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Az adatbájtok speciális bájtmezők, melyek az üzenetben található adatot
reprezentálják. 1-8 adatbájt lehet egy normál üzenetben. Diagnosztikai
üzenetek esetén mindig 8 adatbájt van, és az első 2-4 adatbájt tartalmaz
vezérlő információkat (pl.: NAD, PCI).
A jelhordozó üzenetek egyik fajtája. Minden általános üzenet a kijelölt
üzenethelyén kerül elküldésre a közzétevő csomópontja által. (így egy
üzenethelyhez egy üzenet lehet rendelve).
A busz jelszintje folyamatos recesszív, és a klaszteren csak a felébresztő
jel(ek) továbbítására kerülhet sor.

Az alvó állapotba léptető parancs egy mester kérőüzenet, melyben az első
adatmező csupa nulla, és a fennmaradó 7 darab adatbájt 0xFF (csupa egyes).

Az átvitelkezelő feladata a diagnosztikai kommunikáció ütközésmentes
megvalósítása. A mester csomópont annyi mester átvitelkezelőt tartalmaz,
ahány LIN klaszterhez kapcsolódik. Minden egyes szolga csomópont egy
szolga átvitelkezelővel rendelkezik.
Egy bájtközi szünet képviseli a szünetet két adatbájt mező között, amely az
előző adatbájt mező stop bitje után, de még a következő adatbájt mező start
bitje előtt van.
Egy bájtmező mindig 10 bitből áll. Az első bitje a start bit, az utolsó a stop bit,
köztük pedig a 8 bitnyi információ/adat helyezkedik el. Egy üzenet
bájtmezőkből épül fel, mely alól egyedüli kivétel a megszakítási mező.
Egy bit megjelenítéséhez szükséges/használt idő. A szolga csomópontok
üzenetenként megmérik a bitidőt a szinkronizációs folyamat (szinkronizációs
mező) során.
A LIN busz áteresztő képességének kihasználtságát a (aktuális) bitsebesség
írja le.

A bővített ellenőrzőösszeg kiszámításánál az adatbájtok mellett a védett
azonosító is szerepet kap. E fajta ellenőrzőösszeg a LIN 2.x verziójú szolga
eszközök közötti kommunikáció során használatos.
Egy csomópont logikája (küldő/fogadó, UART, stb.), amely fizikailag
kapcsolódik a buszvezetékhez egy klaszteren belül.

A buszmeghajtó és fogadó egységek kialakítása az ISO 9141 szabványban
megfogalmazottakhoz kötötten zajlik. Ezen egységek végzik a buszon
megjelenő jelek olvasását és a küldendő bitek kiírását a busz jelszintjének
megfelelő változtatásával, vagy éppen szinten tartásával.
A Szállítási réteg szintjén közvetített elemekre a LIN protokoll PDU
rövidítéssel hivatkozik. Egy PDU lehet egy teljes üzenet, vagy egy üzenet
része.
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Diagnostic Trouble Code (DTC)

diagnosztikai üzenet
diagnostic frame

domináns

Legkevésbé kötötten megfogalmazva a csomópont egy ECU (Elektronikus
Vezérlő Egység), habár ezen egységek több hálózathoz is kapcsolódhatnak. A
jegyzetben ezen ECU-k helyett azok buszinterfészéről lesz szó a csomópont
szó használatánál, méghozzá arról a buszinterfészről, amely a LIN klaszterhez
kapcsolódik. Egy fizikai csomóponthoz több logikai csomópont is tartozhat
(mindegyik külön címmel rendelkezik).
Csupán a szolga csomópontoknak lehet/van címe. Minden logikai
csomópontnak külön címe van, mivel egy szolga csomópont több logikai
csomópontot is tartalmazhat. Emellett vannak még funkcionális,
üzenetsugárzási, foglalt és szabad felhasználású NAD értékek.
A Csomópontjellemző Fájl megadja a szolga csomópontok szerepét a LIN
busz szemszögéből. E fájl a klasztertervezés során használatos.

Szabványosított szintaktikát biztosít a „közvetlenül a polcról” (off-the-shelf)
elérhető szolga csomópontok kezelésére, automatizált klaszterek
létrehozásához. E specifikáció segít létrehozni egy-egy a csomópontokra
definiálható Csomópontjellemző Fájl.
A mester csomópont feladata a fogadott hibaüzenetek és a hozzájuk rendelt
Diagnosztikai hibakódok kezelése, melyek az Egységes Diagnosztikai
Szolgáltatás kéréseket szolgálják ki.
A LIN buszon közvetíthető üzenetek második fő csoportja. Azon üzenetek,
melyek üzenet azonosítója 60-as (mester kérőüzenet), vagy 61-es (slave
válaszüzenet) tartoznak a diagnosztikai üzenetek csoportjába. Az adatrészek
tartalmaz(hat)nak vezérlő információkat, úgy, mint: csomópontcím (NAD),
PCI, LEN, SID, RSID).
LIN esetén a domináns szint a logikai 0.
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Egységes Diagnosztikai Szolg.
Unified Diagnostic Service (UDS)

ellenőrzőösszeg (mező)
checksum (field)

ellenőrzőösszeg hiba
checksum error

eseményvezérelt üzenet
event triggered frame

fejléc
header

felébresztés
wake up

Olyan szolgáltatások, melyek elérést biztosítanak a LIN buszon lévő
szenzorok és aktuátorok jeleihez.

A LIN esetében kétféle ellenőrzőösszeg-számítás létezik: klasszikus és
bővített. Az ellenőrzőösszeg mező a válaszrész utolsó bájtmezeje (1+8+1 bit).

Ha a fogadott és számolt, vagy a küldött és visszaolvasott ellenőrzőösszeg
nem egyezik, akkor az ellenőrzőösszeg hibája lép fel. Ezt okozhatja, hogy az
üzenet az átvitel közben megsérült, meghiúsult az átvitel, vagy rossz
ellenőrzőösszeg-számítási modell került alkalmazásra.
A jelhordozó üzenetek egyik fajtája. Az eseményvezérelt üzenetek lehetővé
teszik, hogy egy fejlécre több szolga csomópont is válaszolhasson. Abban az
esetben ha nem csak egy szolga válaszol, ütközés történik, melyet követően a
mester csomópont meghívja az ütközésmegoldó ütemező táblázatot.
Az üzenet első része, melyet a mester folyamat küld az ütemező táblázat
aktuális sora alapján.

Bármely a LIN klaszterhez kapcsolódó alvó állapotban lévő csomópont
kezdeményezheti a felébresztést úgy, hogy elküld egy felébresztő jelet. Ezzel a
busz minimum 250μs és maximum 5ms ideig domináns állapotba kerül.
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időalap jelző

Egy jel szempontjából egy csomópont feliratkozó, ha az adott jel vétele esetén
azt feldolgozza és továbbítja az alkalmazása számára az adott csomópont. Egy
jelnek, általános üzenetnek null, egy vagy több feliratkozója lehet.
A Szállítási réteghez tartozó diagnosztikai üzenetek küldésénél a NAD értéke
nem egyenlő a funkcionális NAD értékkel (126 '0x7E').

A további fejlesztések céljából lefoglaltak két üzenet azonosítót a fejlesztők:
62 (0x3E) és 63 (0x3F). Ezen azonosítók nem használhatók a LIN hálózaton.

Két fajtája van: mester folyamat és szolga folyamat (bővebben e két
fogalomnál).

A Szállítási réteghez tartozó diagnosztikai üzenetek küldésénél a NAD értéke
a funkcionális NAD (126 '0x7E') értékére van állítva.

A LIN klaszterhez közvetlenül nem kapcsoló teszter egység és a csatlakozó
mester csomópontot összekötő vezeték/hálózat. Az itt használatos
kommunikációs protokollt nem részletezi a LIN szabvány, a fejlesztőre bízza
a definiálását (lehet például CAN).
Csak a Szállítási réteghez tartozó kezdő üzeneteknél (FF) létezik ilyen mező.
Tartalmazza az összetett üzenet teljes adatmennyiség vett hosszának (12 bites
szám) az alsó 8 bitjét.
LIN klaszter ütemező táblázatainál használatos legkisebb időegység. Értéke
alapján történik az ütemező táblázatok vezérlése. A mester csomópontba kerül
implementálásra.

time base tick

Az időalap által jelölt időintervallumok időben periodikusan követik egymást.
Ezen periódusok kezdetét egy időalap jelző mutatja.

signal

Egy jel lehet skalár érték, vagy bájttömb. Az adatot hordozzák, azaz a jel/jelek
alkotják a jelhordozó üzenetek adatmezőit.
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jelhordozó üzenet
signal carrying frame
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request
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request frame
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Fisrt Frame (FF)

Kiépítési Nyelv Specifikációja
Configuration Language Spec.

A LIN buszon közvetíthető üzenetek első fő csoportja. Azon üzenetek, melyek
üzenet azonosítója 0-59 (0x00-0x3D) között van, a jelhordozó üzenetek
csoportjába tartoznak. Fajtái: általános-, eseményvezérelt- és sporadikus
üzenetek.
Jelölhet fejlécet (Protokoll Specifikáció), vagy kérőüzenet (Szállítási réteg és
Diagnosztikai Specifikáció).

A mester diagnosztikai kérőüzenetet, azaz egy teljes üzenetet jelöl, nem
csupán egy fejlécet. Üzenetazonosítója: 60-as (0x3C).

A kezdő üzenet (egy fajta PDU) egy összetett üzenet első eleme. Jelzi, hogy
mekkora mennyiségű adatot tartalmaz az összetett üzenet, amelyet már
egymás utáni követő üzenetek fognak tartalmazni.
Megadja, hogy a Csomópontjellemző Fájlok felhasználásával a LIN
klasztertervező eszközzel hogyan érdemes kialakítani a LIN Leíró Fájlt.
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break field

mester (csomópont)
master node

mester folyamat
master task

mester kérő üzenet

A LIN 1.3 szabványban és előtte csupán ezen ellenőrzőösszeg-számítási
módszer volt használható. Ennél újabb verzióknál csak egyes diagnosztikai
üzeneteknél használatos. Számítása csupán az adatbájtok felhasználásával
történik.
A LIN hálózatot, a buszvezetéket és az összes csomópontot magába foglalja.
(értelmezése: csoport, hálózat).

Egy kezdő üzenet (FF) után kettő, vagy több követő üzenet (CF) továbbítására
kerül sor. Az utóbbiak tartalmazzák az adatot.

Minden jelnek/általános üzenetnek egyetlen egy közzétevője lehet, az a
csomópont, amely kibocsátja/sugározza azt.

E fájl tartalmazza a teljes klaszter leírását és a klaszter megfigyeléséhez
szükséges összes információt. Emulációk során hibakeresésnél használatosak,
valamint a klasztergenerálás bemeneti eleme. Kiépítési Nyelv Specifikációja
írja le a szabályait.
A megszakítási mező első fele. Hossza minimum 13 nominális bitidőnyi,
értéke pedig végig domináns (azaz nulla).

A megszakítási mező második fele, értéke recesszív, azaz logikai 1. Hossza
lehet kevesebb is, mint egy, de általánosan kicsit hosszabb mint 1 névleges
bitidő (nem egész bitidő hosszú).
Szerkezetével/hosszával szándékosan megsérti a szabványos bájtmező
kritériumait, így erőlteti ki a megszakítást, mely az új üzenet kezdetét jelzi. A
mester folyamat küldi.
A mester csomópont tartalmaz egy szolga folyamatot és egy mester
folyamatot. Egy LIN klaszteren csak egy mester csomópont lehet, de egy
mester csatlakozhat több LIN klaszterhez.
A mester folyamat felelős a buszon előforduló összes fejléc küldéséért és az
ütemező táblázatok időzítésének vezérléséért.

→ kérőüzenet

master request frame

névleges bitsebesség

A bitsebesség elméleti értékét a névleges (nominális) bitsebesség jelöli.

nominal bit rate (FNom)

önálló üzenet
Single Frame (SF)

paritás bitek
parity bits (P)

Olyan PDU-k, melyek hossza belefér nyolc adatbájtba, összefoglalóan az
önálló üzenet (SF) nevet viselik.

A 8 bites védett azonosító utolsó két bitje a paritás bitek.

Protokoll Vezérlő Információ
Protocol Control Information (PCI)

recesszív
recessive (rec)

sporadikus üzenet
sporadic frame

start bit

A Szállítási réteg folyamatirányítási információit tartalmazó mező. Két része
van: PCI típusa (4 bit), Kiegészítő információ (4bit). Elhelyezkedése szerint
mindig a diagnosztikai üzenetek második adatbájtja. Egy diagnosztikai üzenet
PCI-je szerint lehet: önálló üzenet (SF), kezdő üzenet (FF) vagy követő üzenet
(CF).
LIN esetén a recesszív szint a logikai 1, amely a busz alapértelmezett helyzete,
ha a buszon nincs kommunikáció.

