer to peer 

DP: 9.6, 

19.2, 

93.75, 

187.5, 500 

Kbps, 1.5, 

3, 6, 12 

Mbps  

PA: 31.25 

kbps 

0-244 bytes Token 

passing 

HD4 CRC Station, 

module & 

channel 

diagnostics 

INTERBUS-

S 

Master/slave 

with total 

frame 

transfer 

500kBits/s 

full 

duplex 

1-64 Bytes 

data  

246 Bytes 

Parameter  

512 bytes h.s.,  

unlimited 

block 

None 16-bit CRC Segment 

location of 

CRC error 

and cable 

break 

DeviceNet Master/slave

, multi-

master, peer 

to peer 

500 kbps,  

250 kbps,  

125 kbps 

8-byte 

variable 

message with 

fragmentation 

CSMA with 

Non-

Destructive 

Bitwise 

CRC check Bus 

monitoring 
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for larger 

packets 

Arbitration 

ARCNET Peer to peer 19.53K to 

10M 

0 to 507 bytes Token 

passing 

16-bit CRC Built in 

Acknowled

gements at 

Datalink 

layer 

AS-I Master/slave 

with cyclic 

polling 

Data and 

power, 

EMI 

resistant 

31 slaves with 

4 in and 4 out 

Master/slave 

with cyclic 

polling 

Manchester 

Code, 

hamming-2 

Slave fault, 

device fault 

Foundation 

Fieldbus H1 

Client/server 

publisher/ 

subscriber, 

Event 

notification 

31.25 

kbps 

128 octets Scheduler, 

multiple 

backup 

16-bit CRC Remote 

diagnostics

network 

monitors, 

parameter 

status 

Foundation 

Fieldbus 

HSE 

Client/Serve

rPublisher/S

ubscriber, 

Event 

Notification 

100Mbps 

Varies, Uses 

Standard 

TCP/IP 

CSMA/CD CRC  

IEC/ISA 

SP50  

Fieldbus 

Client/server 

Publisher/ 

subscriber 

31.25 

kbps 

IS+1, 2.6, 

5 Mbps 

64 octets high 

& 256 low 

priority 

Scheduler, 

tokens, or 

master 

16-bit CRC Configurab

le on 

network 

manageme

nt 

Seriplex Master/slave  

peer to peer 

200 Mbps 7680/transfer Sonal 

multiplexing 

End of 

frame & 

echo check 

Cabling 

problems 
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WorldFIP Peer to peer 31.25 

kbps, 1 & 

2.5 Mbps, 

6 Mbps 

fiber 

No limit, 

variables 128 

bytes 

Central 

arbitration 

16-bit CRC, 

data 

"freshness" 

indicator 

Device 

message 

time-out, 

redundant 

cabling 

LonWorks Master/slave  

peer to peer 

1.25 Mbs 

full 

duplex 

228 bytes Carrier 

Sense, 

Multiple 

Access 

16-bit CRC Database 

of CRC 

errors and 

device 

errors 

SDS Master/slave

,  

peer to peer,  

multi-cast,  

multi-master 

1Mbps,  

500 kbps,  

250 kbps,  

125 kbps 

8-byte 

variable 

message 

CSMA with 

Non-

Destructive 

Bitwise 

Arbitration 

CRC check Bus 

monitoring 

ControlNet 

Producer/Co

nsumer, 

Device 

Object 

Model 

5 Mbps 
0-510 bytes 

variable 

CTDMA 

Time Slice 

Multiple 

Access 

Modified 

CCITT with 

16-bit 

Polynomial 

Duplicate 

Node ID, 

Device, 

Slave 

Faults 

CANopen 

Master/slave

, peer to 

peer, multi-

cast, multi-

master 

10K, 20K, 

50K, 

125K, 

250K, 

500K, 

800K, 

1Mbps 

8-byte 

variable 

message 

CSMA with 

Non-

Destructive 

Bitwise 

Arbitration 

15 Bit CRC 

Error 

Control & 

Emergency 

Messages 

Industrial 

Ethernet 
Peer to Peer 

10, 

100Mbps 

46-1500 

Bytes 
CSMA/CD CRC 32  

Modbus Plus Peer to Peer 1Mbps variable    
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Modbus 

RTU/ASCII 
Master/Slave 

300 bps - 

38.4Kbps 
0-254 Bytes    

Remote I/O Master/Slave 
57.6 - 230 

kbps 
128 Bytes  CRC 16 none 

DH+ 

Multi-

Master, 

Peer<>Peer 

57.6 kbps 180 Bytes   none 

23. táblázat: Ipari buszrendszerek teljesítőképességének összehasonlítása 

TELJESÍTŐKÉPESSÉG 

Terepi busz 

neve 

Ciklusidő (256 

diszkrét jel) 

16 csomópont 16 I/O-

val 

Ciklusidő (128 analóg 

jel) 

16 csomópont 8 I/O-val 

Blokkos átvitel 

128 bájt/1 

csomópont 

ProfiBus 

DP/PA 

konfigurációfüggő, 

tipikusan < 2 msec 

konfigurációfüggő, 

tipikusan < 2 msec 

nincs adat 

INTERBUS-

S 

1.8 msec 7.4 msec 140 msec 

DeviceNet 2.0 ms master-slave 

lekérdezéses 

10 msec master-slave 

lekérdezéses 

4.2 msec 

ARCNET alkalmazási réteg-

függő 

alkalmazási réteg-

függő 

alkalmazási réteg-

függő 

AS-I 4.7 msec nem lehetséges nem lehetséges 

Foundation 

Fieldbus H1 

tipikusan  < 100 ms 

typical 

tipikusan < 600 ms 

typical 

36 ms @ 31.25k 
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Foundation 

Fieldbus 

HSE 

nem értelmezett, 

késleltetés  < 5msec 

nem értelmezett, 

késleltetés  < 5msec 
< 1msec 

IEC/ISA 

SP50 

konfigurációfüggő konfigurációfüggő 0.2 ms @ 5 Mbps  

1.0 ms @ 1 Mbps 

Seriplex 1.32 ms @ 200 kbps, 

m/s 

10.4 ms 10.4 ms 

WorldFIP 2 ms @ 1 Mbps 5 ms @ 1Mbps 5 ms @ 1 Mbps 

LonWorks 20 ms 5 ms @ 1 Mbps 5 ms @ 1 Mbps 

SDS <1 ms, event driven 5 ms polling @ 1 Mbps 2 ms @ 1 Mbps 

ControlNet <0.5 ms <0.5 ms <0.5 ms 

CANopen <1 ms 5 ms polling @ 1 Mbps <2.5 ms 

Industrial 

Ethernet 

alkalmazási réteg-

függő 

alkalmazási réteg-

függő 

alkalmazási réteg-

függő 

Modbus 

Plus 
   

Modbus 

RTU/ASCII 
   

Remote I/O 

12msec @230, 40 

msec @57.6 bus cycle 

time 

  

DH+    
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4.10.1. Piaci elterjedtség, várható trendek 

Egy ipari kommunikációs hálózat kialakítása a legtöbb esetben olyan nagy 

mértékű költséggel és átalakítási munkával jár, hogy lehetőség szerint a 

megvalósításnak időtálló befektetésnek kell bizonyulnia, azaz a felhasználói 

igényeket jelentősebb módosítás nélkül hosszabb távon ki kell tudni szolgálnia. 

Abban, hogy ez tényleg így is történhessen, nagy szerepe van a jelenkori és a 

jövőbeni piaci helyzetnek mind a költségek, mind a gyártói támogatottság terén. 

Ebben a fejezetben felmérésekre támaszkodva mutatjuk be, hogy milyen a 

jelenlegi helyzet a terepi buszok piacán, és milyen változások várhatók a piaci 

elemzők szerint a közeljövőben. 

Az első táblázatunk a Control Engineering nevű szaklap 1999-es felmérésének 

adatait mutatja be. A táblázat arról számol be, hogy az egyes ipari felhasználók 

hány százaléka használja az adott hálózati szabványt valamilyen célra a 

telephelyén, mind nemzetközi bontásban, mind csak az USA-ra vetítve. 

(Természetesen, a százalékok összege nem 100, hiszen több hálózati szabványt 

alkalmaz(hat)nak az egyes felhasználók). 

  



4. IPARI KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK 151 

© Bokor József, Gáspár Péter, BME www.tankonyvtar.hu 

24. táblázat: A legelterjedtebb ipari hálózati szabványok használat szerinti 

megoszlása 

(Felhasználói bevallás alapján, forrás: Control Engineering, 1999. július) 

Kommunikációs hálózat USA Nemzetközi 

ARCNet  9% 12% 

ASI  2% 9% 

CANopen 3% 12% 

ControlNet 15% 14% 

DeviceNet 22% 17% 

EtherNet 73% 50% 

Foundation Fieldbus 3% 7% 

Interbus 7% 7% 

LonWorks 4% 6% 

Modbus 29% 22% 

ProfiBus DP/PA 8% 26% 
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67. ábra: A 24. táblázat adatai (a legelterjedtebb ipari hálózatok használat 

szerint) grafikonon 

A 24. táblázat adatait a szemléletesség kedvéért a 67. ábra grafikonon is 

ismerteti. Látható, hogy (főként az irodai szinten megvalósuló széles körű 

elterjedtsége miatt) már jelenleg is az Ethernet a legtöbb helyen megtalálható 

kommunikációs szabvány. Nagyon sok helyen alkalmazott terepi busz szabvány 

még a ProfiBus (nemzetközi szinten a második legelterjedtebb), a Modbus 

(amely az USA-ban is széles körben használt) és a (főleg az autóiparban 

használt) ControlNet/ DeviceNet páros (amelyek elterjedtségi mutatói – mivel 

jellemzően együtt alkalmazzák őket – nem adódnak össze!). 

A következő táblázat a Frost&Sullivan piackutató cég 2003-ban készült 

jelentéséből származik. Ebben az ipari hálózati szabványok piaci részesedés 

szerinti összehasonlítását találhatjuk meg. A piaci részesedést ebben az esetben 

nem az eladott darabszám szerint mérték fel (hiszen a készülékek bonyolultsága 

szerint az ár – és így az eladott darabszám is az adott készülék kategóriából – 

jelentős mértékben különbözik), hanem a bevétel megoszlását tekintették 

mértékadónak. Természetesen éppen az árbeli nagy különbségek miatt ez a 

mérték sem jellemzi tökéletesen az adott hálózat népszerűségét a felhasználók 

körében, de mindenesetre jó összehasonlítási alapot teremt a piac szereplői 

között. (Az adatok a nemzetközi összehasonlításra vonatkoznak.) 

A 25. táblázat adatait a szemléletesség kedvéért több grafikonon is ábrázoltuk. 

A 68. ábra abszolút értékben mutatja mind a közelmúltbeli, mind a jelenlegi, 
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mind pedig a jegyzet készítői által becsült közeljövőbeli piaci részesedés, így 

jól megfigyelhetők a trendek, de a százalékos megoszlás nem követhető 

pontosan. Ezért a táblázatból a 69. ábra a 2003-as év valós piaci adatait, és az 

előrejelzések közül a 2008-as év becsült részesedését százalékosan is ismerteti. 

25. táblázat: A legelterjedtebb ipari hálózati szabványok bevétel szerinti piaci 

részesedése 

(Forrás: Frost&Sullivan, "World Industrial Fieldbus and Ethernet Markets", 

2003.) 

(Millió 

$) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

ProfiBus 263.5 274.7 285.0 298.8 317.0 340.9 371.1 409.4 457.4 519.7 

DeviceN

et 
193.1 201.2 209.7 221.0 234.7 251.1 271.1 295.5 325.3 361.8 

Modbus 81.1 84.1 87.3 90.8 94.7 99.5 105.1 111.8 119.7 129.5 

Ethernet 58.3 61.0 63.8 67.4 72.1 77.9 85.1 93.8 104.8 116.1 

Interbus 91.1 94.7 99.0 103.9 109.7 116.4 124.5 134.0 145.9 160.0 

CANope

n 
39.0 40.6 42.1 43.7 45.7 48.1 50.8 54.1 57.9 62.3 

World 

FIP 
25.5 28.4 31.4 34.8 38.6 43.0 48.2 54.2 61.3 70.0 

ArcNet 9.1 9.3 9.5 9.8 10.0 10.3 10.7 11.1 11.6 12.1 

Foundati

on 

Fieldbus 

61.2 63.0 65.1 68.4 73.1 79.7 88.4 99.8 114.6 133.9 
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Mások 307.1 299.5 286.6 270.4 252.7 233.0 206.7 184.6 162.4 140.5 

Összesen 1129.