A jelhordozó üzenetek egyik fajtája. A sporadikus üzenetek ugyanazt a kijelölt
üzenethelyet használják. Egy sporadikus üzenet csak akkor kerülhet
elküldésre, ha a közzétevője az előző küldéshez képest frissítette a benne
található jelet. Emellett mindig a legnagyobb prioritású frissített sporadikus
üzenet elküldése fog megtörténni.
A bájtmező nyitó bitje, értéke mindig domináns, azaz '0' értéket képvisel.

start bit

stop bit

A bájtmező záró bitje, értéke mindig recesszív, azaz '1' értéket képvisel.

stop bit

szinkronizációs (bájt) mező
sync (byte) field

szolga (csomópont)

A fejléc második (középső) mezeje, tehát minden üzenetnek része. E mező
tartalma mindig ’0x55’, ami kettes számrendszerben felírva ’01010101’. A
szinkronizációs mező lefutó éleinek érzékelésével -, melyek a 2, 4, 6 és 8.
bitek végén (a start bitet is beleszámolva) helyezkednek el - a Tbit bitidő
meghatározásához 4 mért érték áll a szolga csomópontok rendelkezésre.
Egy csomópont, amely csak egy szolga folyamatot tartalmaz.

slave node

szolga folyamat
slave task

szolga válaszüzenet

Felelős a LIN buszon megjelenő fejlécek figyeléséért, és az ezekre adott
reakcióért: válasz küldése, figyelmen kívül hagyása.

→ válaszüzenet

slave response frame

szolgáltatás

A szolgáltatás összefoglaló neve a kérés/válasz együttesnek (kombinációnak).

service

szolgáltatás azonosító
Service Identifier (SID)

ütemező táblázat
schedule table

ütközésmegoldó ütemező táblázat
collision resolving schedule table

A szolga csomópontnak ad információt a végrehajtandó szolgáltatásról, amely
lehet diagnosztikai jellegű, vagy csomópont konfiguráció. Elhelyezkedése
szerint az önálló üzenetek (SF) harmadik adatbájtja. Mester csomópont küldi.
Az ütemező táblázatok írják elő a LIN buszon a mindenkori forgalmat,
melyből az aktuális ütemező táblázat éppen feldolgozás alatt lévő sora írja elő
az aktuális forgalmat. Az ütemező táblázatokat a mester folyamat kezeli.
Az eseményvezérelt üzenetek küldésénél előfordulhat olyan eset, amikor
egyszerre több slave csomópont kezdi meg a válaszrész továbbítását. Ekkor
ütközés fog bekövetkezni, és a fogadott üzenet értelmezhetetlen. Ezt követően
a mester folyamat feladata az ütközésmegoldó ütemező táblázat meghívása,
mellyel a slave csomópontoktól egyenként lekérdezi a korábban ütközött
üzeneteket.

Üzemi állapot
Operational state

üzenet
frame

üzenetazonosító
frame identifier (ID)

üzenethely
frame slot

üzenetszórás
broadcast

válasz
response

válaszrész
response

válaszrész szünet
response space

válaszüzenet
response frame

válaszüzenet szolgáltatás azon.
Response Service Identifier (RSID)

védett azonosító (mező)
Protected Identifier (PID)

Ezen állapotban valósulhatnak meg az üzenetküldések és fogadások. Szolga
csomópontok állapotgépénél definiált állapot.

A LIN buszon megjelenő információtovábbító egységeket összefoglalóan
üzeneteknek hívják. Szerkezetük azonos, azonban a diagnosztikai üzeneteknél
az első adatbájtok tartalmaznak egyéb vezérlő információt. A LIN Protokoll
Specifikációja által kezelt jelhordozó üzenetek, a Diagnosztikai-, Szállítási
rétegben definiált diagnosztikai üzenetek, illetve a későbbi alkalmazási
lehetőségekre lefoglalt foglalt üzenetek alkotják az üzenettípusok három
csoportját.
A védett azonosító mező 2-7 bitjei tartalmazzák a 6 bites üzenet azonosítót,
mellyel (elméletileg) 26=64 darab különböző azonosítójú üzenet definiálható.

Az az időintervallum, amely egy adott típusú üzenet továbbításához (a
legrosszabb esetben) szükséges. Megfelel az ütemező táblázat egy
bejegyzésének.
A Szállítási réteghez tartozó üzenetek küldésénél a NAD értéke az
üzenetszórási NAD (126 '0x7E') értékére van állítva, tehát az adott üzenetet
minden szolga csomópont fogadja, és fel is dolgozza.
Jelölhet válaszrészt (Protokoll Specifikáció), vagy válaszüzenetet (Szállítási
réteg és Diagnosztikai Specifikáció).

Egy üzenet második, azaz a fejléc utáni része. Szerkezete kötött. Jelhordozó
üzeneteknél a szolga csomópont sugározza.

Az üzenetek fejléce után és az első adatmező előtt lévő bájtközi szünet, mely
már a válaszrészhez tartozik.

A szolga diagnosztikai válaszüzenetet, azaz egy teljes üzenetet jelöl, nem
csupán egy válaszrészt. Üzenetazonosítója: 61-es (0x3D).

Leírja a diagnosztikai válaszüzenet összetételét/terjedelmét. Elhelyezkedése
szerint a harmadik vagy negyedik adatbájtot teszi ki. Mindig a szolga
csomópont által kerül elküldésre, és pozitív válasz esetén az értéke:
SID+0x40.
Egy fejléc harmadik és egyben utolsó (bájt)mezeje. A védett azonosító mező
tatalma: start bit, üzenet azonosító (6 bit), két paritás bit, stop bit.

1 Bevezetés
Az utóbbi években az ipari kommunikációs- és vezérlő hálózatok terén paradigmaváltás
figyelhető meg. A közelmúltban a mikrokontrollerek egyre hatékonyabbá és egyre olcsóbbá
váltak, amely lehetővé tette, hogy a gyártók távoli I/O eszközökbe, nyomógombokba,
szenzorokba és egyéb komponensekbe ágyazzák őket, olyan „intelligens eszközöket”
létrehozva, amelyek önállóan is képesek a szabályozási feladatuk ellátására. Így a ’70-es, ’80as években domináló központosított szabályozó rendszerek (centralized control systems)
helyett

egyre

inkább

elterjedhettek

az

úgynevezett

elosztott

rendszerek

(distributed/decentralized control systems).

1.1 Központosított szabályozó rendszer
A rendszert alkotó egységek hagyományos módon egy központi vezérlő egységhez
csatlakoznak, amelynek feladata az egész rendszer koordinálása (1.1. ábra). A központi
vezérlő (master) ciklikusan lekérdezi a többi eszköz (slave) üzeneteit. Így bár
determinisztikus, hogy egy eszköznek maximum mennyit kell várnia az átviteli közeg
használatára, az ilyen modell több jelentős hátránnyal is bír. A különböző egységek más-más
típusú csatlakozókkal rendelkezhetnek, így nagy számú vezetékre lehet szükség a központhoz
kapcsolásukhoz.

1.1. ábra: Centralizált szabályozási rendszer

Ez azért is hátrányos, mert a rendszer komplexitásának növekedésével a huzalok száma és a
csatlakozók mérete is növekszik. Az ilyen mester-szolga (master-slave) rendszerben keletkező
hibák felderítése bonyolult, és a központi egység (CPU – Central Processing Unit) leállásával
a teljes rendszer működésképtelenné válik. [14]
Új eszközök hozzáadásakor újabb problémák merülhetnek fel, például egy speciális
csatlakozóval rendelkező egység integrálása egy már létező rendszerbe költség és
munkaigényes feladat.

1.2 Elosztott szabályozó rendszer
Az említett hátrányos tulajdonságok leküzdésére egyre szélesebb körben alkalmazzák az
iparban az úgynevezett terepbuszokat (fieldbus). Ezek olyan soros adatkommunikációs
rendszerek, amelyek a tereptartományban (field domain) történő adatcserére szolgálnak. Ez a
tartomány az automatizált rendszer eszköz-szintjének reprezentálása, amely azoknak az
eszközöknek és berendezéseknek, valamint összeköttetéseiknek leírásából áll, amelyek térben
közel vannak, vagy közvetlenül összeköttetésben állnak az aktuális – megfigyelni vagy
irányítani kívánt – technológiai folyamattal.

1.2. ábra: Elosztott szabályozási rendszer

Az ilyen rendszerek alapelve, hogy egy közös kommunikációs vonalra (buszra) kötik az
összes egységet. Az ily módon egy hálózatba kapcsolt egységek immár önállóan
kommunikálnak egymással. A hálózat használata új szabályozási koncepciót eredményezett,
az úgynevezett elosztott szabályozást (1.2. ábra).

Elosztott rendszereknél mindössze egy vezeték kötegre van szükség, amely gyakran már az
energia ellátását is biztosítja a részegységeknek, ezzel is csökkentve a fizikai csatlakozók
számát. A kevesebb vezeték nemcsak megbízhatóbbá teszi a rendszert, de egyszerűbbé és
főként olcsóbbá is.
Ezzel a megoldással lehetővé válik a rendszer folyamatos bővítése, mivel csupán egyfajta,
szabványosított csatlakozóra van szükség, így lehetséges akár különböző gyártók eszközeinek
közös rendszerbe integrálása is.
Az előzőek alapján kijelenthető, hogy az autóiparban az egyes járművekbe beépített
elektronikai eszközök túlnyomó többsége elosztott rendszert/rendszereket alkotnak, és őket
különféle csoportokba lehet besorolni úgy, hogy az egyes területek között nincs átfedés. E
területek az alábbiak:
•

Motorvezérlő (Engine Control) elektronika

•

Sebességváltó elektronikai eszközei (Transmission Electronics)

•

Karosszéria elektronikai eszközei (Chassis Electronics)

•

Aktív biztonságért felelős elektronikai eszközök (Active Safety)

•

Vezetőt támogató rendszer elektronikai eszközei (Driver Assistance)

•

Kényelmi, vagy komfort elektronika (Passenger Comfort)

•

Fedélzeti tájékoztató és szórakoztató elektronika (Infotainment Electronics)

A jegyzetnek nem célja e területek bemutatása, kifejtése, csupán az a fontos, hogy az egyes
kommunikációs protokollok mely területeken dominálnak, illetve mely területek ösztönözték
azok létrehozását, inspirálják fejlesztésüket.
Minden elektronikus eszköz, amely részt kíván venni valamilyen kommunikációs
folyamatban, ismernie kell az adott kommunikációs folyamat alapszabályait és rendelkeznie
kell olyan apparátussal, mellyel képes e szabályoknak eleget tenni. A szabályrendszert és a
szükséges fizikai háttért jelentő eszközöket a szabványosított kommunikációs protokollok
specifikációja/dokumentációja foglalja össze. Azonban az egyes kommunikációs protokollok
tárgyalása

előtt

érdemes

megismerkedni

egy

általános,

leíró

modellel,

melynek

fogalomrendszerét felhasználva a konkrét esetek tárgyalása könnyebben érthetővé válik.

1.3 Az ISO/OSI referencia modell
Az ISO/OSI referencia modell, amely a szakirodalomban ISO/OSI hivatkozási modellként is
szerepel (továbbiakban: OSI modell), abból az alapfeltevésből indul ki, hogy van legalább két
olyan alkalmazás, melyek kommunikálni kívánnak egymással. A 1.3. ábra szemlélteti a

kommunikáció menetét az OSI modellben megfogalmazott elvárások szerint. Az ábrán „A” és
„B” jelöli a két folyamatot/eszközt, melyeken az éppen futó alkalmazások egyike
információcserét kezdeményez.
A folyamat alkalmazása

Feldolgozandó adat

B folyamat alkalmazása

ASDU

Alkalmazási réteg

APDU
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Szállítási réteg
(Transport Layer)
interfész
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N
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(Network Layer)
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interfész
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6
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S
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5
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PPDU
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7

(Application Layer)

Fogadott üzenet fejrészeinek eltávolítása -

7

Alkalmazási réteg

Továbbítandó üzenet (Complete Transmitted Frame)

(Physical Layer)

Fizikai réteg

1

(Physical Layer)
Fizikai médium (busz)