0 

1156.

5 

1179.

5 

1209.

0 

1248.

3 

1299.

9 

1361.

7 

1448.

3 

1560.

9 

1705.

9 

 

 

68. ábra: A 25. táblázat adatai (a legelterjedtebb ipari hálózatok bevétel szerint) 

grafikonon 
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69. ábra: A 25. táblázat alapján a 2003-as év valós, és a 2008-as év becsült 

adatai százalékosan 

A felmérés szerint nemzetközi szinten tavaly a ProfiBus részesedett legnagyobb 

bevétellel a ipari buszok piacából. Utána következett szintén igen jelentős 

százalékos aránnyal a ControlNet/ DeviceNet páros, amelyet az Interbus és a 

ProfiBus; 
25,39453657 

DeviceNet; 
18,80157014 

Modbus; 
7,586317392 

Ethernet; 
5,775855163 

Interbus; 
8,787951614 

CANopen; 
3,660978931 

World FIP; 
3,092205399 

ArcNet; 
0,801089482 

Foundation 
Fieldbus; 

5,855964111 

Mások; 
20,2435312 

2003 

ProfiBus; 
30,46485726 

DeviceNet; 
21,20874612 

Modbus; 
7,59130078 

Ethernet; 
6,805791664 

Interbus; 
9,379213318 

CANopen; 
3,652031186 

World FIP; 
4,103405827 

ArcNet; 
0,709303007 

Foundation 
Fieldbus; 

7,849229146 

Mások; 
8,236121695 

2008 
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Modbus követett, nagyjából hasonló arányban. (Megjegyezzük, hogy az 

Interbus tekintetében a bemutatott két felmérés adatai között szignifikáns 

különbség adódik az 1999-es adatokban, amit nem igazán lehet csak a két 

felmérés eltérő jellegével megmagyarázni.) Az Ethernet ebben a felmérésben az 

ötödik helyre szorult, aminek valószínű oka, hogy valós ipari (azaz üzemi és 

eszköz szintű) beruházásokat vették figyelembe, és az igazgatási szinten a 

kizárólag irodai alkalmazásokat figyelmen kívül hagyták. 

26. táblázat: Az Ethernet ipari elterjedésének várható üteme 

(Forrás: ARC, "Ethernet at the Device Level, Worldwide Outlook", 

Market Analysis and Forecast through 2007, 2003.) 

Hálózati csomópontok (ezer 

db.) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Csomópontok száma összesen 286.8 548.5 1057.7 1978.4 3541.2 6063.3 

Az egyik legmeglepőbb megállapítás ebben az előrejelzésben az, hogy az ipari 

Ethernet szabványok használatának bővülését igencsak mérsékelt szintűre 

jósolja. Ugyanis a legtöbb elemző szerint az Ethernet az iparban rohamosan 

nyer teret nemcsak az igazgatási és üzemi szinten, hanem egyre inkább az 

eszköz/szenzor szinten is. Erre a véleményre jellemző példa az ARC Advisory 

Group által készített előrejelzés, ami a telepített ipari Ethernet végberendezések 

számának exponenciális bővülését veti előre úgy, hogy lényegében minden 

évben közel kétszeresére emelkedik az ipari Ethernet hálózati csomópontok 

száma. 

Összefoglalva: az elemzések szerint az ipari hálózati szabványok a 

közeljövőben konvergálni fognak, azaz a gyártóspecifikus, zárt szabványok 

fokozatosan teret vesztenek az elterjedtebb, nyílt, tényleges vagy de facto 

szabványok javára. Az elterjedt és széles körben használt szabványok, mint a 

Modbus, ProfiBus, DeviceNet és Interbus, megőrzik, sőt kis mértékben növelik 

is a részesedésüket, de főként az eszközök szintjén. Magasabb szinteken az 

Ethernet szabvány rohamos elterjedése várható, amit elősegít az is, hogy – a 

gyártók által deklaráltan – az egyes ipari Ethernet kommunikációs formátumok 

(Modbus/TCP, ProfiNet, Ethernet/IP) képesek a „békés egymás mellett élésre‖, 

azaz a heterogén architektúrák megvalósítására. Bizonyos nagy reményekkel 

induló, a kizárólagos ipari kommunikációs szabvány címére pályázó 

szabványok (pl. Foundation Fieldbus) tovább élnek, sőt alkalmazási körük 

bővülni fog, mások (mint az SP50 Fieldbus) fejlesztését leállították. Ebből is 

érezhető, hogy (noha a hálózatok együttműködése egyre egyszerűbbé és 
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zökkenőmentesebbé válik) a közeljövőben maradnak a heterogén felépítésű 

komplex kommunikációs rendszerek, és nem lesz még egy darabig 

egyeduralkodó, minden feladatra jó ipari kommunikációs szabvány. 

4.11. Terepi buszrendszerek 

4.12. Ethernet alapú ipari buszrendszerek 

4.12.1. Modbus TCP/IP 

A Modbus protokollt 1978-ban készítette el a Modicon. Eredetileg kontrollerek 

és érzékelők között a vezérlési adatok egyszerű átviteléhez készült, mely egy 

RS232 portot használ. Ma a Modbus szabványos, széles körben támogatott 

protokoll az automatizálási eszközök területén (főként a tengerentúlon 

használt). A Schneider Automation lehetővé tette a Modbus és a Modbus 

TCP/IP protokollok specifikációjának szabad elérését a weboldalain. 

A Modbus protokoll egy alkalmazás rétegbeli üzenetváltási protokoll 

kliens/szerver, vagy master/slave kommunikációhoz olyan eszközök között, 

melyek különböző típusú buszokra vagy hálózatokra csatlakoznak. Jelenleg a 

következő adatátviteli médiumokon alkalmazzák: Ethernet TCP/IP-n, RS232-

ön, RS422-ön és RS485-ön különböző közegeken (pl. üvegszál, rádió, GSM, 

stb.). Az eredeti Modbus protokoll mellett létezik egy Modbus Plus változat is, 

ami egy nagysebességű token átadásos hálózatot valósít meg.  

 

TCP  

M odbus TCP/IP  

M O DBUS ALKALM AZ ÁSI RÉTEG  

IP  

Ethernet 

F izikai réteg  

Ethernet II /802.3  

EIA/TIA-232 vagy 

EIA/TIA-485  

M aster / S lave  

Fizikai réteg  

M O DBUS+ / H DLC  

M ás  

M ás  

 

70. ábra: Modbus felépítés 

Komplexitása skálázható, így azon eszköznek, melynek csak egyszerű célja 

van, elegendő csak egy vagy két üzenettípust alkalmazni. A Modbus TCP/IP 

nyitott protokoll, támogatja az összes Modbus funkciót a változók 

adatcseréjéhez: bitek, regiszterek (16bites szó). A Modbus TCP keret a standard 
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TCP/IP/ETHERNET halmazon kerül átvitelre. Mind az Ethernet II és az IEEE 

802.3 keretezés támogatott, és az Ethernet II keretezés az alapérték. 

 

71. ábra: Modbus keret 

Az Ethernet alapú Modbus kommunikáció előnye (ez természetesen a többi 

Ethernet alapú ipari buszrendszerre is igaz) a nagyfokú bővíthetőség és 

rugalmasság. A Modbus/TCP-t kommunikációra használó eszközök száma 

elérheti a 10,000 vagy annál is nagyobb kört egy egyszerű kapcsolt Ethernet 

hálózaton. Egyszerűen adminisztrálható és bővíthető, hiszen nincs szükség 

bonyolult konfiguráló eszközökre, ha egy új állomást adunk a Modbus/TCP 

hálózatra. Nincs szükség gyártó-specifikus berendezésre vagy szoftverre, mert 

bármilyen számítógéprendszer vagy Internet alapú (TCP/IP) hálózattal 

rendelkező mikroprocesszor képes használni a Modbus/TCP-t. 

 

72. ábra: Egy Komplex modbus hálózat 

A protokoll jellemzője a nagy teljesítmény, melyet csak a kommunikáló 

számítógép operációs rendszer képessége korlátoz általában. A 

másodpercenkénti 1000 tranzakció vagy annál is több átviteli ráta könnyen 

elérhető egy állomáson, és a hálózatok egyszerűen megalkothatók úgy, hogy 

azok elérjék a garantált milliszekundumos válaszidő tartományt. A protokoll 
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jellegénél fogva (megfelelő interfész elemekkel kiegészítve) transzparens, azaz 

használhatjuk a terepi Modbus eszközökkel telepített bázissal való 

kommunikációra olyan konverziós eszközöket használva, melyeket alig vagy 

egyáltalán nem kell konfigurálni. 

Az IANA (Internet Assigned Numbers Authority) szervezet a jól ismert TCP 

502-es port számot rendelte a Modbus protokollhoz. 

4.13. Értékelés 

 

Mest

er 

Topoló

gia 

Szegmens 

max. hossz  

Max. 

sebes

ség 

Huz

al 

Állo

más 

Max. 

adatm

éret 

Kivit

el 

Szabvá

ny 

AS-I  egy busz/fa  100m 
167 

kb/s 
2 32 4 bits chip 

EN502

95 

BITBU

S  
több busz 

300m/375

kb/s 

375 

kb/s 
2 251 

248-

byte 
chip 

IEEE1

118 

CAN  több busz 

500m/125

kb/s 

40m/1Mb/

s 

1 

Mb/s 
2 64 8 byte chip 

ISO11

898  

ISO11

519 

Control

Net  
több 

busz / 

csillag 

/ fa 

5km 

250m/48 

csomópont 

5 

Mb/s 

koa

x. 
99 

510 

byte 
ASIC 

nyitott  

szabvá

ny 

Device

Net  
több busz 

500m/125

kb/s 

100m/500

kb/s 

500 

kb/s 
4 64 8 byte chip 

nyitott 

szabvá

ny 

Foundat

ion 

Fieldbu

s  

több busz 

2000m 

9.5km 

teljes 

31.25 

kb/s 
2 240 

246 

byte 
chip 

nyitott  

szabvá

ny 
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FIP  több busz 
2000m/1M

b/s 

2.5 

Mb/s 
2 256 

32 

byte 
chip 

EN501

70 

Interbus  egy gyűrű 12.8km 
500 

kb/s 
2/8 255 

64 

byte 
chip 

EN502

53  

LON  több busz/fa 
6.1km/5kb

/s 

1.2 

Mb/s 
2 2 

228 

byte 
chip ANSI 

Modbus 

Plus  
több busz 1.8km 

1 

Mb/s 
2 32 

32 

byte 
chip saját 

P-Net  több busz/fa 1200m 
76.8 

kb/s 
2 

32 m. 

/  

125 s. 

56 

byte 
chip 

EN501

70 

Profibu

s FMS  
több busz 

19.2km/9.

6kb/s 

200m/500

kb/s 

500 

kb/s 
2 127 

246 

byte 

chip / 

szoft

ver 

EN501

70 

Profibu

s DP  
több busz 

1km/12Mb

/s 

(4 átjátszó) 

12 

Mb/s 
2 127 

246 

byte 
ASIC 

EN501

70 

Profibu

s PA  
egy busz 1.9km 

93.75 

kb/s 
2 32 
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EN501

70 
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Mb/s 

2/fib

er 
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16 

byte 
ASIC 
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Seriple

x  
egy busz 1000 feet 

~250 

kb/s 
4 510 

32 

byte 
ASIC saját 

SwiftN

et  
több busz 360m 

5 

Mb/s 
2 

>102

4 

896 

byte 
ASIC saját 
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5. Járműipari hálózatok 

5.1. Járműipari kommunikációs technológiák összehasonlítása 

A járműelektronika viharos fejlődése az utóbbi évtizedekben egyre több új, 

elektronikusan támogatott funkció megjelenését eredményezte. A 

vezérlőkészülékek, valamint az egyéb járműelektronikai berendezések rohamos 

fejlődése a 70-es évek végén kezdődött és a precíz adatfeldolgozáson alapuló 

végrehajtás nagymértékű javulást eredményezett a gépjármű üzemében. A mai 

számítógépek struktúrájához hasonló, digitális jeleket feldolgozó mikrovezérlők 

működési paraméterei a kezdeti mechanikus, majd elektromechanikus 

rendszerekkel egyáltalán nem, de még a digitálist megelőző analóg, vagy hibrid 

kialakítású elektronikus vezérlők és szabályozók hatásosságával is nehezen 

vethető össze. A digitális rendszerek óriási előnye, hogy nagymennyiségű, 

jórészt próbapadi mérésekből származó (jellegmezők) adat tárolására képesek, 

így kifogástalan vezérlések és szabályozások valósíthatók meg a működő 

motorok majd minden üzemállapotában, úgy a gyújtás, mint a keverékképzés 

területén. 

Először a korszerű motormenedzsment, majd az aktív és passzív biztonsági 

elektronika, végül a karosszéria, a komfort és a kommunikáció vezérlői jelentek 

meg a járművekben. Az elektronikával felszerelt korszerű gépjárművek egyre 

magabiztosabban teljesítették a szigorodó környezetvédelmi követelményeket, 

valamint gazdaságosabbá, biztonságosabbá és komfortosabbá váltak. 

A gondosan elkészített mikroprocesszoros egységek eleinte autonóm módon 

működtek, vagyis saját érzékelőikkel és végrehajtóikkal tartottak kapcsolatot. A 

sokasodó és egymást átfedő funkciók (pl. az automatikus váltóműködés alatti 

motornyomaték redukálás, vagy ASR és motorvezérlő együttműködés, stb.) 

megjelenése az autonóm egységek egymással való kommunikációját, azaz 

egyre több adat és információ cserét igényelt. A biztonsági, komfort és 

kényelmi (pl. telekommunikációs) berendezések szakadatlan korszerűsítése ezt 

az igényt tovább fokozta, ezért a digitális vezérlők együttműködése is egyre 

szorosabbá vált. 

A kapcsolatokat fizikailag megvalósító csatlakozók, valamint kábelerek száma 

törvényszerűen növekedett, s ez sok problémát okozott. 

A korábban egységesen, de döntően még ma is használatos megoldás az, hogy a 

villamos és elektronikai egységeket szigetelt kábelerekkel csatlakoztatják 

egymáshoz, melyeket sablonokban gondos tervek alapján még a beszállítónál 
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kábelkorbácsokká alakítanak és a járműgyártónál ezt szerelik, napról-napra 

körülményesebben, a karosszéria megfelelő üregeibe. 

A nehezen kezelhető, nem csak súlyra, de méterre is tetemes (egy 

felsőkategóriás luxus járműnél csupán a kábelezés 100 kg tömegű, míg teljes 

hossza megközelítheti a 2-2.5 km értéket is) „kábeldzsungel‖ a sok vezetőér és 

csatlakozó miatt egyre megbízhatatlanabbá válik. Mindezt tetézi, hogy a nagy 

járműgyártók nem csak egyféle, hanem különböző modellsorozatokat 

készítenek, melyekhez sokszor több száz féle kábelkialakítást használnak a 

gyártósorokon. A kábelkötegek előállítása, szerelése, javítása is egyre 

költségesebb, időigényesebb, s ha mindez még a megbízhatóság csökkenését is 

eredményezi (csatlakozók kontakthibái, kötéslazulások, vezetéktörések stb., 

vagyis érintkezési bizonytalanságok miatt), akkor ez a helyzet, mely a 20.-ik 

század utolsó évtizedeire kialakult, sürgős felülvizsgálatra szorul. 

A járműelektronikákat tervező szakemberek elvileg két út közül választhattak, 

vagy megpróbálják az egyes részterületekért felelős vezérlők funkcióit egyetlen 

központi vezérlő számítógépben egyesíteni és ezzel legalább a közöttük 

szükséges külső villamos kapcsolatokat megspórolni, vagy a sok-sok kábelér 

helyett minél kevesebb, lehetőleg egyetlen összeköttetést (buszvonalat) 

használni a szükségszerűen soros formátumba rendezendő információk 

továbbítására. 

A legtöbb szakember a második utat tartotta járhatónak. Kezdetben tehát 

majdnem minden ismert márka képviselői (elsősorban a németek, a franciák és 

az amerikaiak) megpróbáltak valamilyen saját szabvány szerint működő 

buszrendszert összeállítani, és fejlesztéseiket a lehető leghamarabb 

nemzetközileg is elismertetni. Az akkoriban még lefedetlen, óriásinak ígérkező 

piactól ugyanis az elsőként érkező tetemes hasznot remélhetett. 

A nemzetközi szabványosítás azonban nehéz feladat, így összesen négy 

megoldás maradt talpon, a VAN, a J1850 SCP, a J1850 DLC és az általunk 

ismertetni kívánt CAN rendszer, melyet a járműelektronika tervezésével és 

gyártásával foglalkozó szakemberek (többéves munkával, 1983-ra) elviekben 

kidolgoztak. 

Az járműiparban a folyamatos a biztonsági, kényelmi, környezetvédelmi és 

minőségi elvárások növekedése. A fejlődésben komoly szerepet kapnak az 

elektronikus vezérlőegységek (ECU), melyek egymással történő kommuni-

kációja régóta nélkülözhetetlen funkció a járművekben. Ez a folyamatos 

fejlődés megkívánja a kommunikációs technológiák megbízhatóságának, 
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adatátviteli sebességének és az adatok mennyiségének növelését is. A fejlett 

szabályozó és biztonsági rendszerek (beleértve a különféle érzékelőket, 

beavatkozókat és vezérlőegységeket) igényeinek nagy részét a jelenleg használt 

Controller Area Network (CAN) szabvány is kielégíti, azonban a növekvő 

sávszélesség igény miatt ma már több CAN hálózat (akár 5-7) is szükséges egy 

átlagos gépjárműben. Mindezen okok miatt egyre komolyabb igény mutatkozott 

egy új technológia iránt, amely kielégíti az új igényeket. A beszállítók és az 

autógyártók végül a 2000-es évek elején megalakították a FlexRay 

konzorciumot és kifejlesztettek egy új technológiát, amely először 2008-ban 

jelent meg szériagyártású járműben. 

A FlexRayt jelenleg a legmagasabb technológiai színvonalat képviselő 

rendszerek esetében használják, és még jó ideig nem fogja teljese mértékben 

kiszorítani a másik két fontos járműipari kommunikációs technológiát, a CAN-t 

és a LIN-t. Ennek okai a költségek optimalizálásában és az átállás 

nehézségében keresendőek. A 27. táblázat nagyvonalú összehasonlítást ad a 

három említett technológiáról. 

27. táblázat: Kommunikációs technológiák összehasonlítása 

Technológia LIN CAN FlexRay 

Sebesség 40 kbit/s 1 Mbit/s 10 Mbit/s 

Költségek $ $$ $$$ 

Vezetékek 

száma 

1 2 2 vagy 4 
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Alkalmazási 

terület 

Kényelmi 

berendezések 

(motoros tükrök, 

klímaberendezés, 

elektromos 

ülések stb.) 

Hajtáslánc 

(motor, váltó, 

ABS stb.) 

Magastechnológiai 

színvonalú 

hajtáslánci elemek, 

biztonsági 

berendezések 

(„Drive-by-

wire‖,aktív 

felfüggesztés, 

adaptív tempomat) 

Ennek alapján elmondható, hogy a műszakilag és gazdaságilag legoptimálisabb 

rendszereket a három technológia együttes használata adja. 

5.2. LIN 

A járműipari hálózatok 1980-as évekbeli felfutásával egy időben jelentek meg a 

gépjárművekben a szabványos soros kommunikációs megoldások, mint például 

az UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) alapú rendszerek. 

Ezen megoldások igen gyorsan elterjedtek, egyszerűségük, és relatíve alacsony 

költségeik miatt. A járműipari hálózatok elterjedésével rengeteg – jellemzően 

egy gyártóhoz köthető – UART alapú kommunikációs megoldás és protokoll 

fejlődött ki egymással párhuzamosan, ám ezek – bár voltak köztük 

hasonlóságok -, csak speciális esetben, vagy egyáltalán nem voltak egymással 

kompatibilisek. A szabványosítás iránti igény ezen a terülten is hamar 

felmerült, miután a szabványos soros kommunikáció egyszerűbbé és olcsóbbá 

teszi a tervezést, illetve a gyártást, és átjárhatóságot biztosít. E célból jött létre a 

Local Interconnect Consortium az Audi, BMW, DaimlerChrysler, Volkswagen 

és Volvo, mint autóipari gyártók, illetve a Volcano Technologies és Motorola, 

mint autóipari elektronikai gyártók összefogásával. (5)  

A LIN busz főbb tulajdonságai a következők (6): 

Egy Master (mester), több Slave (szolga) koncepció 

Alacsony költségű UART alapú integrált áramköri megoldás, egyszerű 

állapotgép alapú működés 

Kvarc, illetve rezonátor nélküli szinkronizációs lehetőség a szolgák 

esetében 

Determinisztikus jelátvitel előre számítható jelterjedési idővel 
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Alacsony költségű egyvezetékes megoldás 

20kbit/s sebesség 

Jel érzékelésen alapuló interakció 

Újrakonfigurálhatóság 

Szállítási réteg és diagnosztikai támogatás 

A LIN így egy olyan költséghatékony kommunikációs busz, amely megfelelően 

használható olyan területeken, ahol nem szükséges a CAN sávszélessége és 

sokoldalúsága. 

A LIN szabvány a kommunikációt négy rétegre osztja, amelyet három interfész 

köt össze. A fizikai réteg és az alkalmazás között a keretkezelő és a 

jelfeldolgozó szolgáltat kapcsolatot. Sokszor a jelek és keretek kezelése egyben, 

szoftveresen megvalósítva alkot közös interfészt az alkalmazás felé. (73. ábra)  

 

73. ábra: A LIN kommunikáció rétegei 

Egy LIN klaszter egy mester és több szolga folyamatból áll. A mester 

csomópont mind mester, mind szolga feladatokat is ellát, míg a többi 

csomópont csak szolga folyamatokat végez. A 74. ábra egy egy mesterből és 

két szolgából álló LIN klasztert ismertet. Azt, hogy a csomagok (keretek) mikor 

kerülnek továbbításra a buszon, a mester folyamat dönti el, a kerethez tartozó 

adatokat pedig a szolga folyamatok szolgáltatják. Szolga folyamat a LIN 

buszon nem kezdeményezhet kommunikációt.  
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74. ábra: LIN klaszter példa 

5.2.1. Keretek 

Egy adatkeret a mesterfolyamat által szolgáltatott fejlécből (header) és a 

szolgafolyamat által szolgáltatott válaszból (response) áll. A fejléc break 

szignálból, szinkronizációs mezőből, és keretazonosítóból áll. A keret 

azonosítója egyértelműen definiálja a keretet. Az a szolgafolyamat, amely a 

keretazonosító alapján a válasz szolgáltatására kötelezett, „kitölti‖ a keretet a 

válasszal, amely adatmezőből, és ellenőrzőösszegből (checksum) áll. Az a 

szolgafolyamat, akinek a keretazonosító alapján az adatok szólnak ellenőrzi a 

checksum-ot, és kiolvassa az adatokat. A folyamatot a 75. ábra ismerteti.  

 

75. ábra: LIN Keretek 

Ez a protokoll a következő előnyös tulajdonságokat eredményezi: 

Flexibilitás: A LIN klaszterhez tetszőlegesen lehet (szolga-) 

csomópontokat hozzáadni a többi szolgacsomópont szoftveres vagy 

hardveres átkonfigurálása nélkül.  

Üzenetcímzés: A CAN-hez hasonlóan az üzenet címzettjét a keret 

azonosítója definiálja. 

Multicast: Egyszerre több csomópont is felhasználhatja a keretek 

adatait. 

A keret felépítését a 76. ábra ismerteti.  
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76. ábra: A LIN Keret felépítése 

A kereten belül minden byte továbbítása – leszámítva a break jelet – a 77. ábra 

leírása alapján működik. A byte mező egy zéró (domináns) start bittel kezdődik, 

majd az adat LSB-vel kezdve, majd egy 1 értékű (recesszív) stop bittel záródik 

le. 