1.3. ábra: Az ISO/OSI referencia modell 7 rétege és üzenetszerkezetei

Az „A” és „B” folyamatok egymástól elszigetelten futnak, mint távoli alkalmazások.
Számukra egyedül az Alkalmazási réteg (Application Layer) – az OSI modell 7. és egyben
legfelső rétege – látható, mely réteg szolgáltatásait használva kapcsolódnak a kommunikációs
rendszerhez. Az Alkalmazási réteg pedig az alatta levő Megjelenítési rétegnek (Presentation
Layer) – az OSI modell 6. rétegének – a szolgáltatásait használja anélkül, hogy magukról az
alsóbb rétegekről bármilyen információval is rendelkezne. A szolgáltatás olyan elemi
műveletek halmaza, melyeket egy alsóbb réteg biztosít a közvetlenül felette lévő rétegnek.
Az OSI modell tehát 7 hierarchikusan felépülő, egymástól jól elkülönülő és részletesen
definiált rétegből áll (1.3. ábra), melyekből mindegyik az eggyel alatta levő réteg
szolgáltatásait használja, és a rétegek belső folyamatai a többi réteg számára teljesen rejtettek.
Összefoglalóan az alsó három réteget (Hálózati, Adatkapcsolati és Fizikai rétegek) Átviteli
közeg szintű rétegeknek, míg a felső 4 réteget Állomás (Host) szintű rétegeknek nevezik. A
legalsó réteg alatt a kommunikációs közeg (busz) található. Egy folyamaton belül két

szomszédos réteg között az ún. interfész (interface) teremt kapcsolatot, és definiálja az alsóbb
réteg által a felsőbb rétegnek nyújtott szolgáltatások körét.
Ezzel szemben a kommunikáció során minden egyes réteg kooperál a másik folyamat azonos
rétegével (a 1.3. ábra szaggatott vonallal jelölve). E két azonos szinten lévő réteget szokás
társentitásnak (peer, peer entity) nevezni. A társentitások közti kommunikáció írott és íratlan
szabályait a réteg-protokollok (Layer-protocol) tartalmazzák. A valóságban a két azonos
szinten lévő réteg nincs közvetlen összeköttetésben, csupán a közvetlenül alattuk és felettük
lévő rétegekkel (interfészek segítségével). Az információ áramlása tehát virtuális módon
párhuzamosan történik (társentitások között), a valóságban azonban hierarchikusan.
A legfelső rétegtől indulva, minden rétegnél hasonló folyamat, a küldendő üzenet
összeállítása zajlik le a legalsó rétegig. A felette álló rétegtől kapott Protokoll Adategységet
(PDU – Protocol Data Unit) a réteg saját Szolgáltatás Adategységeként (SDU – Service Data
Unit) kezeli és hozzáfűzi a rétegre jellemző Protokoll Vezérlő Információt (PCI – Protocol
Control Unit), amely a társentitásának ad információkat az adatról, majd továbbítja az alatta
található rétegnek az így előállított Protokoll Adategységet (PDU). E folyamatot szemlélteti a
1.3. ábra középső része, ahol az egyes rétegekre jellemző PDU, SDU és PCI-k előtt a rétegek
angol neveinek kezdőbetűje található – például az Alkalmazási réteg Protokoll Adategység
esetén APDU (Application Layer Protocol Data Unit). Az alsó 4 réteg esetén külön
megnevezéssel rendelkeznek a PDU-k, így a Szállítási rétegnél szegmensként (segment),
Hálózati rétegnél csomagként (packet/package), Adatkapcsolati rétegnél keretként (frame) és
a Fizikai rétegnél bit(ek)ként (bit) szokás rájuk hivatkozni. A fizikai médium felhasználásával
továbbított üzenet a fogadó folyamat/csomópont legalsó rétegéhez érkezve feldolgozásra
kerül, és megfelelőség (hibamentesség) esetén az eggyel felette álló rétegnek továbbítódik. Az
előzőekben lezajlott PCI-hozzácsatolás most visszafelé zajlik, minden réteg a neki szóló PCI-t
eltávolítja, melyből az üzenet feldolgozásához kap információkat, és a megmaradt üzenetrészt
továbbítja a felette álló rétegnek, egészen az Alkalmazási rétegig (1.3. ábra).
Az OSI modellben megfogalmazott 7 rétegből a ma használt legtöbb alkalmazásban nem mind
található. Egyes esetekben a kommunikációs hálózatok igen kötött szabályokkal
rendelkeznek, így elégségesek csupán az alsóbb rétegek definiálása. Előfordulnak olyan
esetek is, amikor a felhasználóra van bízva a rétegek funkcionalitásának definiálása a kívánt
implementációnak megfelelően.

1.3.1 Alkalmazási réteg
Az Alkalmazási réteg (Application Layer), mint legfelső réteg biztosítja a felhasználói
programoknak és folyamatoknak a kommunikációs hálózat elérését. Olyan protokollokat
tartalmaz, melyekre a felhasználónak gyakran szüksége van. A réteg felelősségköre:
•

Elérés biztosítása a megnevezett távoli alkalmazási folyamat felé.

•

Biztonsági funkciók vezérlése.

•

A rendszer és a kommunikációs csatlakozási pont hitelességének és hatáskörének
ellenőrzése.

•

Hibakezelés és javítás funkciók.

1.3.2 Megjelenítési réteg
A nyílt rendszerek összekapcsolásához szükséges eszközfüggetlenséget biztosítja a
Megjelenítési réteg (Presentation Layer). Nem az adat a felhasználó számára lefordításával
(hiszen ez az Alkalmazási réteg feladata), hanem az adat szintaktikájával és szemantikájával
foglalkozik. Az egyes folyamatok adatábrázolása eltérhet, így az előforduló szabványos
adatszerkezetekkel és kódolásokkal is a Megjelenítési réteg foglalkozik. Felelősségköre:
•

Munkamenet (Session) létrehozása és befejezésének kérése.

•

Adatátvitel (Data transfer).

•

Szintaxis egyeztetése.

•

Szintaxis átalakítás: adat-átalakítás, formázás, speciális átalakítások (például:
adattömörítés).

1.3.3 Viszonyréteg
A Viszonyréteg (Session Layer) végzi a különböző kommunikációs elképzelések közötti
fordítást. Azt a pontot képviseli, ahol a két különböző eszközön futó folyamatok találkoznak.
Két több-felhasználós rendszert feltételezve az 1-4 rétegek a gépek közötti kommunikáció
mikéntjét definiálják és hajtják végre, míg a 6-os és 7-es rétegek az adatok rendszerezését és a
felhasználó számára az adatok lefordítását végzik. A Viszonyréteg bonyolítja le a tranzakcióváltást két kommunikáló folyamat között és kezeli a kommunikációban résztvevő gépeket.
Így a kommunikáció elején a Viszonyréteg állítja be a kapcsolatot, a végén pedig megszünteti
az információcserét a felhasználók, illetve alkalmazások között, melyeket vezérjelek (tokens)
segítségével tesz meg. Emellett az adatáramlás koordinálását is e réteg végzi.

A Viszonyréteg felelősségköre:
•

Normál adatcsere.

•

Gyorsított adatcsere, ahol az azonnali továbbítást igénylő adatok prioritása nagyobb,
így ezen adat(ok) megelőzheti(k) a normál adatcserét.

•

Vezérjel

kezelés

(Token

management)

olyan

rendszereknél,

ahol

tokenek

használatosak a kommunikációs útvonalakon (különböző rendszerek/csomópontok
egyszerre kezdeményezett azonos kritikus műveletének végrehajtását küszöböli ki).
•

Párbeszéd-irányítás (dialog control) half-duplex és full-duplex adatátvitel esetén is.

•

Kivételek jelentése, hibákról és más nem várt eseményekről való értesítések küldése.

A Megjelenítési réteg szükségletei hatással vannak a Viszonyréteg szolgáltatásait leíró
részhalmazok pontos definiálására.

1.3.4 Szállítási réteg
A hálózathoz kapcsolódó felhasználók közötti kommunikációban az OSI modell felső 3 rétege
(Alkalmazási-, Megjelenítési-, Viszonyréteg) felelős a magas-szintű adattovábbításért,
másfelől az alsó három rétege (Hálózati, Adatkapcsolati és Fizikai réteg) az alacsony-szintű
adatáramlást szolgáltatja.
A Szállítási réteg (Transportation Layer) feladata a kommunikációs függvények és az
adatáramoltatást megvalósító függvények közötti illesztés megvalósítása. E réteg felel a
megbízható adatáramlásért, melyet olyan szolgáltatás biztosításával ér el, amely a hálózattól
és fizikai médiumtól független. Ez olyan adat-felosztó mechanizmusokat jelent, melyekkel az
adatstruktúrák kisebb, közvetíthető részekre bonthatók. Összefoglalóan a Szállítási réteg
felelősségköre:
•

A viszonyrétegtől érkező adatstruktúrák feldarabolása szegmensekké.

•

Különféle szállítási szolgáltatástípusok biztosítása (például: egymás utáni, vagy
sorrendre való tekintet nélküli vagy adatszórásos üzenettovábbítás).

•

Határréteg biztosítása az Átviteli közeg szintű rétegek és az Állomás szintű rétegek
között.

1.3.5 Hálózati réteg
A Hálózati réteg biztosítja a címzést és útkeresést (routing) végző függvényeket, azaz vezérli
az alhálózatot. Az útvonal kijelölése igen bonyolult feladat is lehet abban az esetben, ha
nagyszámú alhálózaton kell áthaladnia a továbbítandó adatnak a cél eléréséig.

Ahol

különböző

alhálózatok

(eltérő

közegelérési

és

adatkezelő

tulajdonságokkal)

kapcsolódnak, ott az összeköttetéseket routerek (útirányítók, útválasztók) valósítják meg,
melyek az OSI modell alsó 3 rétegéhez kapcsolódó szabályok betartásával működnek.
Rendszerező és újracímző egységekként funkcionálnak, és hatékony működést kell
biztosítaniuk változatos (például időben változó is lehet: egy csomópont kiesik) alhálózati
struktúrák esetén is. Az útvonalkeresés történhet statikus táblázatok szerint vagy dinamikusan,
amikor az aktuális terheléseket figyelembe véve valósul meg a csomagok továbbítása.

1.3.6 Adatkapcsolati réteg
Bármilyen fizikai médiumot is használ a hálózat az adatok továbbítására, hibák mindig
előfordulnak, még ha ez igen ritkán is történik meg. Az Adatkapcsolati réteg feladata az
előforduló hibák számának csökkentése és a felderíthetetlen hibák kiküszöbölése, melyet úgy
ér el, hogy jól felismerhető adategységekre, keretekre (frames) bontja az adatot.
Egyes rendszereknél a küldés előtt tartalmi elemzésen esik át az adat, és ennek eredményét
vezérlő információk hozzácsatolásával teszi elérhetővé az Adatkapcsolati réteg. Ezen vezérlő
információk lényege a hibák felismerésének és esetleges javításuknak elősegítése.
Egy általánosan elterjedt hibafelismerő mechanizmus a ciklikus redundancia-ellenőrzés, vagy
más néven CRC (Cyclic Redundancy Check) kód, melynek képzése az adat tartalma alapján
történik. A fogadó csomópont a keret megfelelő részéből szintén kiszámítja a CRC kódot, és
ha ez egyezik a fogadott kóddal, a keret helyes, ellenkező esetben hiba történt az
adattovábbítás során.
Emellett az Adatkapcsolati réteg feladatköre három igen fontos területre tejed ki:
•

Forgalomszabályozás: Azzal kapcsolatos hibák kiszűrése, mely egy gyors adó és egy
lassú fogadó csomópont közti kommunikáció során léphet fel. Valamilyen visszajelzés
biztosítása a fogadónak, hogy lelassíthassa a nála gyorsabb küldő csomópontot.

•

Kapcsolatvezérlés: Az információcsere érdekében lefektetett szabályok kezelésével
foglalkozik. Ide tartozik az azonosítás kérdése a kommunikáció megkezdése előtti,
amikor is a küldő és/vagy fogadó csomópontok jelzik, hogy készen állnak az
adatcserére.

•

Közeg-hozzáférés vezérlés: Két vagy több csomópont azonos időben történő
adattovábbításából eredő hibák kiküszöbölése a cél úgy, hogy a keretek ne sérüljenek.
Ez történhet a helyzet kialakulásának meggátolásával (például: adott időszeletekkel
rendelkeznek a csomópontok), vagy az ütközés (data collision) érzékelésével.

1.3.7 Fizikai réteg
A Fizikai réteg, azaz az OSI modell legalsó rétegének feladata az adat kódolása, átalakítása
olyan fizikai jelekké, amelyek a médiumon eljuthatnak a címzett csomópontig. A fizikai
médium lehet kábel, optikai szál vagy akár maga a levegő is, így a fizikai jelek lehetnek
elektromosak, optikai, rádió-, vagy mikrohullámúak. E réteg foglalkozik olyan kérdésekkel,
hogy milyennek kell lennie egy jel alakjának (fel-, és lefutó él hossza), hogy mikor 0, és
mikor 1-es a fogadott jel. Összefoglalóan néhány pontba szedve a Fizikai réteg feladatköre:
•

Adatkódolás és dekódolás: a fizikai médiumon továbbítható jelekké alakítja (kódolás)
az Adatkapcsolati rétegtől kapott kereteket, a beérkező jeleket pedig visszaalakítja
(dekódolás) a felsőbb réteg számára értelmezhető formára.

•

Vezérlőjelek

generálása:

az

Adatkapcsolati

réteg

megfelelő

működéséhez

elengedhetetlen az ütköző és rossz jelek érzékelése. Hiszen a Fizikai réteg az, amely
észleli/észlelheti az eseményt, de az Adatkapcsolati réteg lesz az, amelyik
beavatkozásokat eszközöl.
•

Fizikai kapcsolat definiálása: kapcsolat fajtája, módja, milyen a csatlakozó kialakítása,
és milyen a lábkiosztás (pin), stb.

•

Szélessávú rendszerek esetén: a sávszélességre vonatkozó követelmények betartása,
valamint modulációs és demodulációs feladatok elvégzése előre definiált függvények
segítségével. Ide tartoznak a különféle szűrő (filter) eljárások, például a zavarok
kiszűrésére.

Habár a Fizikai réteg definiálja a médiumhoz való csatlakozási módot, magát az aktuális
átviteli közeget, annak karakterisztikáját nem szabja meg. Ez jelenthet például olyan
megoldásokat, ahol nagy távolságok áthidalása érdekében ismétlő (repeater) állomások
beiktatására kerül sor.

1.4 Digitális adatátvitel
Digitálisnak nevezünk egy mennyiséget, ha csak véges számú, diszkrét értéket vehet fel.
Ezzel szemben az analóg mennyiségek bármilyen értéket felvehetnek. A fizikai
mennyiségeket a klasszikus fizika szerint analógnak tekintjük (a kvantumfizika szerint ez nem
teljesen egyértelmű), ezeket a mért mennyiségeket bizonyos okokból célszerű digitálisan
feldolgozni, ehhez először a mért tartományt kvantáljuk, vagyis diszkrét tartományokra

bontjuk, és egy-egy analóg mérési eredményt annak a tartománynak az alsó határával
reprezentáljuk, amibe az analóg érték esik.