 

77. ábra: A byte mező formátuma a LIN keretben 

A keret a fejléccel, a break jel lefutó élével kezdődik. Ezt értelemszerűen 

mindig a mester folyamat generálja. A break jel legalább 13 bithossz 

hosszúságú. A break lezárása felfutó éllel történik, amely a magas jelet legalább 

névleges bitidő hosszúságú.  

Ezután következik a szinkronizációs mező, amely egy 0x55 (bin 01010101) byte 

átvitelét jelenti. Ilyen break-sync formában egy szolga folyamat akkor is tudja 

érzékelni a keret kezdetét, ha történetesen adatmezőre számítana.  

A védett azonosító (protected identifier) mező egy olyan byte mező, amely két 

almezőből áll: a keretazonosítóból és a hozzá tartozó paritásból. A 

keretazonosító hat bitből áll, így 0..63 értéket vehet fel, és háromféle csoportba 

sorolható: 

0..59 (0x3B) alkalmazandó a jeltovábbító keretekhez; 

60 (0x3C) mester igény (master request) és 61 (0x3D) szolgaválasz 

(slave response) a diagnosztikai keretek azonosítói; illetve 
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62 (0x3E) és 63 (0x3F) fenntartott azonosítók későbbi 

protokollbővítéshez. 

A paritás a keretazonosító bitjeiből számítandó a következő módon: 

P0=ID0 ID1 ID2 ID4 

  = (ID1 ID3 ID4 ID5) 

Egy keret egytől nyolc byte-ig terjedő adatot szállíthat, de a keret hossza előre 

definiált kell, hogy legyen. A LIN keret utolsó eleme az ellenőrzőösszeg, amely 

két alapvető formájú lehet: 

Klasszikus ellenőrzőösszeg, amely az adatbyte-ok átvitellel együtt vett 

összege invertálva; diagnosztikai keretek, illetve a LIN 1.x protokollt 

használó szolgák esetében alkalmazandó. 

Továbbfejlesztett ellenőrzőösszeg (Enhanced checksum), amely a védett 

azonosítót is beleveszi az összeg számolásába, amelyet a LIN 2.x 

protokollt alkalmazó eszközök használnak. 

Az ellenőrzőösszegek használata értelemszerűen keretenként előre definiált 

kell, hogy legyen.  

5.2.2. Időzítés, hozzáférés, kerettípusok 

A LIN mester folyamata folyamatosan karbantartja az időzítési táblát (schedule 

table). Így minden keret egy meghatározott keret pozícióban keletkezik (frame 

slot). A keret pozíciók hossza megegyezik a leghosszabb keret elméleti 

hosszával, plusz egy keret-közi állandó idővel. Mivel a közeghozzáférést 

egyedül a mesterfolyamat vezérli, ezért konfliktus csak speciális esetben 

alakulhat ki. A LIN hálózatban különböző kerettípusok léteznek: 

5.2.2.1. Feltétel nélküli keret (Unconditional frame) 

A feltétel nélküli kertetek egyszerű jeleket szállítanak, keretazonosítójuk a 

fentebb említett 0 és 59 közötti értékeket vehetnek fel. Átvitelük a hozzájuk 

tartozó frame slot-ban történik, a keret fejlécét értelemszerűen a mester írja, míg 

az adatbeírásra kötelezett szolga folyamat kitölti az adatmezőket, és a fogadásra 

kötelezett szolgák értelmezik azt. 



5. JÁRMŰIPARI HÁLÓZATOK 169 

© Bokor József, Gáspár Péter, BME www.tankonyvtar.hu 

5.2.2.2. Eseményvezérelt keret (Event triggered frame) 

Az eseménykeretek célja a LIN klaszter sávszélességének optimalizálása, 

amikor több szolga figyelése történhet egyszerre ritkán fellépő események 

esetében. Az eseményvezérelt keretek adatmezőjét több szolga is kitöltheti. A 

mester a feltételes keret fejlécét beírja a hálózatra, amelynek adatmezőjét kitölti 

az a szolgafolyamat, ahol az azonosítónak megfelelő esemény keletkezik. 

Értelemszerűen ritkán előfordulhat, egyszerre két szolga is fel akarja használni 

a keretet, ekkor a mester folyamat érzékeli a konfliktust, és a két szolgának 

külön-külön küld egy feltétel nélküli keretet, amelybe már csak azok írják be a 

saját adataikat. 

5.2.2.3. Szórványosan megjelenő keret (Sporadic frame) 

A szórványosan megjelenő keretek olyan adatokat hordoznak, amelyek nem 

ütemes rendszerességgel kell, hogy megjelenjenek a hálózaton. Ennek 

megfelelően több szórványos keret foglalhatja el ugyanazt a frame pozíciót az 

időzítési táblában, és a mester folyamat dönti el, hogy mikor melyiket küldi ki a 

hálózatra. 

5.2.2.4. Diagnosztikai keret 

A diagnosztikai keretek a szállítási réteg információját továbbítják a hálózaton. 

Ezeknek a kereteknek a fentebb említett két azonosítója lehet: a 60, amelyet 

mester igény (master request) és a 61, amelyet szolga válasz (slave response) 

kereteknek nevezünk.  

5.2.2.5. Fenntartott keretek (Reserved Frames) 

A LIN2.x klaszterben a 62,63 azonosítójú keretek nem használhatóak, későbbi 

protokollbővítésre vannak fenntartva. 

5.2.3. Jelek kezelése 

Egy keretben két típusú adat kerülhet továbbításra: 

Jel (Signal), amely egy skalár, vagy byte tömb, amely a keret 

adatrészébe van csomagolva. a jelek pozíciója egy adott keretazonosítón 

belül állandó. 

Diagnosztikai üzenetek, amelyek két fentartott azonosítójú keretben 

közlekedhetnek. 

A skalár jel hossza 1-től 16 bitig terjedhet. Az egy bites skalár értéket logikai, 

„boolean‖ jelnek nevezzük. A 2 és 16 bit közötti skalár értékeket előjelnélküli 
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egésznek (unsigned integer) tekintjük. A byte tömb 1 és 8 byte közötti tömböt 

határozhat meg. 

Minden jelnek pontosan egy szolgáltatója van, tehát mindig ugyanaz a 

csomópont határozza meg az értékét. Értelemszerűen a jel fogadására 

tetszőleges számú csomópont iratkozhat fel. Minden jelhez tartozik egy kezdeti 

érték (initial value), amely a hálózat felépítésétől kezdve a jel értékének 

tekintendő, amíg abban változás nem lép fel. A jelek kezelése legkisebb egység 

a kommunikációban, azaz egy skalárt nem lehet csak részben módosítani, ami 

igaz a byte tömbökre is.  

A jelek átvitele az (LSB first, MSB last) elv alapján történnek, azaz a legkisebb 

jelentőségű bit kerül beírásra először. A skalár jelek átnyúlhatnak a byte-ok 

határain, a kereten belüli elrendezésükre nincs megkötés. A byte tömböket 

azonban a keret byte-jaihoz igazítva, az első byte-al kezdve kell elhelyezni. 

Tetszőleges számú jel helyezhető el egy keretben, amíg azok nem fedik át 

egymást. Egy jel több keretben is szerepelhet, amíg ugyanaz a forrása.  

5.2.4. A LIN fizikai rétege 

A busz meghajtó és receiver áramkör kialakítása az ISO 9141(7) szabványon 

alapul (78. ábra).  

 

78. ábra: LIN busz fizikai réteg meghajtása 

A bitek megfelelő továbbításához szükséges, hogy a jelek feszültségszintje a 

megfelelő legyen. Ezt ismerteti a 79. ábra. A buszon a domináns jel a 0, míg a 

recesszív jel a logikai 1. 
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79. ábra: A busz feszültségszintjei 

 

5.3. CAN (8)(9)(10) 

Ahogy az a fejezet bevezetőjében is ismertetésre került az autóiparban erős a 

szabványosítás iránti igény. Ennek az elvárásnak először a CAN szabvány felelt 

meg. Amennyiben egy adatkommunikációs rendszernek a szabványosítását 

tűzik ki célul, akkor úgy a felépítését, mint a működését részleteiben is precízen 

kell definiálni. A megválaszolandó lényegesebb kérdések általában a 

következők. 

Hogyan kell a rendszer egyes elemeit a kommunikációs hálózathoz fizikailag 

(elektromos és logikai szempontból) csatlakoztatni, azaz milyen a rendszer 

hálózati topológiája? 

Hogyan kell a továbbítandó adatokat az adatátvivő buszvonalra (villamos vagy 

fénykábel, rádiófrekvenciás összeköttetést biztosító szabad tér) csatolni és a 

megfelelő állomás(ok)hoz eljuttatni? Hogyan vannak a logikai szintek, a 

csatlakozó felületek, stb. kialakítva? 

Milyen szabályok szerint történik az adatcsere a rendszer résztvevői között? 

Hogyan ismerhetők fel, kerülhetők el illetve korrigálhatók az átvitel alatt 

fellépő hibák? Milyen felépítésű az adatátviteli protokoll? 

Hogyan történik a buszvonal használati jogának kiosztása a rendszer résztvevői 

között? Milyen elv szerint oldható fel a konfliktus, amennyiben több résztvevő 

egyszerre akar üzenetet küldeni ugyanazon a kábelen? 

Az ilyen és hasonló kérdések megválaszolásával a CAN rendszert kialakító 

Bosch cég mérnökei sem maradtak adósak, és az általuk eredetileg autóipari 

felhasználásra kifejlesztett, többször módosított, majd szabadalmaztatott 

buszrendszer ma már egyéb ipari automatizálási területeken, így a 

gyógyászatban vagy akár a háztartási gépek elektronikájában is egyre 

gyakrabban tűnik fel, ezért feltétlenül indokolt az iránta megnyilvánuló fokozott 

érdeklődés. A CAN busz megbízhatóan működik elektromágneses zajjal terhelt 
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környezetben, előnyösen használható valósidejű rendszerekben, egyszerű 

használat jellemzi, és ami az alkalmazások nagy részénél döntő: alacsony az 

állomásokra eső kommunikációs költség. Ezek az érvek azt támasztják alá, 

hogy a CAN jól használható ipari környezetben intelligens érzékelők és 

beavatkozók hálózatba kapcsolására is. 

A CAN hálózatot leíró szabványok a fizikai és az adatkapcsolati réteget írják le, 

erős hangsúlyt fektetve ez utóbbira, melyet további alrétegekre bontanak: 

MAC (Media Access Control: Közeg hozzáférés vezérlés) 

LLC (Logical Link Control: Logikai kapcsolatvezérlés) 

5.3.1. Felépítés 

Fizikailag a CAN rendszer egy kétvezetékes aszimmetrikus buszt jelent, erre 

csatlakoznak az állomások soros vonalon (80. ábra). A vezeték sodrott érpár, 

mely lehet árnyékolt vagy árnyékolatlan is. A CAN kontrollert egy adóvevő 

(transceiver) áramkör illeszti a buszra, mely a kontroller TTL szintű jeleit 

alakítja át a busz differenciális jeleire. A transceiver másik fontos feladata, hogy 

a buszon lévő állomások között huzalozott ÉS kapcsolatot hozzon létre. Ennek 

az ütközések elkerülésében van döntő szerepe. 

 

80. ábra: A CAN busz fizikai felépítése 

A busz impedancia-illesztéséről lezárásokkal kell gondoskodni, ennek 

szabványos értéke RL=120Ω. Ez a fizikai felépítés legfeljebb 1Mbit/s 

adatátviteli sebességet tesz lehetővé. Az adott rendszer sebességét 

természetesen korlátozza a busz hossza és a transceiverek késleltetése. 
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Az átvitel elektromos paramétereit az ISO11898 szabvány részletesen 

specifikálja. A maximális adatátviteli sebességek az alábbi táblázatban láthatók, 

melyből kiderül, hogy 500 m-en 125 kbit/s sebességre képes a CAN hálózat. 

28. táblázat: Maximális adatátviteli sebességek a CAN hálózaton a kábelhossz 

függvényében 

Kábelhossz (m) Adatátvitelisebsség (kbit/s) 

30 1000 

100 500 

250 250 

500 125 

1000 62,5 

5.3.2. Üzenetformák és működés 

Rátérhetünk a CAN rendszerben alkalmazott tényleges üzenetforma 

bemutatására és a kialakított protokollra. Az üzenetet, mint ahogy ez a soros 

adatátviteleknél egyébként is szokásos, keretformátumba foglalták. A teljes 

üzenetet alkotó bitsorozat, az adott kereten belül mezőkre osztott. Az egyes 

mezőkben elhelyezkedő bitcsoportok protokolláris, hibafelismerő, ill. 

adatátviteli feladatokat teljesítenek. 

 

81. ábra: A CAN üzenet keret felépítése(11) 
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5.3.2.1. SOF (Start of Frame) 

A buszvonal alaphelyzetben magas (1) szinten van és amennyiben valamelyik 

résztvevő használni kívánja, azzal kezdi az adást, hogy a vonalat alacsony, azaz 

(0) szintre húzza. Ez a feszültség szintváltozás azt eredményezi, hogy a többiek 

elkezdik figyelni a vonalat és egyúttal saját órajelük össze-szinkronozását is 

megkezdik az éppen adó egységgel. Igaz ugyan, hogy egy buszrendszeren belül 

csak egyféle bitátviteli sebesség használata szokásos, de az ehhez szükséges 

órajelet minden résztvevő saját maga állítja elő, nem járhatnak teljesen együtt. 

Soros, egyvonalas adatátviteli rendszerek esetében a magas szintről (1) 

alacsony (0) szintre lefutó, vagy 0-ról 1-re felfutó (feszültség) él (egyes 

esetekben mindkettő) használatos a többi résztvevő órajelének 

szinkronozásához. Ahány él van egy üzenetben, annyiszor történik meg a 

résztvevők órajelének szinkronozása. A mindenkori adó által a buszvonalra 

ültetett üzenet (bitfolyam) leolvasásához ugyanis megfelelő szinkronitás kell, 

vagyis alapkövetelmény, hogy a vevő saját órajeléből pontosan akkor képezze 

az olvasó impulzust, amikor az egységnyi bitérték a bemenetén megjelenik. 

Ellenkező esetben, vagyis ha nincs megfelelő gyakorisággal szinkronozás, 

előfordulhat, hogy a beérkező és az olvasó impulzusok időben elcsúsznak 

egymáshoz viszonyítva (fázishiba), ami hamis üzenetvételt eredményezhet.  

A legnagyobb bitsebességet lehetővé tevő NRZ kód éppen emiatt hátrányos, 

hiszen egymásután több azonos szint (0-s vagy 1-es) átvitelekor nincs élszerű 

feszültség változás, tehát szinkronozás sem történik. A szinkronizálást a CAN-

IC BTL (Bus Timing Logic) időzítő logikája végzi, mégpedig úgy, hogy akár 

egyetlen bitidőn belül képes az olvasási idő beállítására. Az un. kemény 

szinkronozás a START bit lefutó élére indul, de üzenetolvasás közben is 

folyamatos utószinkronozás történik, figyelemmel a vevőket összekötő kábel 

jelterjedési idejére, valamint az esetleges fáziseltérésre.  

Többek között a szinkronozás meghatározott időnkénti biztosítására vezették be 

a bitbeültetési szabályt (Bitstuffing). 

A START bit fontossága a szinkronizálási folyamat megindításához már 

belátható, de érdemes azt a kiindulási alaptételt is kimondani, hogy ebben a 

rendszerben a domináns bitek a meghatározók. Ez azért lényeges, mert ha a 

buszvonal szintje 1-es (recesszív) akkor mindig átírható 0-ra (domináns), de 

fordítva nem. Ennek az elvnek felhasználásával valósíthatók meg különféle (pl. 

adásigény, átviteli hiba stb.) jelzések a rendszeren belül, hiszen elég a 

buszvonalat bármikor (egy vagy több ütemjelnyi időre) átírni 0-ra. Az átírást 

fizikailag a buszvonalat recesszív szinten tartó ellenállás osztóra kapcsolódó 
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tranzisztorok realizálják. A megoldás elvét szabad kollektoros tranzisztorok 

által létrehozott ÉS (AND) kapcsolat realizálja. 

 

82. ábra:Szabad kollektoros tranzisztorok ÉS kapcsolata a buszvonalon 

Mivel a CAN rendszerben nincsenek elsőbbséget (prioritást) élvező résztvevők, 

ezért nagyon könnyen fennáll a lehetősége annak, hogy egyszerre több 

résztvevő is szeretne a buszon üzenetet továbbítani. Megállapodás szerint 

prioritása nem az egyes résztvevőknek, hanem a legfontosabb leadandó 

üzenetnek van, tehát ez az alapelv dönti el minden adáskezdetnél a 

buszhasználati jogosultságot. 

5.3.2.2. ARBITRATION (döntési) bitmező 

A buszhasználat jogosultságának eldöntésére szolgál a startbitet követő ún. 

arbitrációs mező. Ugyanis az itt található 11+1 bit (CAN 2.0A), vagy 

11+2+18+1 bit (CAN 2.0B) mindenkori értéke dönti el a jogosultságot, 

mégpedig úgy, hogy minél kisebb ez a számérték, annál nagyobb a 

buszhasználati prioritás. 
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83. ábra: Arbitrációs mezők kialakítása (standard és extended ID esetén) (11) 

Mint említettük, a rendszertervezők nem a résztvevőket (Multi Master elv), 

hanem az üzenetek tartalmát részesítik előnyben, így mindig a legmagasabb 

prioritású üzenet kerül a vonalra. Mivel a legmagasabb értékű üzenet arbitrációs 

bitsorozatának számszerű értéke a legkisebb az alkalmazott (kettes) 

számrendszerben, ezért az ilyen üzenetet adó résztvevő fogja legtöbbször 

alacsony szintre húzni a buszvonalat. Ehhez az üzenethez rendelt arbitrációs 

mező ugyanis - a többi jelentkezőjével összehasonlítva - a legtöbb 0-át 

(domináns bitet) tartalmazza a magasabb helyiértékeken. 

Az üzenetek prioritási sorrendjét előre megállapítják és az adott rendszer-

összeállítást ennek megfelelően programozzák. Belátható tehát, hogy egy újabb 

állomásnak a már meglévő rendszerbe illesztésekor, ha az csak vevőként 

üzemel, nem szükséges a szoftvert módosítani, hiszen nincs újabb üzenet, ami a 

korábbi prioritási sorrend megváltoztatását igényelné. 

A buszhasználati jogosultság eldöntésének valós folyamatát (három adni kívánó 

állomás esetében) a következő szemlélteti. Megfigyelhető, hogy a különböző 

arbitrációs kódok ellenére a buszvonalon csak egyetlen, az elsőbbséget 

(prioritást) élvező kódja jelenik meg, ami éppen a Multi-Master elv lényege! 

A magyarázatot természetesen a korábban említett alapszabály adja, hiszen a 

busz recesszív bitje mindig átírható dominánsra, míg fordítva ez nem 

lehetséges. 
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84. ábra: A buszhasználati jogosultság eldöntésének folyamata(12) 

Tisztázandó a következő probléma: hogyan dönti el a buszon lévő vevők 

sokasága, hogy melyiküknek szól az üzenet, hiszen nincs direkt, hanem csak az 

arbitrációs kódban foglalt, tartalommal történő címzés. A megoldás az, hogy 

minden résztvevő minden üzenetet egyidejűleg megkap, de csak a beérkezett 

üzenet nyugtázása után kezdi megvizsgálni, hogy ténylegesen "neki" szól-e a 

vett üzenet. 

Ehhez olyan memóriát használnak, melybe gyártáskor beírják azon üzenetek 

vagy üzenetcsoportok arbitrációs kódját, melyet el kell fogadnia. Miután az 

összes résztvevő figyeli a vonalat (amelyik meg megszerezte, éppen üzenetet 

küld), az üzenet arbitrációs mezőjével a buszhasználati jogosultság eldöntésén 

kívül a címzés is megoldható, még ha az ismertetett indirekt formában is. 

Egyetlen esetben történhetne csak ütközés két, a buszt használni igyekvő 

résztvevő között, ha mindketten ugyanazt az arbitrációs bitsorozatot ültetik a 

vonalra. Ez a határeset azért fordulhat elő, mert a rendszerben nem csak 

adatokat lehet egy üzenetben továbbítani (Data Frame), hanem adatkérést 

(Remote Frame) is végre lehet hajtani. Az adatkérő üzenetkeretből csak az 

adatmező hiányzik. 

Ezért, ha az egyik résztvevő éppen megkezdi azon adatok továbbítását, melyet a 

másik résztvevő egyidejűleg kérne, akkor az arbitrációs mezők azonossága 

miatt (tartalmi azonosság!), nem dönthető el, hogy ki jogosult a busz 

használatára.  

A döntést a lezáró RTR bit (Remote Transmission Request, adatátviteli 

kérelem) hozza meg, hiszen ha adattovábbítás van, akkor ez 0, míg ha kérelem, 

akkor 1 értékű. Márpedig, ahogy korábban említettük az 1-es értékű (recesszív) 
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bit mindig átírható 0-ás (domináns) bit-re, vagyis az adatküldőnek lesz igaza, 

tehát övé a busz. Belátható, hogy a standard CAN 2.0A rendszer 11 arbitrációs 

bitje összesen 211 = 2048 féle azonosító kódot tenne lehetővé, de ebből 

„csupán‖ 2032 realizálható, tehát ennyi résztvevő, vagy pontosabban ennyiféle 

üzenet kapcsolódhatna elméletileg a buszvonalra. A valóságban a tényleges 

szám jóval kisebb, de a jövő kihívásait figyelembe véve, a kiterjesztett CAN 

2.0B rendszerben az arbitrációs mező bitszámát 29 bitre növelték, ami 

536.870.912 re emelhetné a buszon küldhető különféle üzenetek számát. A 

felhasznált érték itt is sokkal kevesebb az elviekben lehetségesnél, hiszen a túl 

sok résztvevő, vagy üzenetfajta azt eredményezné, hogy az alacsony 

prioritásúak szinte sosem kapnának buszhasználati jogosultságot. 

5.3.2.3. CONTROL (ellenőrző) bitmező  

A következő Control bitmező egy ellenőrző mező. Az ebben elhelyezkedő 6 bit 

tartalmazza a rendszerkódot, valamint azt az összegkódot, melyet az üzenetben 

soron következő adatmezőben található bájtok képeznek. Mivel a CAN 

rendszerben 0-8 byte között változhat az adatmező kitöltöttsége, ezért az 

adathossz előzetes megadására 4 bit elegendő. A maradék 2 bit közül az első 

(IDE) domináns (0) értéke azt tudatja a résztvevőkkel, hogy az alap CAN 2.0A 

rendszerben használt 11 bites arbitrációs formáról van szó, míg ennek recesszív 

(1) értéke a kibővített 29 bites CAN 2.0B rendszer üzenetére utal. A második 

bit (r0) egy fenntartott (reserved) bit, melynek a későbbi továbbfejlesztéseknél 

lesz jelentősége, értéke jelenleg domináns, azaz (0). 

A kontroll mező a hibafelismerésben is fontos szerepet játszik, hiszen közli a 

vevővel, hogy hány adat bájt tartalmaz az üzenet. Ha a vett üzenet adat byte 

száma eltér a kontroll mezőben megadott értéktől, akkor az átvitel közben hiba 

történt. 

5.3.2.4. DATA (adat) bitmező 

A következő mező az ún. adatmező. Ebben bájtokban összefogott adatbitek 

találhatók, mégpedig úgy, hogy számuk rugalmasan változhat, azaz 0-8 bájt (0-

64 bitet) tartalmazó adatmezők fordulhatnak elő. A változó hosszúságú 

adatmező, az egész üzenet hosszát is megváltoztatja, hiszen egy adatkérés 

nyilván 0 adatbájtot tartalmaz, így az ilyen üzenet lényegesen (éppen 64 

bitidővel) rövidebb, mint a teljes, 8 adatbájtot kihasználó adattovábbítás, ezért 

az üzenetek átviteléhez szükséges idő is változik az adatmező hosszának 

függvényében. A gyakorlatban az adatmező legtöbbször 2-4 bájtból áll, ezért az 

üzenetek többnyire rövidek. 
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5.3.2.5. CRC (Cyclic Redundancy Check) bitmező 

A következő, 15+1 bitet tartalmazó mező a ciklikus redundancia vizsgálathoz 

szükséges kódot (CRC) tartalmazza, amit mindig az adó képez, az üzenet előre 

rögzített mezőinek bitképe alapján. A hibajelzésre kiválóan, de hibajavításra 

már kevésbé használható CRC. 