1.4. ábra Kvantált (digitális, de még nem kódolt) jelsorozat [33]

Digitális adatátvitel esetén az adatokat jellemzően bináris formátumban továbbítjuk az
adattárolási egységeknek megfelelő csomagokban. Ezek alapján beszélhetünk 4, 8, 12 vagy
16 bites, 1…254 byte-os, esetleg még nagyobb adatcsoportokról, melynek bitjeit időben
egymás után küldve (soros adatátvitel) vagy időben egyszerre (párhuzamos adatátvitel)
továbbíthatjuk a fogadó állomás irányába.

1.5 Soros/párhuzamos átvitel
A konvencionális párhuzamos átviteli módnál az adatokat több bites csoportokban egyszerre,
adategységenként visszük át (pl. egyszerre 8 bit). Minden bitnek külön vezeték van
fenntartva, ezáltal az összeköttetések (párhuzamos vezetékek) száma nagy.
Ezzel szemben soros adatátvitel esetén az információt hordozó biteket egyenként, sorban
egymás után visszük át. (Időosztásos multiplex rendszer.)
A soros átvitel előnye a kis számú vezeték, egyszerű csatlakozó, ami a költségek és méretek
csökkentésén túl a megbízhatóságra is jó hatással van. Ezt a tendenciát figyelhetjük meg a
számítástechnikában is pl. a nyomtató vezérlések (párhuzamos port vs. USB) vagy a
merevlemezes adatátvitel (IDE vs SATA) területén is.

1.5. ábra Soros és párhuzamos kommunikáció [34]

A félvezető technika fejlődésével, a technológia egyre olcsóbbá válásával ma már a soros és
párhuzamos átviteli módok változatos kombinációit is alkalmazhatják az igényeknek
megfelelően, az adatformátumok és jelszintek konverziója a fejlett, célorientált digitális és
analóg integrált áramkörök (ASIC – alkalmazás-specifikus integrált áramkör [8], SoC –
rendszer egy chipen,

DSP

– digitális

jelfeldolgozó,

stb…) segítségével

olcsón

megvalósíthatók.
Nagy átviteli sebesség és/vagy nagyon kis távolságú jelátvitel esetén továbbra is számos
alkalmazási területe van a párhuzamos átvitelnek, de ezek is majdnem mindig hibrid
rendszerek részei, a nagy méretű adatfolyam szekvenciális (soros) jellegű. Igen nagy mértékű
párhuzamosítás figyelhető meg a számítógépek memóriabuszainál, pl. a DDR SDRAM esetén
egyszerre 64 bit információt továbbítanak 200 v. 240 pólusú csatlakozó felületen keresztül
[35].

1.6 Szinkron/aszinkron átvitel [34]
Az adó és vevő egységeknek az adatok megfelelő értelmezéséhez szinkronban kell
működniük. Ez lehetséges külön szinkronjelet továbbító vezetékkel vagy a vevő az egyes
bitek jelátmenetekor is (pl. lefutó élnél) szinkronizálhat. Aszinkron kommunikációnál
többszörös mintavételezés történik a jelből, esetleg programozható időpontokban (pl. CAN).

1.6. ábra Szinkron kommunikáció

A szinkron kommunikációhoz legalább két kommunikációs vonal szükséges, egy az órajelhez
és egy az adathoz.

1.7. ábra Aszinkron kommunikáció

Ha az adat 1-ről 0-ra, vagy 0-ról 1-re változik, akkor él keletkezik a kommunikációs sorban.
Minden élnél a fogadó oldal órája újraállítódik.

1.7 Szinkronizációs módszerek aszinkron átvitelnél
Mivel szinkron kommunikáció esetén külön dedikált szinkron jel (órajel) áll rendelkezésre, az
adó és vevő összeszinkronizálása nem igényel fejtörést. Aszinkron kommunikáció esetében
viszont kizárólag az adatok átvitelére is szolgáló vezeték teremthet lehetőséget a
szinkronizációra, mégpedig úgy, hogy a éleknél (amikor az adat 1-ről 0-ra, vagy 0-ról 1-re
változik) történik meg a vevő órájának szinkronizációja. Ez azonban további kérdéseket is
felvet. Mivel senki nem tudja garantálni előre, hogy az adatfolyam milyen bitsorozatból épül
fel, így azt sem lehet előre tudni, mikor következik be a soron következő jelváltás,
előfordulhat tetszőlegesen hosszú változatlan állapotú jelsorozat is. Ez esetben az adó és a

vevő órájának eltérése által meghatározott idő múlva „kiesne a szinkronból” az adatátvitel,
ami persze nem megengedhető. Ennek elkerülésére sokféle stratégia létezik, pl. Manchesterkódolás, EFM, start-stop rendszer, bitbeszúrás, stb… melyek garantálják, hogy adott számú
bitet követően mindenképpen legyen jelváltás. Ha a kódolás olyan, hogy az órajel az adatot is
hordozó bitekből állítható vissza, akkor izokron önórajelező (self-clocking) jelről beszélünk
(pl. ilyen a Manchester kódolás), míg ha a szinkronizációra szolgáló jel időben elkülönül az
adatbitektől (start-stop rendszer), akkor anizokron önórajelező az átvitel [36].

1.8. ábra Példa izokron önórajelező kódolásra [36]

Ha egyszerre több ember beszél, akkor nem értjük, hogy mit mondanak. Ha a beszédjüket egy
szabály határozza meg, akkor mindegyik mondanivalóját meg lehet hallgatni. Műszaki
értelemben multiplex kommunikációról beszélünk, ha egy szabály szerint viszünk véghez sok
párbeszédet. Más szavakkal ez egy lehetséges párbeszéd metódus számítógépek között. A
gépjárművekben alkalmazott multiplex kommunikáció kevés kivételtől eltekintve digitális
kommunikáció útján zajlik. (Érzékelők esetén előfordul az impulzus amplitúdó moduláció is,
ami analóg, multiplexált jelátvitelt tesz lehetővé, de ez nem tekinthető korszerű
megoldásnak.)

1.9. ábra Multiplex kommunikáció

A multiplex kommunikáció, azaz a megfelelően szabályozott információcsere megvalósítása
többféle módon is lehetséges, például:
•

Frekvenciaosztásos többszörös hozzáférés (FDMA) jellemző pl. a kábeltévé
hálózatokon

•

Időosztásos többszörös hozzáférés (TDMA, Time Division Multiple Access)
rendszerben működik pl. a vezetékes telefon hálózat (E1, E2 stb…) [37]

•

Vivőérzékeléses

többszörös

hozzáférés,

ütközés

detektálással

(CSMA/CD)

rendszerben működnek a helyi adathálózatok (pl. Ethernet, CAN)
A multiplex kommunikáció lényege, hogy legyen egy egyértelmű szabályrendszer, ami
definiálja, hogy ki mikor jut „szóhoz” a kommunikáció során, még akkor is, ha véletlenül
többen egyszerre kezdenek el „beszélni”.
Az adatforgalom irányítottsága szerint néhány jellegzetes kommunikációs elrendezés:
1.1. táblázat Hálózati átviteli módok irány és hozzáférési pontok száma szerint

Hozzáférési pontok

irányok

adatforgalom jellege

példa

pont-pont,

1

szimplex

LVSD

pont-pont,

2

fél- vagy teljes-duplex

UART

Hozzáférési pontok

irányok

adatforgalom jellege

példa

1 adó több vevő

1

üzenetszórás (broadcast)

PLC egyes fajtái

1 mester több szolga

2

lekérdezéses

SPI

1 gyűjtő, több forrás

1

adatgyűjtés

SENT

változó mester

2

osztott közeghozzáférés

CAN

1.8 Busz arbitráció (versengés)
Az autóiparban több helyen is alkalmazott CSMA/CD + AMP (Carrier Sense Multiple Access
with Collision Detection and Arbitration on Message Priority [12]) jellegű protokollok esetén
a fizikai jelszintek kialakítása olyan, hogy ha egy időben több egység is megpróbál adni a
buszon, a több különböző jelszintből mindig az un. domináns jelszint érvényesül. Ez a keret
elején elhelyezkedő azonosító szempontjából azt jelenti, hogy a legnagyobb prioritású (pl.
CAN esetén, ahol a domináns jelszint a 0, a legalacsonyabb azonosítóval rendelkező) ECU
jele nem sérül, viszont az összes többié igen, amelyek ennek észrevétele után az adást
felfüggesztik. Ez a folyamat a bitenkénti arbitráció. Az arbitrációban nyertes eszköz
zavartalanul befejezi a kommunikációt, a vesztes eszközök pedig újra megpróbálkoznak az
adással, miután az ismét felszabadul.
A következő ábra egy ilyen arbitrációs folyamatot szemléltet, ahol a legnagyobb prioritású a
node3-as egység, a legkisebb a node2.

1.10. ábra Arbitráció folyamata 3 résztvevővel [38]

Amikor az azonosító 5-ös bitjénél a node 3 (és node 1) domináns szintre húzza a vonalat,
node 2 ezt észreveszi, és a következő bitet már nem próbálja meg kiadni. Ugyanez történik a
node 1-es adásával később.
Az összes résztvevő által bitenként elvégzendő döntési folyamathoz szükséges, hogy a hálózat
mérete kicsi legyen a bitidő alatt a jel által megtett úthoz képest, vagyis minden jelváltás
kvázi azonnal jelenjen meg minden pontján a hálózatnak. Emiatt csak kis és közepes
adatátviteli sebességek, vagy kis kiterjedésű hálózat esetén használható (pl. CAN, J1708, de
Flexray esetén nem).

1.9 Vezetékes adatátvitel jellemzői
1.9.1 Sávszélesség
A szükséges átviteli sebesség és átviteli távolság függvényében változik a vezetéktől
megkövetelt minőség, aminek az elsődleges paramétere a csillapítás. Nagy frekvencián a
szkin-hatás miatt (a vezetőnek nem a teljes keresztmetszetén folyik a nagyfrekvenciás áram,
hanem a frekvencia gyökével fordított arányban változik a behatolási mélység) és a
dielektrikum-veszteség (az átpolarizálás energiaveszteséggel jár) miatt növekszik a kábel
adott hosszegységre vonatkozó csillapítása (dB/100m).

1.11. ábra A CAT5 Ethernet kábel csillapítása a frekvencia függvényében [53]

A villamos szempontból ideális vezeték nagy felületű, a szigetelése pedig vákuum (v. levegő)
lenne. Ilyen a csőtápvonal, de mivel ez drága, nagy, és nem hajlítható, csak igen kevés helyen
alkalmazzák (pl. mikohullámú átjátszó állomásokban.) Elmondható viszont, hogy általában a
jobb minőségű vezetékek vezetőátmérője nagyobb, és speciális, kis veszteségű szigetelő
anyagot (pl. politetrafluoretilén - PTFE - teflon) használnak. A csillapítás megengedhető
értéke függ a vevő kialakításától, fejlett rendszerek (pl. xDSL, Ethernet) képesek kompenzálni
viszonylag nagy értékű csillapítást is (DSP és adaptív algoritmusok segítségével).

1.9.2 Modulációs sebesség (Baud rate), adatátviteli sebesség (bit rate)
Sok helyen a bit/s és baud (=szimbólum/másodperc) mennyiségeket egymás alternatíváiként
használják, ez elvileg hibás, de sajnos elterjedt gyakorlat, érdemes tudni a különbségükről a
félreértések elkerülésére. Bit: az információmennyiség alapegysége bináris (kétállapotú)
rendszerben. Az adatátviteli sebesség (bit/s) és modulációs sebesség (baud) arányát (csatorna) kódolási hatékonyságnak nevezik. Értéke 1-nél nagyobb és kisebb egyaránt lehet, mivel 1
szimbólum bizonyos esetekben több bitnyi információt is hordozhat (többszintű moduláció
esetén), viszont nem minden szimbólum hordoz tényleges információt (stuff bit, keretközti
szünet, acknowledge, szinkronizációs bitek, hibajavító és ellenőrző kód, stb…). Néhány
esetben a kódolási hatékonyság éppen 1, ilyen esetben a bit/s és a baud mennyiségek
megegyeznek. [40]

A vezetéken átviendő jel sávszélessége (B) elvileg legalább 0,5 Hz/baud [Nyquist, 1928],
viszont a gyakorlatban általában 1…5 Hz/baud értékre is szükség van a könnyű
detektálhatóság érdekében.

1.9.3 Lezárás
Ha az átviteli út hosszúsága (l) összemérhető a jel bitidő (t_bit) alatt megtett távolságával
(nagyjából l > c*t_bit/(2..10), ahol c a vezetéken mért terjedési sebesség), akkor mindenképp
le kell zárni a vezetéket a hullámimpedanciának megfelelő ellenállással, legalább az egyik
végen, hogy elkerüljük a többszörös reflexiót. Egyszeres reflexió nem minden esetben jelent
problémát, csak akkor, ha a vevőt jelentősen később éri el a reflektált jel, mint az eredeti.
Ezért pl. egyirányú, pont-pont összeköttetés esetén elég az egyik végződést lezárni, ezt
használják ki az LVDS esetén, így feleakkora árammal meghajtható a vezetékpár.