A CAN üzenetek CRC-15-ös (Cyclic Redundancy Check) védelemmel vannak 

ellátva. Ez a védelem garantálja a 6-os Hamming távolságot, azaz 5 hibás bit 

esetéig bármely hálózati eszköz felfedezi a hibát egy 113 információs bitet 

tartalmazó üzenetben. Mivel a jelenlegi üzenetek átlagosan csupán 83 

információs bitet tartalmaznak a hiba felismerésének valószínűség még 

nagyobb. A számítások azt mutatják, hogy a maradék hiba valószínűsége λv 

3x10
-5

. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy átlagos adatátviteli sebesség és 

üzenethossz esetén egy gépjármű teljes üzemi élettartama alatt (kb. 3000 óra) az 

adott hibavalószínűség mellett kb. 300 db a fel nem ismert hibás üzenetek 

száma, holott ennyi idő alatt megközelítőleg 10.000.000 üzenet átvitelére kerül 

sor az adatbuszon. A hibafelismerést természetesen még további megoldások 

segítik, melyek együttes alkalmazásával rendkívül kedvező értékek érhetők el. 

A folyamat lényegét összefoglalva: az adó a buszra feltett üzenetből, míg a 

vevők a kapott üzenetből képzenek, szigorúan azonos szabályok alapján, egy a 

15 bitből álló vizsgáló (CRC) összeget. Mivel az adó ezt a CRC ellenőrző 

összeget üzenetében, a most tárgyalt mezőben elküldi, a vevők pedig maguk 

képzik a beérkezett üzenetből, csupán a kettő összehasonlítása marad hátra. 

Amennyiben egyezés van, a vétel hibátlan volt, ha nincs, hibajelzést kell 

generálnia. A +1 bit mindig recesszív (1) és ez jelzi a CRC mező végét. 

Feltétlenül érdemes megjegyezni, hogy a leírt CRC képzési procedúra 

viszonylag egyszerűen megvalósítható, nem kell tehát komplikált elektronikai 

megoldásokra gondolni. Az adatátviteleknél talán éppen ezért terjedt el a CRC 

használata, mert az elérhető eredmény kitűnő, ugyanakkor a realizálás egyszerű.  

5.3.2.6. ACKNOWLEDGEMENT (nyugtázó) bitmező  

A következő ún. nyugtázó mező 1+1 bitből áll és arra szolgál, hogy a vett 

üzenet hibás vagy hibátlan voltát visszajelezze az üzenetet küldőnek. A két 

eredetileg recesszív bit közül jelzőfunkciója csak az elsőnek van. Mivel az adó 

által küldött üzenetet minden vevő figyeli, és ha bármelyik hibátlannak tartja, 

akkor ezt az első (ACK-Slot) bitet 1-es értékről átírja 0-ra, azaz dominánsra. 

Mint tudjuk, a buszon a recesszív bit mindig átírható dominánsra, így az adó, 

figyelve saját adását azonnal észleli, hogy legalább egy vevő hibátlannak ítélte 

a leadott üzenetet. Hibás üzenet esetén a vevő recesszív állapotban hagyja az 
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ACK-Slot bitet, amiről az adó felismeri, hogy egyetlen vevőhöz sem jutott el 

kifogástalan üzenet, így azt meg kell ismételni. A második bit mindig recesszív 

és csupán a nyugtázó mező végét jelzi. 

5.3.2.7. EOF (End of Frame, keret vége) bitmező 

Az üzenet keretformátuma egy üzenet vége mezővel záródik, ami 7 recesszív 

bitet tartalmaz, erről ismeri fel a mindenkori vevő, hogy az üzenet véget ért. 

Ebben a mezőben a bitbeültetési szabályt nem érvényesítik. 

A következő üzenet megkezdéséig az előző üzenetet vevő egységeknek egy 

megadott idő szükséges a feldolgozáshoz, de legalábbis az adatok eltároláshoz. 

A szükséges minimális idő legalább három bitidő, amit egy közbenső, 

(Interframe Space) mező biztosít. A következő üzenet kezdetéig természetesen 

lényegesen több idő is eltelhet, hiszen ez a mindenkori résztvevők 

üzenetküldési aktivitásától függ.  

Az üzenetek közül a két alapvető fontosságú, adatküldő illetve adatkérő üzenet 

felépítésével már megismerkedtünk. 

5.3.2.8. ERROR (hiba) üzenet 

A hibaüzenet az egész rendszer működésére kihatással van. Amennyiben 

legalább egy vevő "menetközben" felismeri a továbbított üzenet hibás voltát, 

akkor leadja a hibaüzenetet. Az üzenet egy hibajelzéssel kezdődik (Error Flag), 

ami egymásután 6 domináns bitnek a buszra jutását jelenti. Minden vevő 

azonnal felismeri, hogy az un. "bitbeültetési" szabály sérült, hiszen legfeljebb 5 

azonos bit követheti egymást a szigorú előírások szerint. Amennyiben más 

vevők is "egyetértenek" a hibajelzéssel, akkor beültetnek még egy hibajelzést az 

üzenetbe, ezért a hibaüzenet minimum 6 és maximum 12 domináns bitet 

tartalmazhat, majd 8 recesszív bittel zárul. Ezzel jelzett a hibaüzenet vége, ami, 

mint a korábban megismert üzeneteknél láttuk, szintén kivétel a bitbeültetési 

szabály alól.  

A hibajelzés (6-12 domináns bit) megjelenésekor az üzenetet minden vevő 

automatikusan elveti, azaz érvénytelen üzenetként kezeli. A hibaüzenet keret 

kialakítása a következő ábrán látható. 
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85. ábra: A CAN hibaüzenet keret felépítése(11) 

Maga az üzenetet adó is küldhet hibaüzenetet, hiszen az adás alatt saját kiadott 

bitsorozatát is folyamatosan hasonlítja össze a buszon lévővel (monitoring 

üzem), és eltérés esetén azonnal hibaüzenetet küld. 

5.3.2.9. OVERLOAD (túlterheltség) üzenet. 

Ez az üzenet összesen két bitmezőből áll, nevezetesen a túlterheltség jelző és az 

üzenet vége bitsorozatból. Ilyen üzenet két esetben jelenhet meg a buszon, 

egyrészt akkor, ha valamelyik vevő feldolgozó processzora még egy kis időt kér 

a korábban kapott adatok kezeléséhez, vagyis nincs még készen új üzenet 

vételére, másrészt akkor, ha az üzenetkeretek közötti szünetidőt (Interframe 

Space) biztosító 3 recesszív bit valamelyike helyett domináns bitet észlel. 

Bármelyik esetről is van szó, a túlterheltségi üzenet a következő üzenet buszra 

helyezését gátolja. A túlterheltséget jelző üzenet a hibajelzéshez hasonlóan 6 

domináns bitet juttat a buszra, majd ezt az üzenetet is 8 recesszív bit zárja. A 

túlterheltség üzenetet az Interframe Space első recesszív bitjének átírásával 

kezdi az egyik résztvevő, mire a többi, érzékelve a szünetidőben fellépő 

domináns bitet, leadja saját túlterheltség üzenetét is, ami így összesen 7 

domináns bitre növekszik, majd az üzenet végét jelző 8 recesszív bit jelenik 

meg, melyekre természetesen nem érvényes a bitbeültetési szabály.  

Belátható, hogy a túlterheltség üzenet domináns bitjei nem írják át az üzenet 

maradék részét, így nem is teszik azt használhatatlanná, hiszen a túlterheltség 

jelzés csak az üzenetek között fenntartott „pihenési‖ időben indítható. Ezzel 

elérhető, hogy az üzenetet feldolgozó egy kis „szusszanáshoz‖ jusson. A 

túlterheltséget jelző üzenetkeret kialakítását az alábbi ábra mutatja. 
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86. ábra: A CAN túlterheltségi üzenet keret felépítése(11) 

Néhány mondat erejéig érdemes ismertetni a jóval kevésbé frekventált egységek 

információ cseréjéhez alkalmazott, ún. multiplex üzemmódról. Ezzel a lassú 

üzemmóddal olyan egységek közötti információcserét valósítanak meg, mint a 

fedélzeti műszerek, a világítás, a komfortelektronika vagy a kommunikációs 

berendezések alapműködtetése. Mint ismeretes, a felsorolt egységek egyike sem 

igényel ún. valós idejű beavatkozást. 

Ilyenkor egy külön buszvonalat építenek ki a korábban említett egységek 

között, alacsonyabb adatátviteli sebességgel (szokásos érték: 30-50 Kbit/sec), 

melyre a résztvevők a kissebességű CAN rendszer protokollja szerint adják fel 

az üzeneteiket.  

A CAN rendszer tervezésekor ugyanis, kis és nagysebességű adatátviteli 

változatokat alakítottak ki. A szabványosított, kifejezetten alacsonysebességű 

CAN rendszernél (ISO11519-2) az adatátviteli sebesség 5–125 Kbit/s között 

válaszható, míg a nagysebességű CAN rendszernél (ISO11898), úgy az 

alacsony, mint a nagysebességű átvitel megvalósítható (5 Kbit/s - 1 Mbit/s) 

ezért kedveltebb és gyakrabban alkalmazott forma. 

5.3.3. Összefoglalás 

A CAN busz igény szerinti allokáció osztályába tartozik, hozzáférése nem 

destruktív. Ez azt jelenti, hogy a buszon mindig csak hasznos információ 

közlekedik, nincsenek törött keretek, mint a CSMA/CD (Carrier Sense Multiple 

Access with Collision Detection: Vivőérzékeléses többszörös hozzáférés 

ütközésérzékeléssel) esetében. Másrészt senki sem tartja fel feleslegesen az 

adatforgalmat, ha nem kíván adni, mint ahogy a token ringnél, vagy a fix 

időosztásos rendszereknél történik. 
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87. ábra: A CSMA/CD és a CAN busz csatornakapacitása a terhelés 

függvényében 

A CAN busznál ez nem fordulhat elő, elégtelen átviteli kapacitás esetén is a 

maximális csatornakapacitásnak megfelelő mennyiségű kérést feldolgozza a 

rendszer a prioritásának megfelelő sorrendben. A legmagasabb prioritású 

keretek átvitele tehát még ekkor is biztosítható. A CAN a rendelkezésre álló 

kapacitást hatékonyan használja ki, mivel kicsik a buszallokációs rések. 

A CAN buszos rendszer decentralizált, vagyis az arbitrációt nem egy központi 

(master) egység végzi, melynek a meghibásodása megbéníthatná a 

kommunikációt. A CAN busz mindaddig működőképes, amíg az adatátviteli 

csatorna fizikailag ép, illetve valamely állomás meghibásodása révén nem kerül 

végleg domináns állapotba. 

A fentiek alapján elmondható, hogy a CAN elméletileg minden tekintetben 

kielégíti az elvárásokat, továbbá sok pozitív tapasztalatról tudni mind a 

járműves, mind pedig az ipari felhasználások területén. Továbbá nagyon sok 

gyártó termékei közül lehet választani, ennek megfelelően az eszközök árai is 

alacsonyak. 

5.4. A FlexRay technológia 

5.4.1. A FlexRay Fizikai rétege 

5.4.1.1. Hálózat kialakítása 

A FlexRay tervezésénél is alapvető szempont volt, hogy alacsony költséggel 

nyújtson nagy teljesítményű és megbízható adatátvitelt járműipari 

környezetben. A FlexRay hálózatban árnyékolatlan csavart érpárok kötik össze 

az egyes csomópontokat. A hálózat lehet egy- vagy kétcsatornás, ami egy vagy 
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két független érpárt jelent. A differenciális adatátvitel biztosítja, hogy az 

elektromos zaj árnyékolás nélkül se okozzon zavarokat az átvitelben. 

 

88. ábra: Kétcsatornás FlexRay hálózat (forrás: http://ni.com) 

A kétcsatornás kivitel használható hibatűrő (fault-tolerant) rendszerek 

kialakítására, vagy növelhető a sávszélesség a segítségével. A legtöbb 

elsőgenerációs FlexRay Hálózat csak egy csatornát használ, azonban a jövőben 

várható a kétcsatornás rendszerek fokozottabb elterjedése is. 

A FlexRay busz végeit ellenállásokkal le kell zárni (89. ábra), és ezt elég csak a 

busz végein lévő eszközöknél megtenni. A túl sok lezárás (hasonlóan a lezárás 

hiányához) hibát okozhat a hálózat működésében. Míg a hálózatok kialakítása 

változhat, addig a vezeték impedanciája tipikusan 80 és 110 ohm között lehet., 

és a lezárás is megegyezik ezekkel az impedancia értékekkel. A PC-kben 

használatos FlexRay eszközök általában tartalmaznak lezáró ellenállást. 

 

89. ábra: A lezáró ellenállások elhelyezés egy pont-pont hálózaton 

A differenciális adatátvitelnek megfelelően a BP-vel (busz plusz) jelöljük a 

pozitív busz feszültséget, és BM-mel (busz mínusz) a negatívat. A „Bus Driver‖ 

(BD) elnevezésű egységek az ECU-k FlexRay meghajtó részeit reprezentálják. 

A járműipari kommunikációs technológiák esetén a legjellemzőbb a 

buszrendszerű kialakítás. Mind a Flexray, mind pedig a CAN és a LIN 

alapvetően a párhuzamos huzalozású, sokcsatlakozós (multi-drop) rendszerű 

buszt támogatja. 
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90. ábra: A lezáró ellenállások elhelyezés egy sokcsatlakozós busz hálózaton 

Ebben az esetben a fenti pont-pont hálózatot bővítjük további eszközökkel (90. 

ábra), ahol további lezáró ellenállások használata már nem szükséges. 

 

91. ábra: A lezáró ellenállások elhelyezés aktív csillag hálózaton 

A FlexRay technológia lehetővé teszi a kialakítható aktív csillag hálózat is, 

ebben az esetben a csillagpont elveiben egy kétirányú hálózati jelismétlőként 

(repeater) funkcionál. Ennél az elrendezésnél a csillagpont mindkét oldalát a 

busz hálózatnak megfelelően kell lezárni. A Flexray hálózat lehetséges 

topológiáit a 0 fejezetben tárgyaljuk. 

5.4.2. Elektromos jelátvitel 

A fizikai jelátvitel szempontjából a busznak három különböző állapota lehet, 

melyek szabványos elnevezései a következők: 

Data_0, 

Data_1, 

Idle. 

A 92. ábra mutatja az elméleti jelszinteket a buszon. Az előző fejezetben 

bevezetett jelölésekhez alkalmazkodva uBP és uBM reprezentálja a vezetékek 
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feszültségét a földpotenciálhoz képest. A busz feszültsége ennek megfelelően: 

uBus = uBP- uBM. 

 
*: az összes eszköz (és aktív csillagpont is) alacsony fogyasztású üzemmódban 

van 

**: egy eszköz sincs (és aktív csillagpont sem) alacsony fogyasztású 

üzemmódban 

 

92. ábra: Elméleti elektromos jelátvitel 

„Idle‖ módban sem a BP sem a BM vezeték nincs aktívan meghajtva. A busz 

meghajtók (BD) mindkét vezeték feszültségét ugyanarra az adott 

feszültségszintre állítja a működési módtól függően. 

29. táblázat: Feszültségszintek „Idle‖ módban 

Leírás Min Max Jellemző 

Feszültségszint a vezetékeken normál módban 1,8 V 3,2 V 2,5 V 

Feszültségszint a vezetékeken alacsony 

fogyasztású módban 

-0,2 V 0,2 V 0 V 

Fontos megjegyezni, hogy a feszültség források belső ellenállása szignifikánsan 

nagyobb az alacsony fogyasztású módban. Továbbá abban az esetben, ha egyes 

BD-ek alacsony fogyasztású módban vannak, míg mások nem, akkor a buszon 

mért feszültségszint 2,5 V alatt lesz. 

A Data_1 állapothoz pozitív feszültségkülönbség, míg a Data_0-hoz negatív 

tartozik. Az állapotok összefoglalását (a buszfeszültséget az idő függvényében 

ábrázolva) a 93. ábra mutatja. 
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93. ábra: Busz állapotok összefoglalása 

5.4.3. Hálózati topológiák 

A FlexRay esetén a jármű kialakításától és a FlexRay felhasználásától függően 

sokféle topológia kialakítható, melyeket a következő alfejezetekben mutatunk 

be. 

 

94. ábra: A lezárások jelölése (bal: lezárt kábelvég, jobb: lezáratlan kábelvég) 

A továbbiakban a szükséges lezárásokat a 94. ábra szerint jelöljük. 

5.4.3.1. Pont-pont 

A legegyszerűbb kialakítású hálózat. A vezeték maximális hossza (lBus) függ 

az EMC zavarástól és a vezeték típusától.  

 

95. ábra: Pont-pont kialakítású FlexRay hálózat 

Általános szabályként a szabvány kimondja, hogy mindig a lehető legrövidebb 

hosszra kell törekedni, és a teljes, kumulált vezetékhossz nem lehet több mint 

24 m. Ezek a szabályok a többi topológiára is érvényesek. 

5.4.3.2. Sokcsatlakozós (multi-drop) busz 

Klasszikus buszrendszerű hálózati topológia, a két végén elhelyezett lezáró 

ellenállásokkal. 
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96. ábra: Busz kialakítású FlexRay hálózat 

A fenti ábrán látható változat a minimális kiépítést mutatja. A csomópontok 

száma nincs maximálva, azonban a vezeték típusát és a maximális összesített 

vezetékhosszt itt is figyelembe kell venni. 

5.4.3.3. Passzív csillag 

A passzív csillag kialakítású FlexRay hálózat tulajdonképpen a buszrendszerű 

hálózat egy speciális esete. Annyi megszorítást tartalmaz, hogy egy 

csomópontot tartalmaz, és minden eszköz ahhoz csatlakozik. 

 

97. ábra: Busz kialakítású FlexRay hálózat 

A lezárás itt is két csomópontban történik, a példában az ECU1 és ECU4 

egységekben. 

5.4.3.4. Aktív csillag 

Az aktív csillag kialakítású hálózat tulajdonképpen n számú pont-pont hálózatot 

jelent az ECU-k és a csillagpont (Active Star) között. A csillagponti eszköz 

feladata az adatfolyamok továbbítása egyik ágtól az összes többi felé. Az 

eszköz minden ághoz tartozóan különálló adatküldő és fogadó egységet 
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tartalmaz, ebből következően az ágak elektromosan le vannak választva 

egymástól. 

 

98. ábra: Aktív csillag kialakítású FlexRay hálózat 

Abban az esetben, ha csak két ágat tartalmaz az aktív csillag hálózat, akkor 

tulajdonképpen egy jelismétlő (repeater vagy hub) funkciót lát el, hogy a pont-

pont hálózat maximális vezetékhossza növelhető legyen. 

5.4.3.5. Kaszkád aktív csillag 

A kaszkád akítv csillag hálózati topológia két aktív csillagpontot tartalmaz. Ezt 

a hálózati kialakítást a 2,5 és az 5 Mbit/s-os sebességet alkalmazó hálózatokban 

lehet használni. 10 Mbit/s esetén nem szabad két aktív csillagpontot a hálózatba 

illeszteni, mivel az aszimmetrikus késleltetés túlzott mértékben megnövekszik. 

A két csillagponti eszköz pont-pont kapcsolatban van egymással. 

 

 

99. ábra: Kaszkád aktív csillag kialakítású FlexRay hálózat 

5.4.3.6. Hibrid topológiák 

Az aktív csillag hálózatok használata esetén, az egyes ágak kialakíthatók busz, 

vagy passzív csillag topológiában is. 
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100. ábra: Példa a hibrid topológiájú FlexRay hálózatra 

Az ilyen hálózati kialakításokat a FlexRay szabvány hibrid topológiáknak 

nevezi. 

5.4.4. A FlexRay protokoll 

A FlexRay protokoll egyedülálló módon egy „idő-triggerelt‖ protokoll, amely 

lehetőséget biztosít determinisztikus adatok kiszámítható időn belüli 

(mikroszekundum pontossággal) fogadására, de emellett a CAN-hez hasonlóan 

dinamikus, eseményvezérelt adatok kezelésére is képes. FlexRay ezt a hibrid 

működést, azaz a statikus és dinamikus keretek továbbítását egy előre beállított 

kommunikációs ciklussal valósítja meg, amely egy előre meghatározott helyet 

biztosít a statikus és dinamikus adatoknak. Ezt a helyet a hálózattal együtt kell 

konfigurálnia a hálózat tervezőjének. Míg a CAN csomópontoknak csak arra 

van szükségük a kommunikációhoz, hogy ismerjék a megfelelő átviteli 

sebességet, addig a FlexRay csomópontoknak ismerniük kell az összes hálózati 

elem konfigurációját ahhoz, kommunikálni tudjanak. 

Mint minden „multi-drop‖ busz, egyszerre csak egy eszköz küldhet adatot a 

buszra egyidőben, ellenkező esetben az adatok hibásak lesznek. Többféle 

módszer is létezik ennek kiküszöbölésére. A CAN hálózat például arbitrációs 

módszert használ, amely prioritás alapján dönti el, hogy mely eszköz küldhet az 

adott pillanatban. Bár a módszer rugalmas és könnyű bővíteni, ez a technika 

nem teszi lehetővé a magas adatátviteli sebességet, és nem garantálja az időben 

történő megérkezését az adatoknak. FlexRay a több csomópontot az időosztásos 

többszörös hozzáférés (Time Division Multiple Access: TDMA) módszerével 

kezeli. Minden FlexRay hálózati eszköz órája szinkronban van egymással, és 
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egy adott időrésben írhatnak a buszra. Mivel ebben a rendszerben az időzítés 

konzisztens, így a FlexRay garantálni tudja az adatok determinizmusát a 

hálózaton. Ez számos előnnyel jár azon rendszerek számára, amelyek 

működéséhez elengedhetetlen az adok, pontos, valós-idejű időzítése, mint 

például az összetettebb szabályozásokat megvalósító ECU-k. 

Beágyazott rendszerekben kialakított hálózatoknál nem elvárás, hogy az egyes 

eszközök automatikusan felderítsék a hálózatot és megfelelően átkonfigurálják 

magukat. A jellemző eljárás az, hogy a gyártás során beírásra kerül egy zárt 

konfiguráció az eszközökbe, amely a termék életciklusa során már nem 

változik. Így a konfigurációt a tervezés során ki lehet alakítani, így csökkentve 

a további fejlesztési költségeket, és növelve a megbízhatóságot. 

Egy FlexRay hálózat helyes működéséhez minden csomópont megfelelően be 

kell konfigurálni. A FlexRay szabvány lehetővé teszi különböző típusú 

hálózatok használatát, és megengedi a tervezőknek, hogy a bizonyos feltételek 

mellett, beállítsák a szükséges hálózati sebességet, a determinisztikus és a 

dinamikus adatmennyiséget, valamint egyéb paramétereket. Minden FlexRay 

hálózat eltérő lehet, ezért minden egyes eszközt fel kell programozni a 

megfelelő hálózati paraméterekkel, mielőtt részt vesznek a kommunikációban 

A hálózati konfiguráció megkönnyítése érdekében, kialakításra került egy 

szabványosított formátum a szükséges paraméterek tárolására és továbbítására 

Field Bus Exchange Format (FIBEX) néven. 