1.12. ábra Lezáró ellenállások CAN buszon [41]

1.9.4 Zavarvédelem
A jelátvivő vezetékek ki vannak téve külső zavaró elektromos és mágneses tereknek, igen
gyakran más vezetékekkel együtt futnak, vagy teljes hosszúságban, vagy csak rövid
távolságon. A többi vezetékben folyó áram vagy a rajtuk mérhető feszültség változása
induktív vagy kapacitív csatoláson keresztül megváltoztatja a hasznos jelet, zavarjelet ad
hozzá. Ez a zavarjel lehet közös módusú, amikor a két vezetőben azonos irányú/polaritású a
zavarjel, vagy differenciál módusú, amikor ellentétesek az irányok (ahogy a hasznos jel
esetében is). Szimmetrikus bemenetű vevő a közös módusú jelre nem, vagy csak igen kis
mértékben reagál, így nehezen okoz zavart az átvitelben, a differenciál módusú zavarás
viszont ilyen módon nem különböztethető meg a hasznos jeltől. Aszimmetrikus (1 vezetékes)

bemenet esetén a vevő nem tud különbséget tenni a módusok között, így mind a közös
módusú, mind a differenciál módusú zavarásra egyaránt érzékeny.
A differenciál módusú zavarás ellen a kábel szimmetrikus kialakításával hatékonyan lehet
küzdeni.

1.13. ábra Mágnesesen csatolt zavar elleni védelem mechanizmusa csavart érpár [34]

A zavarjel csökkentésének másik módja az árnyékolás. Az árnyékolás működési
mechanizmusa összetett. A külső, összefüggő vezető megakadályozza, hogy a belsejébe
behatoljon a külső elektromos tér, valamint a behatoló mágneses tér változásait is lassítja. Ez
a differenciál módú zavarjelek ellen nyújt védelmet, mivel azokat a két vezető ér közé
behatoló elektromos vagy mágneses tér változása hozza létre. A közös módusú zavarást csak
annyiban csökkenti az árnyékolás, hogy az elektromos tér erővonalait kis ellenállással
levezeti, „rövidre zárja” a referenciapont felé, amihez csatlakoztatva van (ebből következően
az árnyékolást be kell kötni a GND-re, különben nem véd a közös módusú, kapacitív eredetű
zavarjelektől). A közös módusú, induktív zavarjelek bejutása ellen akkor nyújt védelmet az
árnyékolás, ha mindkét vége referenciapontra van kötve (ez lehet két készülék egymástól
galvanikusan független referenciapontja is).
A passzív elektromos hálózatok majdnem mindig reciprokok [42], ebből következően az
előbbiekben leírt zavarójel bejutás illetve csökkentési elvek az értelemszerű változtatásokkal
igazak a másik irányban is, vagyis a hasznos jelünk környezetbe kijutására vonatkozóan.

1.10 Alkalmazási területek
Az autóipari kommunikációs hálózatok alkalmazási területei a hálózat kiterjedése alapján
három főbb csoportra bonthatók: készüléken (ECU) belüli, készülékek közötti, de járművön
belüli, és külvilághoz való kapcsolódódás. Ez a három terület tipikusan más-más
követelményeket támaszt a hálózat megbízhatósága, adatbiztonsága és ára iránt.
A készüléken (ECU) belüli összeköttetés esetén az átviteli csatorna meglehetősen
biztonságos, sem külső zavarás, sem lehallgatás veszélye nem merül fel jelentős mértékben,
az adatátviteli távolság is limitált, ezért meglehetősen olcsó eszközökkel megvalósítható.
Készülékek (ECU) közötti összeköttetés a gépjárművekben ma elsősorban vezetékes átviteli
közegben valósul meg. A lehallgatás esélyét, habár létezik, lényegtelennek tekintik, viszont a
járművön belüli kölcsönös zavarás létező és fontos veszély, részben a gyújtás és egyéb
teljesítmény-elektronika impulzusai, részben maguk a kommunikációs hálózatok, részben a
környezet (RF adók, villámok, elektrosztatikus kisülés) által okozott zavarjelek ellen kell
védeni a hasznos jelet. A készülékek közötti távolság már jelentősebb (néhányszor 10 méter)
és topológia szempontok is szerepet játszanak a hálózatok megbízható kialakítása során, ezért
ez jelentősen magasabb áron kivitelezhető a készüléken belüli kommunikációhoz képest.
Az autó külvilággal való kapcsolatát majdnem kizárólag vezeték nélküli kapcsolattal oldják
meg (kivéve pl. diagnosztika), ezek a kapcsolatok jellemzően jobban ki vannak téve zavaró
hatásoknak, illetve a lehallgatás veszélye is gyakran felmerül. További kihívást jelent, hogy a
különböző, előre meg nem határozott gyártók termékeinek együttműködését nehéz garantálni.
Ezért igen nagy szerepe van a szabványos, minősített készülékeknek. Ilyen, kívülről
hozzáférhető rendszerek segítségével a jármű üzembiztonságát befolyásoló információk
megváltoztatása nem engedélyezett, strukturálisan kell úgy kialakítani, hogy ne legyen
lehetséges kívülről befolyásolni (speciális kivételektől eltekintve).
A megvalósított funkció szerint csoportosítva jellemző a megbízhatóság illetve ár közötti
preferencia jellege. Eszerint megkülönböztetünk hajtáslánc vezérlő, kényelmi rendszereket
vezérlő, információs és multimédia rendszereket vezérlő, stb. buszrendszereket, melyek
között a sávszélesség, a biztonságkritikusság kritériuma és a megvalósítás költségvonata
tesznek különbséget.
Az alábbi táblázatban a jelen tananyagban bemutatásra kerülő autóipari kommunikációs
rendszerek kerültek osztályozásra a fizikai kapcsolat közege és a használati terület alapján:

1.2. táblázat Kommunikációs hálózatok a használati terület jellege szerint
készüléken belüli

járművön belül, készülékek
között

járművön kívüli kapcsolat

CAN, J1708, J1850,
Vezetékes
(wired)

I2C, SPI, LVDS

Flexray, LIN, MOST,

diagnosztika (K vonal, J1850, CAN,

Ethernet (OPEN, RTPGE),

J1708), RS232

USB, SENT, LVDS, PLC
WiFi Hot Spot-ok, mobiltelefon

Vezeték
nélküli

-

Bluetooth, WiFi, IRDA

(wireless)

hálózat (GSM/GPRS/UMTS),
műholdas rendszerek (GPS),
közlekedési információk (RDS)

1.11 Az ipari kommunikációs protokollok osztályozása
Az autóiparban történő – biztonsági rendszerek valamint kényelmi berendezések fejlesztésére,
gazdaságosabb üzemanyag-felhasználásra és a károsanyag-kibocsátás csökkentésére irányuló
– folyamatos kutatások, fejlesztések következtében a járművekbe egyre több elektronikai
eszközt építenek. A vezérlőeszközök számának növekedésével összhangban egyre nő a
köztük történő információcsere intenzitása.
A SAE (Society of Automotive Engineers) ajánlására az autóipari alkalmazásokat a következő
osztályokba sorolták:
•

A osztályú alkalmazások: a karosszéria-elektronika olyan kevésbé intelligens
eszközeinek kommunikációja, mint pl. kapcsolók, fényszórók, tükörbeállítás, ülés
pozicionálás, elektromos ablakemelő, központi zár stb. Az átviendő üzenetek ebben az
esetben általában igen rövidek, a ciklusidejük pedig hosszú, így az ilyen információk
sávszélesség-igénye alacsony, általában 10Kb/s alatti. A vezetékezés is egyszerű: pl.
egy szál a jelnek, egy a földelésnek, így a csomópontok összekötésének költsége
alacsony.

•

B osztályú alkalmazások: magasabb szintű információk cseréjére szolgálnak, pl.
információátvitel a műszerfal, vagy a légkondicionáló vezérlése felé. 40Kb/s-os
átviteli sebesség a felső határ.

•

C osztályú alkalmazások: valós idejű (real time critical) információátvitel, 1-10ms-os
ciklusidővel, és 1ms-nál rövidebb késleltetéssel. Az üzenetek általában 1 vagy néhány
bájtosak. A sávszélesség-igény 1Mbit/s. Alkalmazási területek lehetnek például a

motorvezérlés, váltómű, vagy menetstabilizáló rendszer kommunikációja.

1.14. ábra: Az autóipari alkalmazások besorolása az SAE ajánlása szerint

•

D osztályú alkalmazások: ebben az esetben nagyobb mennyiségű adat továbbítására
van szükség, az adatblokkok mérete elérheti a néhány kbyte-ot is, mint pl. a
hangrendszer, telefon vagy GPS (Global Positioning System) kommunikációja során.
Ekkor általában csak néhány csomópont van összeköttetésben egymással, és
információcserére csak viszonylag ritkán van szükség. Az igényelt sávszélesség
1Mbit/s és 10Mbit/s között mozog.

Az ISO 1 ennél egyszerűbb és gyakorlatiasabb osztályozása csupán két csoportot különböztet
meg:
•

Alacsony sebességű kommunikáció: 125kb/s alatt.

•

Nagysebességű kommunikáció: 125kb/s felett.

Az elkövetkező fejezetekben a különböző autóipari kommunikációs protokollok kerülnek
bemutatásra, melyek összehasonlításához az 1.21. ábra jó támpontot ad.
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1.15. ábra: Jelentősebb autóipari kommunikációs protokollok összehasonlító táblázata

A fenti ábrán szereplő protokollok rövidítésének magyarázata:
LIN: Local Interconnect Network
CAN: Controller Area Network (Vezérlőterületi Hálózat)
FlexRay: Egy skálázható flexibilis nagy sebességű kommunikációs rendszer. A FlexRay busz
az X-by-wire-lehetôségekhez kifejlesztett nagy sebességû, real-time adatátvitelt biztosító
rendszer.
MOST: Media-Oriented Systems Transport. A MOST protokoll egy multimédiás optikai
hálózat.
Bluetooth: Interfész specifikáció mobiltelefonok, számítógépek, stb. rövid távú vezeték
nélküli összekapcsolására. Kis hatótávolságú, rádiófrekvenciás kommunikációs szabvány,
amely vezeték nélkül teszi lehetõvé a különbözõ elektronikus eszközök (pl. PDA, nyomtató,
headset, stb.) közti drótnélküli adatcserét.

2 LIN: Local Interconnect Network
Az 1999-es évben néhány VLITE buszt használó autóipari vállalat hatására került sor a LIN
(Local Interconnect Network) első változatának (LIN 1.0) kidolgozására. A LIN
kommunikációs protokoll szabványosításával az akkor választékosan sokrétű megoldást
alkalmazó autóipari kishálózatoknál a fejlesztés, a termék előállítás, a javítás és a logisztika
erőforrásigényei kisebbek lettek. A LIN alkalmazása a mai napig az autóiparban leginkább a
hierarchikusan felépülő elektronikai eszközök rendszerében alul elhelyezkedő, kis
csomópontszámmal rendelkező elemi (al)hálózatokra terjed ki.

2.1 A LIN protokoll jellemzői és felépítése
A szabványosítási folyamattal a specifikációk kibővültek, és a legfrissebb (2010
decemberében kiadott) formájában az alábbiakat tartalmazza:
•

Átviteli protokoll (Transmission protocol)

•

Átviteli/kommunikációs közeg

•

Fejlesztői eszközök közti interfész

•

Interfészek a szoftverfejlesztéshez

2.1.1 A LIN protokoll jellemzői
A LIN egy olyan soros kommunikációs protokoll, mely hatékonyan támogatja az elosztott
autóipari alkalmazások területén alkalmazott mechatronikai egységekből álló csomópontokat.
A LIN protokoll részletes leírását a következő fejezetek tartalmazzák, azonban főbb jellemzői
pontokba szedve az alábbiakban olvasható:

2.1.1.1 Egy mester több szolga koncepció
Egy LIN hálózaton – más néven klaszteren (cluster) – egy mester csomópont és egy, vagy
több szolga csomópont engedélyezett úgy, hogy a maximális csomópontszám nem lépheti túl
a 16 darabot. A mester csomópont egy mester folyamattal (master task) és egy szolga
folyamattal (slave task), míg a szolga csomópontok csupán egy-egy szolga folyamattal (slave
task) rendelkeznek. A mester folyamat látja el az üzenetek időzítését (ütemező táblázatok) és a
fejlécek küldését (üzenet első része), valamint a válaszrészek fogadását. A szolga folyamatok

feladata a fejlécek fogadása, értelmezése és a szinkronizáció elvégzése, aztán a válaszrészek
küldése (ha ő a kért jelnek a közzétevője), vagy fogadása (ha eleme a jelhez tartozó feliratkozó
csomópontoknak). Egy mester csomópont egyszerre több klaszter tagja is lehet, például
diagnosztikai teszter egység kapcsolódhat hozzá CAN hálózaton (2.5 fejezet).