5.4.4.1. Közeghozzáférés vezérlés (Media Access Control) 

A FlexRay protokoll közeghozzáférés vezérlése (MAC) ismétlődő 

kommunikációs ciklusokon (communication cycle) alapul. Egy kommunikációs 

cikluson belül kétféle módon érhető el a közeg. Az egyik a statikus időosztásos 

többszörös hozzáférés, míg a másik az ún. „minislot‖ alapú megoldás. 
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101. ábra: Egy kommunikációs ciklus felépítése és időzítés hierarchiája 

A közeghozzáférés legmagasabb szintjén a kommunikációs ciklus áll, amely a 

következő részeket tartalmazza: 

statikus szegmens (static segment), 

dinamikus szegmens (dynamic segment), 

szimbólum ablak (symbol window), 

hálózati holtidő (network idle time). 

Az egyes szegmensek a következő szinten időrésekre (slot) vannak osztva, 

amelyek egy-egy eszköz számára vannak fenntartva. Ezek az időrések ún. 

„macrotickekből‖ (ütemjelekből) állnak, amelyek minden egyes hálózati 

eszköznél szinkronban vannak egymással. Ehhez a FlexRay vezérlők aktív 

szinkronizációt folytatnak egymással és állítják az órájukat. A „macrotickek‖ 

hossza konfigurálható egy adott hálózatban, azonban a gyakorlatban 

legtöbbször 1 ms időtartamot szoktak használni. Mivel a „macrotickek‖ 

szinkronizáltak, így természetesen a hozzájuk kapcsolódó adat is 

szinkronizáltan továbbítódik. 

A statikus szegmens szolgál a determinisztikus adatküldésre, míg a dinamikus 

szegmens a CAN-hez hasonló esemény-alapú adatok küldésére használható. A 

szimbólum ablak hálózat karbantartási és vezérlési jelzésékre használatos, 

például a hálózat indítása során. Végül a holtidő az óraszinkronizálásra van 

fenntartva, ilyenkor nincs adatküldés. Gyakorlatilag a másik három rész által fel 

nem használt „macrotickeket‖ tartalmazza. Ez idő alatt az eszköz kiszámolhatja 

és elvégezheti a szükséges órakorrekciót. 
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102. ábra: A kommunikáció periodikus működése 

5.4.4.1.1. Statikus szegmens 

A statikus szegmensen belül statikus időosztásos többszörös hozzáférési 

technikával irányítják az adatátvitelt. A szegmensen belül minden időrés (slot) 

egyforma, statikusan konfigurált időtartammal és hosszal rendelkezik. 

A szabvány a sztatikus szegmensen belüli kommunikációval kapcsolatban a 

következő fontos megszorításokat teszi: 

Ha az eszköz rendelkezik egy vagy több „kulcs időrésessel‖ (key slot), akkor az 

eszköznek adatkeretet kell küldeni az össze kulcs időrésében, az összes használt 

csatornán és az összes kommunikációs ciklusban. 

A többi időrésben küldhet vagy egyik, vagy mindkét csatornán. 

Egy adott kommunikációs ciklusban csak egy eszköz küldhet adatot egy adott 

azonosítóval (frame ID) egy adott csatornán. Azonban eltérő kommunikációs 

ciklusokban megengedett, hogy több eszköz küldjön ugyanazzal az 

azonosítóval, ugyanazon a csatornán. 
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103. ábra: A statikus szegmens felépítése 

Tehát a megfelelően konfigurált eszközök mindig a hozzájuk rendelt időrésben 

küldenek adatokat, ezzel garantálva a pontos időzítést. Amennyiben például egy 

ECU kikerül a hálózatból, mert lekapcsol, esetleg meghibásodik, akkor a 

hozzárendelt időrés üresen marad, ez a többi ECU működését és adatátviteli 

sebességét nem befolyásolja. 

5.4.4.1.2. Dinamikus szegmens 

A legtöbb beágyazott hálózat általában kisebb számban tartalmaz nagy 

sebességigényű üzenteket, míg nagyobb számban alacsonyabb sebességigényű, 

kevésbé kritikus üzeneteket. Azért, hogy a kommunikációs ciklus ne 

tartalmazzon túlságosan nagy számban statikus időréseket, ezért a FlexRay 

szabvány lehetőséget nyújt az ún. dinamikus szegmens használatára, amely 

megfelelő az alkalmanként küldendő üzenetek számára. 

 

104. ábra: A dinamikus szegmens felépítése 

A dinamikus szegmensben az ún. mini-időrés (minislot) alapú eljárás 

használatos. Azaz a dinamikus szegmens mini időrésekből (minislot) épül fel, 

amelyek általában egy „macrotick‖ hosszúak. A dinamikus szegmensben az 

időrések hossza változhat, annak érdekében, hogy alkalmazkodni lehessen az 
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adatkereketek változó hosszához. A keretek hossza különböző lehet a 

különböző időrésekben egyazon kommunikációs cikluson belül, és szintén 

különböző lehet azoknál az időréseknél, amelyek ugyanolyan azonosítóval 

rendelkeznek különböző kommunikációs ciklusokban. Azonban a szegmens 

hossza fix, így behatárolt a dinamikus adatok teljes mérete. 

Az adatok priorizálását megoldandó a „minislotok‖ előre hozzárendelődnek 

minden egyes adatkerethez, amely jogosult a dinamikus szegmensben történő 

adattovábbításra. A magasabb prioritású adat a dinamikus szegmens elejéhez 

közelebb lévő „minislotot‖ kapja. 

5.4.4.2. Adatformátum 

A FlexRay protkoll használata során az eszközök keretekbe foglalják a 

küldendő információt. A szabvány szerint egy adatkeret a következő 3 részből 

kell álljon: 

fejléc (Header Segment), 

hasznos adat (Payload Segment), 

lezárás (Trailer Segment). 

 

105. ábra: A FlexRay adatkeret felépítése 

Az adatokat minden esetben ennek megfelelő sorrendben is kell továbbítani a 

hálózaton. 
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5.4.4.2.1. Fejléc (Header Segment) 

A FlexRay „header segment‖ 5 bájtból áll, amely tartalmazza a státusz biteket, 

a keret azonosítóját, az hasznos bájtok számát, valamint egy CRC ellenőrző 

kódot. 

A státusz bitek csoportját a következő elemekből áll: 

„Reserved bit‖ (1 bit): Későbbi felhasználásra lefoglalt bit. A küldő fél nullára 

kell, hogy állítsa, a fogadó fél pedig eldobja a tartalmát. 

„Payload preamble indicator‖ (1 bit): Jelzi, hogy a hasznos bájtok tartalmaznak-

e ún. opcionális hálózati menedzsment vekort. Ha a keret a statikus 

szegmensben továbbítódik, akkor a bit jelzi (értéke 1), hogy hálózati 

menedzsment vektor található a „payload segment‖ elején. Amennyiben a 

dinamikus szegmensben helyezkedi el a keret, úgy a bit jelzi az üzenetazonosító 

(message ID) jelenlétét a „payload segment‖ elején. Amennyiben ezek az 

elemek (hálózati menedzsment vektor vagy üzenetazonosító) nem szerepelnek 

az adatkeretben, úgy a bit értéke 0. 

„Null frame indicator‖ (1 bit): Nulla értékkel jelzi, hogy az adott keret 

tartalmaz-e hasznos adatot. A FlexRay szabvány ún. „null frame‖-nek hívja azt 

az adatkertet, amelynek a „payload segment‖-je nem tartalmaz hasznos adatot. 

Ebben az esetben a hasznos bájtok mindegyike nulla, valamint a „payload 

preamble indicator‖ bit is 0 értékű. A „null frame‖-et a FlexRay protokoll egyes 

speciális esetekben használja. Amennyiben a bit értéke 1, úgy a keret hasznos 

adatokat tartalmaz. 

„Sync frame indicator‖ (1 bit): A bit 1-es értékkel jelzi, ha az adott keret ún. 

„sync frame‖, azaz szinkronizációs keret. Az ilyen típusú adatkeretet az 

eszközök az óraszinkronizálásnál használják. 

Startup frame indicator (1 bit): A bit 1-es értékkel jelzi, ha az adott keret ún. 

„startup frame‖, azaz indító keret. Az ilyen típusú adatkertet az eszközök a 

bekapcsolás után egyszer küldik le a hálózatra. Az indító keretben a „sync 

frame indicator‖ bitet is mindig 1-be kell állítani, azaz az indító keret mindig 

szinkronizációs keret is egyben. 

A következő rész az üzenetazonosító (frame ID), amely azt az időrést 

azonosítja, amelyben a keretet továbbítani kell. Egy azonosító legfeljebb 

egyszer használható egy csatornán, egy adott kommunikációs cikluson belül. 
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Az azonosító hossza 11 bit és 1-2047-ig vehet fel értéket, a 0-s azonosító 

érvénytelen. 

Ezt követi a hasznos adathossz (payload length) mező, amely 7 bit hosszú, és a 

hasznos bájtok számát kettővel elosztva tárolja. A mező értékének állandó és 

megegyezőnek kell lennie minden egyes keret esetében a staikus szegmensen 

belül egy adott kommunikációs ciklus esetén. A dinamikus szegmensen belül ez 

eltérő lehet, és akár ciklusról ciklusra változhat. A dinamikus szegmensben 

megengedett, hogy az értékeke az egyes csatornákon is eltérőek legyenek. 

A fejlécet tartalmaz egy CRC kódot (header CRC), amely a szinkronizációs 

keret, az indító keret jelzőbitjeiből, az üzenetazonosítóból, valamint a hasznos 

adathossz értékekből számolódik. Adatküldésnél a CRC-t nem kell a 

kommunikációs vezérlőnek kiszámolnia, hanem az már a konfiguráció során 

kiszámításra kerül, mivel a számításhoz használt adatok konstansok. 

Természetesen a fogadott adatkereteknél ellenőrzési célokból kiszámítandó, 

mégpedig a következő CRC polinom segítségével: 

X
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+X
9
+X

8
+X

7
+X

2
+1 = (X+1)*(X

5
+X

3
+1)*(X

5
+X

4
+X
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A generáláshoz  használt regiszter kezdeti vektora 0x01A értékű kell legyen. A 

11 bites CRC polinom egy BCH (31,20) hibajavító kódot generál, amelynek 

minimális Hamming távolsága 6. A kódszó tartalmazza a 20 bitnyi védendő 

adatot, és a 11 bites CRC-t. 

Végül a fejlécet egy 6 bites ciklusszámláló zárja le, amely az eszköz által 

számolt kommunikációs ciklusok értékét tartalmazza. 

5.4.4.2.2. Hasznos adat (Payload Segment) 

A FlexRay ún. „Payload‖ szegmense 0-254 bájtot tartalmazhat. Az adatnak két 

bájtos szavakból (word) kell állnia, tehát csak páros számú bájt méretű lehet. 

Az adatok indexálása a fejléc szegmens után, nulla indexeléssel kezdődik. Az 

adatátvitel a 0. bájttal kezdődik, úgy hogy a bájton belül az MSB az első. 

A dinamikus szegmens adatmezőjének első két bájtja opcionálisan üzenet 

azonosítóként (message ID) használható, melyet a fent leírt „Payload preamble 

indicator‖ bit jelez. A statikus szegmens 0-12-es bájtjai pedig hálózati 

menedzsment vektorként használhatók, melyet ugyanez a bit jelez. 
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Az hasznos adat védelméről a keret végén (Trailer Segment) lévő 24-bites CRC 

gondoskodik, amely 248 bájtos adathosszig 6-os, efölött 4-es Hamming 

távolságot biztosít. 

5.4.4.2.3. Záró szegmens (Trailer Segment) 

A FlexRay keret végén található szegmens egy mezőt tartalmaz, amely egy 24-

bites CRC az egész keretre (Header Segment + Payload Segment), annak összes 

mezőjét beleértve. 

5.4.5. Hálózat és adatleírás 

A Flexray hálózatok tervezéséhez, konfigurációjához, monitorozásához és 

adattartalmának leíráshoz a Field Bus Exchange Format (FIBEX) a jelenleg 

elfogadott iparági szabvány. A szabványt, az autógyárak és beszállítók által 

létrehozott, az Association for Standardisation of Automation and Measuring 

Systems nevű szervezet fejleszti és gondozza. A FIBEX célja alapvetően a 

Flexray és MOST buszrendszerek szabványos leírása, azonban a 3.1-es 

verziótól (jelneleg 4.0-nál tart) a CAN, TTCAN, LIN és Ethernet rendszereket 

is támogatja. 
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