2.1.1.2 Alacsony költség
Az autóiparban használatos kommunikációs protokollok közül a legalacsonyabb
kiépítési/fenntartási költséggel a LIN rendelkezik, melyet a 1.21. ábra is szemléltet. A LIN
protokoll e tulajdonsága főként az egyszerű, és így olcsó áramköreinek köszönhető, hiszen
ezen

elemek

az

UART/SCI

(Universal

Asynchronous

Receiver-Transmitter/Serial

Communication Interface) interfész hardverét valósítják meg; a szoftver pedig egy viszonylag
egyszerű állapotgéppel leírható. A LIN hálózat a busz topológiát támogatja, melynél egyetlen
vezetékre van felfűzve az összes csomópont. Ezzel a kábelhossz is kisebb, más topológiákhoz
képest. A maximális kábelhossz 40 méter.

2.1.1.3 Önszinkronizációs képesség
A LIN koncepciójának egyik sajátossága, hogy a hálózat szolga csomópontjai kvarc, vagy
kerámia rezonátor használata nélkül képesek önmagukat szinkronizálni a mester órájához.
Minden üzenet (frame) két fő részből: fejlécből (header) – melyet a mester csomópont küld –
és válaszrészből (response) – melyet egy a fejlécben definiált szolga csomópont küld – áll.
A fejléc többek között tartalmazza a szinkronizációs mezőt (sync field), melynek segítségével
minden szolga csomópont elvégzi saját maga szinkronizálását (2.2.5.1 fejezet).

2.1.1.4 Flexibilitás
A LIN klaszter csomópontokkal bővíthető, vagy csomópontok vehetők ki a hálózatból,
bármilyen

hardveres

vagy

szoftveres

változtatás

nélkül.

Az

üzenetek

címzése

csomópontalapú, ezért a bővítés/ritkítás csak úgy tehető meg, hogy az újonnan kapcsolódó
csomópontot a mester csomópont azonosítja, és hozzárendel egy csomópontcímet (NAD
értéket); csomópont konfigurációs szolgáltatások (2.4.1.4 fejezet).

2.1.1.5 Determinisztikusság
A LIN támogatja a hálózat csomópontjainak működését a hardver és a szoftver EMC
(Electro Magnetic Compatibility) viselkedésének előre megjósolhatósága szempontjából. Így
a jelterjedési viszonyok és a jelek késleltetése időben előre számíthatók, modellezhetők.

2.1.1.6 Multicast
A LIN hálózathoz kapcsolódó összes csomópont azonos időben fogadja a buszon
közvetített adatot. Ha a mester csomópont teszi ezt egy fejléc küldésével, minden szolga
csomópont hallgat, és értelmezi a fogadott adatot. Ezt követően egyetlen (ez alól kivételt
képezhetnek az eseményvezérelt üzenetek, 2.3.2.3.2 fejezet), a fejlécben megadott szolga
elküldi a válaszrészt, mely közben az összes többi csomópont figyel, és olvassák a buszról az
adatokat. Ha üzenetfogadás közben új üzenet elejét jelző megszakítási mezőt (mester küldi)
érzékelnek

a

szolga

csomópontok,

akkor

a

korábbi

üzenet

fogadása/küldése

megszakításra/eldobásra kerül.

2.1.1.7 Megjósolható viselkedés ütemező táblázatok alkalmazásával
A LIN hálózat vezetője a mester csomópont, mely a vezérlést ütemező táblázatok
(schedule table) megfelelő időzítésével végezi. A mester kibocsát egy fejlécet (header) –
amely az üzenet első szakasza, – az ütemező táblázatban való aktuális helyzet alapján, amely
előre definiálja az üzenet (frame) jellegét, és annak kommunikációs időigényét. Előfordulhat,
hogy egy mester csomópontnál több ütemező táblázat is definiálásra kerül, és köztük az éppen
futó alkalmazás át tud váltani (2.3.3 fejezet, 81 oldaltól).

2.1.1.8 Szállítási réteg és diagnosztikai funkciók elérhetősége
Az adatok továbbítása üzenetek („keretek” (frames) 2) segítségével történik a LIN
hálózaton, melyeknek két fajtája van 3: jelhordozó és diagnosztikai üzenet. A továbbiakban az
„üzenet” szó önmagában jelhordozó üzenetre utal.
A jelhordozó üzenetek adatmezejét alkotják a jelek, melyek lehetnek skalár értékek, vagy
bájttömbök (ha a jel hossza nagyobb, mint 8 bit). Bármely két megegyező azonosítójú
jelhordozó üzeneten belül az adatmezők szerkezete azonos.
A diagnosztikai üzenetek továbbítása két, előre lefoglalt azonosítóval történhet: a 60-as a
mester diagnosztikai kérőüzenete, míg a 61-es a szolga diagnosztikai válaszüzenete. Az így
továbbított adatok pontos jelentése függ az adatmezőktől és a kommunikáló csomópontok
állapotától (2.4 és 2.5 fejezetek).

2

A LIN szabvány keretként hivatkozik magukra az üzenetekre, azonban a keret kifejezés – az OSI modell
szerint – csupán az Adatkapcsoalti réteg szintjén létezik. Ezért a továbbiakban üzenetként hivatkozik rá a szöveg.
3
Léteznek még foglalt üzenetek, későbbi felhasználásra lefoglalva, de ezek használata nem engedélyezett.

2.1.1.9 Kötött üzenetszerkezet és adatbájtok
A LIN buszon megjeleníthető információegységek formátuma kötött, melyet az
üzenetszerkezet definiál (2.11. ábra). Ezen az üzenetek adatmezejét 1-8 adatbájt alkothatja,
egyenként fix, 10 bites hosszal. Az adatbájtok első bitje a start bit, az utolsója pedig a stop
bit. A köztes 8 bit maga az információ. Így ilyen kis „egységekbe” van szerkesztve a jelek
(signals), melyek magát az információt hordozzák.

2.1.1.10 Hálózattervezés támogatása
A LIN folyamatkoncepciója (2.1. ábra) egy résmentes láncot ír elő a fejlesztő eszközöknél
a tervezés során, mellyel meggyorsítja a fejlesztést és megbízhatóbbá teszi a kialakítandó LIN
klasztert (cluster).
A Csomópontjellemző Nyelv Specifikációja (Node Capability Language Specification) – mely
e jegyzetnek nem része – szabványosított szintaktikát biztosít a „közvetlenül a polcról” (offthe-shelf) elérhető szolga csomópontok kezelésére, automatizált klaszterek létrehozásához. E
specifikációval a csomópontokra definiálható egy-egy NCF, azaz Csomópontjellemző Fájl
(Node Capability File), melyek leírják a szolga csomópontok szerepköreit a LIN busz
szemszögéből. E fájlok képezik továbbá a LIN klasztertervező eszköz bemenetét.
A Kiépítési Nyelv Specifikációja (Configuration Language Specification) – mely e jegyzetnek
szintén nem része – megadja, hogy az NCF-k felhasználásával a LIN klasztertervező
eszközzel hogyan érdemes kialakítani az LDF, azaz a LIN Leíró Fájlt (LIN Description). E
fájl tartalmazza a teljes klaszter leírását és a klaszter megfigyeléséhez szükséges összes
információt. Ez azért fontos, mert így tesztelhető a kiépítendő LIN klaszter úgy, hogy egy
vagy több csomópont fizikailag nincs jelen (nem elérhető, például: még nincs megvásárolva).
Tehát az LDF alkalmazásával úgy végezhetők emulációk, hogy például: a LIN rendszer
szerepe nincs meghiúsítva üzenet inkompatibilitással, vagy a hálózat nincs veszélyeztetve
túlterheléssel.

2.1. ábra: A LIN klaszter tervezési folyamatát szemléltető ábra

A LIN Leíró Fájl szerepköre kettős. Hibakeresés: az említett emulációkhoz az ipar a
szabványban jól definiált hibakereső (debugging) eszközöket biztosít, melyet a buszelemző és
emulátor blokk képvisel (2.1. ábra). Klaszter létrehozása: az LDF képezi a bemenetét a LIN
klaszter létrehozónak/generátornak, mely már automatikusan létrehozza a LIN függvényeket a
kívánt csomópontoknál (2.1. ábra: három szolga és egy mester csomóponttal).

2.1.2 A LIN alkalmazási területei
Ahogy az 1.2 fejezetben bemutatásra került, a járművekben található elektronikai eszközök
elosztott rendszeren belül, különféle szinteken töltik be szerepüket. A LIN szempontjából a
Kényelmi/Komfort elektronika a legfontosabb felhasználási terület. Ennek két fő oka, hogy e
szinten lévő eszközöknél megengedhető az emberi reakcióidővel összemérhető válaszidő,
működési tartomány, valamint ezen eszközök meghibásodása, vagy egy-egy – vagy akár az
összes – alhálózat teljes kiesése sem veszélyezteti a jármű menetbiztonságát, nem
eredményezi a jármű mozgásképességének megszűnését. Így a Kényelmi/Komfort elektronika
területén alkalmazható olyan – a többi kommunikációs protokollhoz képest – alacsony
költségű hálózat, mint például a LIN. Ezen alhálózatokon áramló információ mennyisége
szintén nem nagy, sőt, a terhelésük sem időben állandó (például az elektromos ablakemelő
használata „alkalomszerű”). Ilyen kisebb alhálózatra felfűzve egy-egy csoport elektronikus
eszközt, nagy mennyiségű kábelér és csatlakozási pont spórolható meg
A LIN jellemzően az alábbi funkcióknál kerül alkalmazásra:

•

Elektromos ablakemelő

•

Ajtózár, központi zár

•

Fűtésrendszer vezérlés

•

Elektronikusan állítható visszapillantó tükör

2.1.3 Szabványosítás
Az 1999-es megjelenése után a LIN szabványon a 2000-es évben kétszer is módosítottak, így
a LIN 1.2 2000 Novemberében látott napvilágot. Két évvel később, 2002-ben a LIN
Konzorcium megjelentette a LIN 1.3 szabványt, melyben a változtatások a LIN Fizikai
rétegét célozták meg a csomópontok összeférhetősége érdekében.
A LIN 2.0 elnevezése a kiemelkedő változtatásokra utal az őt megelőző, LIN 1.3-hoz képest,
hiszen a LIN 2.0 szabványban teljesen átdolgozásra kerültek egyes problémás területek,
hozzáigazítva a specifikációt az akkori elvárásoknak, mellyel a LIN kereskedelmi
forgalomban könnyen hozzáférhetővé vált. A hatást az előző 3 év tapasztalata és a LIN SAE
(Society of Automotive Engineers) J2602 szabványa váltotta ki. A változtatásokkal a
konfiguráció és diagnosztika támogatottsága megnőtt valamint specifikálásra kerültek a
csomópontleíró fájlok.
A gyakorlati tapasztalatok vezettek a következő lépéshez, melyet a 2006-os LIN 2.1 jelentett,
ahol a korábbi verziókkal való kompatibilitás érdekében az egyes alkotórészek pontos
funkcionalitása került letisztázásra, megkötéseket vezettek be és egyes elemeket kivettek a
specifikációból.
Az elkövetkező években egy hibalista (errata) összeállítására került sor, amellyel 2010-ben a
LIN elnyerte legfrissebb alakját, a LIN 2.2 szabványt.

2.1.3.1 A legújabb, LIN 2.2 szabvány
A LIN 2.2 szabványban megfogalmazott mester csomópont képes kezelni mind a LIN 1.3
szolgákat és a LIN 2.2 szolgákat. A LIN 2.2 mester így a LIN 1.3 szabvány szerint működő
szolga csomópontoknál bizonyos funkciókat nem vár el:
•

Ellenőrző összeg (checksum) megnövelése,

•

Újrakonfigurálás és diagnosztika,

•

Automatikus átviteli sebesség (baud rate) felismerése,

•

„Hiba a válaszrésznél” állapot megfigyelése.

A LIN 2.2 szabvány szerint működő szolga csomópont azonban nem képes a LIN 1.3 szolga
csomópont kezelésére (mivel a LIN 2.2-nél a LIN 1.3-hoz képest megnövelték az
ellenőrzőösszeg nagyságát).
2.1. táblázat: LIN szabványok összefoglalása.
Specifikáció

Megjelenés

Leírás

ideje
LIN 1.0

1999-07-01

A specifikáció kezdeti verziója.

LIN 1.1

2000-03-06

LIN 1.2

2000-11-17

LIN 1.3

2002-12-13

LIN 2.0

2003-09-16

Fő áttekintő lépés

LIN 2.1

2006-11-24

Funkcionális tisztázás, konfigurációs módosítások,

Szállítási réteg növelése és diagnosztikai funkciók
bevétele
LIN 2.2

Frissítve a LIN 2.1 hibajegyzéke (errata) alapján, bit

2010-12-31

mintavételezésének megkötésein lazítások
LIN 2.2A

2010-12-31

A felébresztő jel javítása (LIN 2.2 2.6.2-es fejezetében)

A LIN 2.2 szabványban definiált Fizikai réteg visszamenőleg kompatibilis a LIN 1.3 Fizikai
rétegével, azonban ez fordítva nem feltétlenül teljesül, hiszen a LIN 2.2 szabvány szigorúbb
követelményeket támaszt. Mindazonáltal a LIN 2.2 Fizikai rétege működőképes egy LIN 1.3
klaszterben (cluster).
A LIN 2.2 mester csomópont kompatibilis a LIN 2.0 szolga csomópontokkal akkor, ha
bizonyos „elavult” funkciókkal (például: Assign frame Id) fel van ruházva a LIN 2.2-es
mester csomópont. Egy LIN 2.2 szolga csomópont működőképes egy LIN 2.0 klaszteren belül
egy előzetes konfigurálás után, mivel a LIN 2.0 csomópontoknál a ’0x7E’ csomópontcím
(NAD – Node Address) más, diagnosztikai funkcióval rendelkezik. A LIN 2.2 szabvány
alapján definiált csomópontok teljesen kompatibilisek a LIN 2.1 csomópontokkal.

2.1.4 A LIN protokoll felépítése
A LIN klasztert alkotó eszközök közötti információcserét bemutató LIN kommunikációs
modell (2.2. ábra) létrehozásánál az alkotók szem előtt tartották az ISO/OSI referencia
modellt, így a LIN esetében is egymásra épülő rétegek definiálása történt meg. E rétegek
feladatkörei kellő részletességgel kerültek specifikálásra úgy, hogy közöttük ne legyenek
átfedések. Így a küldő csomópont esetén a legfelső rétegtől indulva a küldendő információ
becsomagolása történik, mely a LIN buszon fizikai jelek formájában megjelenik, majd a

fogadó oldalon ugyanezen rétegeken – a legalsótól a legfelsőig – végig haladva az információ
kinyerése, és a megfelelő alkalmazáshoz irányítása zajlik.
A LIN kommunikációs modellje (2.2. ábra) által definiált rétegek jellegre többnyire igen, de
feladatkörei teljesen mértékben nem egyeznek meg az OSI modell esetében definiáltakkal. A LIN

kommunikációs modelljét négy réteg alkotja

2.1.4.1 Fizikai réteg specifikációja
A Fizikai réteg az egyedüli olyan réteg, amely a LIN busszal közvetlen összeköttetésben van,
így a specifikációja olyan kérdéseket válaszol meg, hogy konkrétan milyen áramköri
elemekből épüljön fel egy csomópont annak érdekében, hogy a buszról érkező jeleket fogadja,
illetve a küldendő jeleket meg tudja jeleníteni a buszon. Továbbá a busz viselkedésének
részletezése is e réteg feladata, hogy azt hogyan érdemes mintavételezni. Néhány pontban
összegezve a Fizikai réteg leírja/megvalósítja:
•

A bitek mintavételezésének kritériumait, a szinkronizációs folyamatot

•

A buszmeghajtó és fogadó egységek felépítését, viselkedését

•

Jelspecifikációt (mikor számít egy jel dominánsnak és mikor recesszívnek)

•

Feszültségszinteket, és áramértékeket illetve áramköri elemek paramétereit, valamint
ezek határértékeinek definiálását.

2.2. ábra: A LIN kommunikációs modellje, rétegei, párhuzamba állítva az OSI modellel

2.1.4.2 Protokoll specifikáció (Adatkapcsolati réteg)
Az Adatkapcsolati és Hálózati réteg szintjét együttesen képviselő réteg a Protokoll
Specifikáció, mely lényegében a LIN klaszteren küldhető információegységeket, az
üzeneteket szerkezetét és a küldhető üzenetek típusát írja le. Emellett e réteg kezeli az
ütemező táblázatokat, és részletezi a hálózati menedzsmentet.

2.1.4.3 Szállítási réteg és Diagnosztikai specifikáció
A LIN hálózaton lévő eszközeinek protokoll-implementációjának mélysége (mely osztályba
tartoznak) függvényében van lehetőség olyan üzenetek küldésére, melyek prioritás
szempontjából a normál (jelhordozó) üzenetek „felett” állnak. Ezek a diagnosztikai üzenetek.
A diagnosztikai szerep magába foglalja többek között a csomópont konfigurációs, és
csomópont identifikációs szolgáltatásokat.
A diagnosztikai üzenetek (csomagok) szerkezetét és fajtáit részletesen leírja a Szállítási réteg,
például hogy hogyan lehet megvalósítani olyan üzenetek küldését, melyek nem férnek bele a
nyolc adatbájtba (összetett üzenetek).
A Diagnosztikai specifikáció az eszközök diagnosztikai osztályokba való besorolását
részletezi, hogy mely elemek implementációja elengedhetetlen a mester vagy a szolga
csomópontoknál az egyes diagnosztikai funkciók megvalósításához. Emellett kitér
Diagnosztikai módokra, az ezekhez szükséges ütemezésekre és bizonyos követelményeket is
megfogalmaz.

2.1.4.4 Alkalmazási Program Interfész, Konfigurációs és Identifikációs specifikáció
A legfelső réteg, azaz az API (Alkalmazási Program Interfész) célja a felhasználói alkalmazás
elől elrejteni a LIN hálózat konfigurációs részleteit, mely mellett egységes felületet biztosít a
különféle alkalmazási programoknak a LIN klaszterek elérésére. Továbbá a szabvány API
specifikációja megadja a szoftverfejlesztés menetét, a szükséges beépítendő interfészeket
(mintakódokkal kiegészítve C nyelvben).
A fennmaradó Konfigurációs és Identifikációs specifikáció célja a szoftverek közti
eltérésekből adódó konfliktusok elkerülése, csökkentése, és szintén programozási tanácsokkal
látja el a klaszter tervezőjét.

2.2 A LIN protokoll Fizikai rétege
A magasabb átviteli megbízhatóság érdekében a korábbi LIN szabványokhoz képest a LIN
transzmitter specifikációján módosításokat eszközöltek. Műszakilag a LIN Fizikai réteg

megegyezik a LIN 2.0-sal, csupán bizonyos fogalmazásbeli kétértelműségek és egyes hibák
kerültek kiküszöbölésre. A lényegesebbek a következők:
•

A szolgától szolgáig (slave-to-slave) kommunikáció letisztázása.

•

A tápellátás referencia feszültsége „egyedien” megválasztható.

•

Bővítés négy új fejezetrésszel, melyekből a bájtmezők bitjeinek mintavételezési
időzítése kiemelten fontos.

A LIN Fizikai rétege – miként ez általános esetre bemutatásra került az OSI modellnél (1.3
fejezet) – független a LIN magasabb rétegeitől. Ezáltal a LIN 2.2A szabványt használó
eszközök Fizikai rétegei képesek egyéb megkötések nélkül is közös klaszteren együttműködni
a korábbi szabványok szerinti Fizikai réteget használó csomópontokkal.
A továbbiakban a LIN áteresztő képességének jellemzése kerül bemutatásra. Olyan
kérdésekkel, hogy egy csomópont hogyan szinkronizálja magát a csatornán megjelenő
üzenetfolyamhoz az 2.2.5 Időzítési követelmények fejezet foglalkozik. Ezt követve az
olvasó arra is választ kaphat az utolsó alfejezetben, hogy hogyan épül fel és hogyan működik
a csomópontok fogadó/küldő egysége, és milyen paraméterekkel lehet őket jellemezni.

2.2.1 A LIN buszmeghajtó és fogadó egységei
A buszmeghajtó és fogadó egységek (bus line drive/receiver) kialakítása az ISO 9141
szabványban megfogalmazottakhoz kötötten zajlik. A LIN buszon lévő összes csomópont
külön-külön egy-egy ellenálláson és egy-egy diódán keresztül kapcsolódik a (külső) tápellátás
pozitív VBAT lábára (2.3. ábra). A dióda az elektronikus vezérlő egység, más néven ECU
(Electronic Control Unit) tápellátásának megszűnése esetén fellépő jelenségek megelőzésére
szolgál. A LIN specifikáció minden esetben az ECU külső elektromos csatlakózási pontjára
vonatkozik, nem pedig az ECU belső feszültségére.
Kiemelten fontos számításba venni a LIN adó/vevő áramkörök tervezésekor az ellentétes
polaritású diódák parazita feszültségeséseit.

2.3. ábra: Egy LIN hálózatra kapcsolódó egység felépítése

2.4. ábra: Különbség érzékeltetése külső (VBAT) és belső (VSUP) tápfeszültség között

2.2.1.1 Fizikai egységek tápellátása
A VBAT jelölje a (külső) tápfeszültséget az ECU csatlakozási felületén. Egyes elektronikus
elemek, melyek az egységen belül helyezkednek el, a VSUP belső tápfeszültséget érzékelik. Ez
indokolja a védő/szűrőelemeket és a dinamikus feszültségváltozásokat (dynamic voltage
change), és befolyásolja az implementációban használatos félvezetőelemek pontos értékét.

2.2.1.2 Jelspecifikáció (Bitreprezentáció)

2.5. ábra: Recesszív és domináns bitnek vett feszültségszintek a buszvonalon a fogadó, és a küldő
csomópont szemszögéből

Egy bit megfelelő küldése és fogadása érdekében a fogadó fél mintavételezésének
időpontjában elengedhetetlen a jel megfelelő feszültségszinten (domináns vagy recesszív)
tartása. Ezért figyelembe kell venni a földpont eltolódását, a tápfeszültség feszültségesését és
a gyakran/rendszeresen előforduló hibákat a terjedési késleltetésnél. A 2.6. ábra mutatja azon
paramétereket, melyek ily módon hatással vannak a LIN busz viselkedésére, valamint a
paraméterek határértékeit a 2.2. táblázat tartalmazza.

2.6. ábra: Busz időzítésével kapcsolatos paraméterek szemléltetése egy „Időzítési diagramon”

2.2.1.3 Egyenáramú (DC) paraméterek
A Fizikai réteg egyenáramú elektromos paramétereit, és a lezáró-ellenállások jellemző
értékeit a 2.2. táblázat és 2.3. táblázat foglalja össze. Hacsak nincs másképp megjelölve,
minden feszültségérték a helyi ECU földjéhez van referálva, és a pozitívan referált áramok az
ECU-ba „befelé” folynak. Fontos megjegyezni, hogy integrált ellenállás/dióda kapcsolásnál a
buszvonal és az ECU belső tápellátása (VSUP) között nem alakulhatnak ki parazita áram utak.

2.2. táblázat: Egyenáramú elektromos paraméterek a LIN Fizikai rétegnél
jelölés

min.

VBAT (a)

jell.

max.

m.e.

Leírás (bővebb magyarázat a táblázat alatt)

8

18

V

Az ECU működési feszültségtartománya.

VSUP (b)

7.0

18

V

A (belső) tápellátás feszültségtartománya

VSUP_NON_OP

-0.3

40

V

Az a feszültségtartomány, melyben az eszköz nem
szenved sérülést.

Meghajtó egység áramlimitje domináns szintnél

IBUS_LIM (c)

40

200

(buszvezérlő bekapcsolva)

mA

VBUS = VBAT_max (d)
Bejövő oldali áramszivárgás a fogadó egységnél;

IBUS_PAS_dom

-1

mA

domináns szint (buszvezérlő kikapcsolva)

VBUS = 0V

VBAT = 12V

Bejövő oldali áramszivárgás a fogadó egységnél;

IBUS_PAS_rec

20

μA

recesszív szint (buszvezérlő kikapcsolva)
8V < VBUS < 18V 8V < VBAT < 18V

VBUS ≥ VBAT
Áramerősség földről leválasztott ECU esetén.

GNDDevice = VSUP 8V < VBUS < 18V

IBUS_NO_GND

-1

1

VBAT = 12V

mA

A helyi föld elvesztése nem lehet hatással a helyi
hálózat kommunikációjára.
Áramerősség VBAT leválasztásával.

VSUP_Device = GND 0V < VBUS < 18V

IBUS_NO_BAT

100

μA

A csomópontoknak még ezen körülmények között is ki
kell bírniuk a rajtuk átfolyó áramot, a busznak pedig
működőképesnek kell maradnia.

VBUSdom

VSUP

Fogadó domináns feszültségszintje

VSUP

Fogadó recesszív feszültségszintje

0.525

VSUP

Középérték: VBUS_CNT = (Vth_dom + Vth_rec)/2 (e)

0.175

VSUP

Hiszterézis: VHYS = Vth_rec – Vth_dom

1.0

V

0.4

VBUSrec

0.6

VBUS_CNT

0.475

0.5

VHYS
VSerDiode

0.4

VShift_BAT

0

11.5%

VBAT

VShift_GND

0

11.5%

VBAT

0.7

Feszültségesés a soros diódákon:

VSerDiode = VANODE – VCATHODE (f)
Belső tápfeszültség feszültségesése a fogyasztó felé:
VShift_BAT = VBATTERY – VShift_GND – VBAT (g)
Belső tápfeszültség feszültségesése a föld felé:
VShift_GND = VGND_ECU – VGND_BATTERY (g)
Eltérés a belső tápfeszültség esése a fogyasztó felé és

VShift_Difference

(h)

0

8%

VBAT

a föld felé vett értéke között:

VShift_Difference = | VShift_BAT – VShift_GND |

A 2.2. táblázat egyes változóknál felsőindexekben jelöléseket tartalmaz. E mennyiségek és a
velük egy sorban szereplő egyéb mennyiségek leírásai:

a. VBAT: A tápellátás feszültségértékét a vezérlőegység (ECU) csatlakozó pontjánál a VBAT
értéke adja meg, mely lehet, hogy eltér az elektromos elemek VSUP belső tápfeszültségétől.
b. VSUP: A vezérlőegységen belül a buszmeghajtó és fogadó egységek számára a VSUP jelenti a
tápfeszültséget, mely eltérhet a vezérlőegység VBAT külső tápfeszültségétől.
c. Az IBUS jelenti a csatlakozási pontba befolyó áram erősségét.
d. A küldő/fogadó egységnek képesnek kell lennie legalább 40mA áramot elnyelni. A
csatlakozási pontba befolyó maximális áramerősség – egyenáramú feltételek mellett – nem
haladhatja meg a 200mA áramerősséget, a lehetséges károsodások elkerülése érdekében.
e. Vth_dom: A fogadó oldalon a recesszívről domináns szintre történő élváltás küszöbértéke.
Vth_rec: A fogadó oldalon a recesszívről domináns szintre történő élváltás küszöbértéke.
f. VANODE: A dióda anód lábán „mérhető” feszültség.
VCATHODE: A dióda katód lábán „mérhető” feszültség.
g. VBATTERY: A jármű tápellátásának (akkumulátor) kapcsain mérhető feszültség.
VGND_ECU: A helyi ECU földpontja és a jármű tápellátásának a földpotenciálja közötti
feszültségeltérés.
h. E kényszer csak a D1 és D2 kitöltési tényezőre (duty cycle) vonatkozik.
2.3. táblázat: Lezáró/felhúzó ellenállások értékei
jelölés

min.

jell.

max.

m.e.

Megjegyzés

Rmaster

900

1000

1100

Ω

A sorosan kötött dióda nem elhagyható!

Rslave

20

30

60

kΩ

A sorosan kötött dióda nem elhagyható!

2.2.1.4 Váltakozóáramú (AC) paraméterek
A Fizikai réteg váltakozóáramú elektromos paramétereit a 2.4. táblázat, az 2.5. táblázat és a
2.6. táblázat tartalmazza, és e paramétereket időzítési diagramon a 2.6. ábra szemlélteti. A
buszvonal karakterisztikája erőteljesen befolyásolja a váltakozóáramú karakterisztikákat,
ahogy ez a 2.2.1.2 fejezetben is olvasható. A busz τ időállandóját (és a busz teljes hosszára
vett kapacitását) (2.2.2 fejezet) körültekintően kell megválasztani, különös figyelmet
szentelve a jelterjedésnek, hogy még a legrosszabb esetben kialakuló feltételeknél is
működőképes maradjon a hálózat. A következő, 2.4. táblázat ismerteti a 20kBit/s átviteli
sebességen a megfelelő működéshez szükséges időzítési paraméterek értékeit.

2.4. táblázat: LIN Fizikai réteg buszvezérlő AC paraméterek (20kBit/s): Busz terhelés feltételei
(CBUS , RBUS): 1nF , 1kΩ ; 6.8nF , 660Ω ; 10nF , 500Ω
jelölés

D1
(Duty Cycle 1)

min.

jell.

max.

m.e.

Leírás/Megjegyzés

THRec(max) = 0.744∙VSUP; THDom(max) = 0.581∙VSUP;
0.396

VSUP = 7.0V…18V; tbit = 50µs;

[-]

D1 = tbit_rec(min) / 2tbit
THRec(min) = 0.422∙VSUP; THDom(min) = 0.284∙VSUP;

D2

0.581

(Duty Cycle 2)

VSUP = 7.6V…18V; tbit = 50µs;

[-]

D2 = tbit_rec(max) / 2tbit

A 2.5. táblázat a 10.4kBit/s átviteli sebességen való megfelelő működéshez szükséges
időzítési paraméterek értékeit tartalmazza (a buszterhelés feltételei azonosak).
2.5. táblázat: LIN Fizikai réteg buszvezérlő AC paraméterek (10.4kBit/s):Busz terhelés feltételei
(CBUS , RBUS): 1nF , 1kΩ ; 6.8nF , 660Ω ; 10nF , 500Ω
jelölés

D3
(Duty Cycle 3)

min.

jell.

max.

m.e.

Leírás/Megjegyzés

THRec(max) = 0.778∙VSUP; THDom(max) = 0.616∙VSUP;
0.417

VSUP = 7.0V…18V; tbit = 96µs;

[-]

D3 = tbit_rec(min) / 2tbit
THRec(min) = 0.389∙VSUP; THDom(min) = 0.251∙VSUP;

D4

0.590

(Duty Cycle 4)

VSUP = 7.6V…18V; tbit = 96µs;

[-]

D4 = tbit_rec(max) / 2tbit

Az alkalmazás specifikus implementációknak (ASICs) teljesíteniük kell a fenti két táblázat
egyikét, vagy mind a kettejüket. Ha együttesen teljesül a két táblázat, akkor a megfelelő
módot a busz bitsebességén alapul véve érdemes kiválasztani.
2.6. táblázat: LIN Fizikai réteg fogadó oldali AC paraméterek:RxD terhelés feltételei: CRxD =
20pF , Rpull-up = 2.4kΩ
jelölés

min.

trx_pd
trx_sym

-2

jell.

max.

m.e.

6

[-]

2

[-]

Leírás/Megjegyzés
Fogadó oldali jelterjedés késleltetés (propagation
delay)
Fogadó oldali jelterjedés késleltetés felfutó él és lefutó
él szimmetriája

Az LIN busz elektromágneses kompatibilitása (EMC) függ a jel alakjától, melyet olyan
tényezők befolyásolnak, mint például: jelváltozási sebesség (slew rate), dI/dt, d2V/dt2. A
jelalak megfelelő megválasztása egyrészről fontos, hogy a bitsebesség kitolható legyen
20kBit/s-ig, másfelől hogy csökkentse az elektromágneses kisugárzást.

2.2.2 A buszvonal karakterisztikája
A lefutó és felfutó élek maximális jelváltozási sebessége a gyakorlatban le van korlátozva a
busz küldő/fogadó egységei által biztosított aktív jelváltozási sebesség által. A jel felfutó
élének minimális jelváltozási sebességét pedig megadja az RC tag időállandója. A busz
kapacitásának alacsony értéken tartása azért is fontos, hogy a jelalak aszimmetriája kicsi
maradjon. A mester csomópont kapacitását érdemes nagyobbra választani, mint a szolga
csomópontok kapacitását, azért, hogy a hálózatban változó csomópontszám esetére is
biztosítva legyen egy „tartalék”. A teljes buszvonal kapacitása CBUS az alábbiak szerint
számítható:
'
⋅ LEN BUS
C=
CMASTER + n ⋅ CSLAVE + CLINE
BUS

(1)

Ahol a LEN (az angol „length” szóból) jelentése hosszúság. A RC tag τ időállandója pedig:

τ CBUS ⋅ RBUS
=

(2)

Ahol a buszvonal ellenállása:
RBUS = RMASTER || RSLAVE1 || RSLAVE 2 ||  || RSlave _ n ||

(3)

A fent használatos paramétereket az alábbi, 2.7. táblázat írja le és ad rájuk megkötéseket.
2.7. táblázat: Buszvonal karakterisztika és paraméterei
jelölés

min.

jell.

LENBUS
CBUS

1

τ

1

4

max.

egység

Leírás

40

m

A buszvonal teljes hossza

10

nF

5

µs

A teljes rendszer időállandója

pF

A mester csomópont kapacitása

A teljes buszvonal kapacitása, beleértve a

mester és a szolga csomópontok kapacitását is

CMASTER

220

CSLAVE

220

250

pF

Egy szolga csomópont kapacitása

C’LINE

100

150

pF/m

A buszvonal kapacitása egységnyi hosszon

A CMASTER és CSLAVE értékek meghatározzák a teljes csomópont kapacitást az ECU
csatlakozásnál, beleértve a buszmeghajtó egységeket és az összes többi LIN buszra
kapcsolódó komponenst, például kapacitásokat vagy védő áramköröket. Egy LIN hálózaton
elhelyezkedő csomópontok száma nem haladhatja meg a 16-ot, mivel ennél magasabb
csomópontszám esetén a hálózat impedanciája meggátolhatja a hibamentes kommunikációt a
legrosszabb körülményekhez tartozó feltételek mellett. Minden egyes újabb csomópont
hozzáadásával megközelítően 3%-al csökken a hálózat ellenállása (30kΩ || ~1kΩ).

2.2.3 Nem normál üzemű működések
2.2.3.1 Működési tartományon kívüli tápfeszültség szintnél
Ha a VBAT értéke a 8-18V-os tartományon kívül van, akkor előfordulhat, hogy az ECU még
mindig működőképes marad, azonban a kommunikáció fennmaradása már nem biztosított. Ha
LIN hálózaton az ECU nem szándékozik küldést kezdeményezni, akkor a buszmeghajtó
egysége nem állíthatja domináns szintre a buszvonalat. Ha a LIN busz recesszív szinten van,
akkor a LIN fogadó egység kimenetének biztosítania kell a recesszív állapothoz szükséges
szintet.

2.2.3.2 Meghibásodási módok esetén
A LIN eszköznek a feltételezhető eseményeknél előálló összes állapotváltozását (például:
hőmérséklet miatti leállás) specifikálni kell, le kell írni az eszköz adatlapján. Ezekre példák:
Tápellátás vagy a földpont „elvesztése”
A tápellátásukat, vagy a földponttal való összeköttetésüket elveszető ECU-k nem
zavarhatják/akadályozhatják a normál kommunikációt a fennmaradó hálózatrész elemei
között. A kapcsolat visszanyerésénél pedig –, ahogy a csomópont visszatér a normál üzemi
állapotába – semmilyen módon nem avatkozhat bele a LIN busz működésébe.
A buszvezeték rövidre zárja a tápellátást a földponttal
Ha a LIN busz vezetéke rövidre zárja a pozitív tápellátás csatlakozási pontját (< 26.5V) a
földponttal, akkor a hálózati kommunikáció megszakadhat, de semmilyen károsodás nem
érheti az ECU-t. A hiba megszűnésével a normál üzemi állapotába való visszatérés során
semmilyen módon nem történik beavatkozás a LIN busz működésébe.

2.2.4 Bitsebesség tolerancia
A LIN busz áteresztő képességének kihasználtságát a (aktuális) bitsebesség (bit rate) írja le. A
bitsebesség tolerancia egy olyan értéket definiál, amely megadja a referencia bitsebességtől
való eltérést, és egyesíti magában a következő paramétereket:
•

Bit idő (bit time) mérési hibája szolga módban

•

Bitsebesség beállításából eredő pontatlanságok (egy rendszeresen előforduló
hibalehetőség a bitráta nem kellően finom megadhatósága/felbontása miatt)

•

Órajel forrásának stabilitása a szolga csomópontnál (a szinkronizációs (bájt) mező
végétől, egészen az üzenet végéig, azaz az utolsó mintavételezett bitig van szerepe)

•

Órajel forrásának stabilitása a mester csomópontnál (a szinkronizációs (bájt) mező
végétől az üzenet végéig, azaz az utolsó elküldött bitig játszik szerepet)

Csupán belső kalibrációval működő integrált (on-chip) órajel-generátorok esetén érhető el a
±14%-os frekvencia tolerancia, melynek köszönhetően a bitsebesség tolerancia is ±14%-os
lesz. A pontosság elengedhetetlen az üzenetfolyamban szereplő szünetek érzékeléséhez
(bővebben: 2.3.2.1 fejezet). A következő üzenetnél a finom kalibrációt a szinkronizációs
(bájt) mező biztosítja, ezzel garantálva a megfelelő fogadást és továbbítást. Az integrált (onchip) oszcillátornak figyelembe kell vennie a bitsebesség értékét, tekintettel az üzenet teljes
hosszára, számolva minden olyan hatással, mely befolyásolhatja a bitsebesség értékét, legyen
az akár hőmérséklet-, vagy feszültségingadozás.
A LIN busz esetében a bitsebesség értéke 1-20kbit/s értéket vehet fel. A bitsebesség elméleti
értékét a nominális bitsebesség, vagy más szóval a névleges bitsebesség (nominal bit rate)
definiálja, melyet jelöljön FNom.
Előfordulhat olyan eset, amikor nem LIN Fizikai réteghez kapcsolódnak LIN elemek (ISO
11898), ekkor azonban a bitsebességnek érdemes szabályozhatónak lennie.

2.8. táblázat: A bitsebesség tolerancia különböző értékei a nominális, illetve a mester csomópont
bitsebességéhez viszonyítva
Jelölés

ΔF/FNom

(mértékegység

Leírás

nélküli

ΔF/FMaster

mennyiségek)

FTOL_RES_MASTER
FTOL_RES_SLAVE
FTOL_UNSYNC
FTOL_SYNC

vagy

Mester csomópont bitsebességének eltérése a nominális értéktől.
Szinkronizációt nem alkalmazó szolga csomópontnál a bitsebesség eltérése
a nominális bitsebességtől.
Szinkronizációt alkalmazó szolga csomópontnál a bitsebesség eltérése a

nominális értéktől; a szinkronizációt megelőzően.
Szinkronizációt alkalmazó szolga csomópontnál a bitsebesség eltérése a

mester csomópontéhoz képest; a szinkronizáció után.

< ±0.5%
< ±1.5%
< ±14%
< ±2%

Két szolga csomópont közti kommunikáció esetén a bitsebességeik
maximális eltérése. Az alábbi megkötésekkel:

FTOL_SL_to_SL

|FTOL_RES_SLAVE1 – FTOL_RES_SLAVE2| < FTOL_SL_to_SL

< ±2%

|FTOL_SYNCH1 – FTOL_SYNCH2| < FTOL_SL_to_SL
| (FTOL_RES_MASTER + FTOL_SYNCH1 ) – FTOL_RES_SLAVE2 | < FTOL_SL_to_SL

2.2.5 Időzítési követelmények
Az időzítési követelmények a LIN hálózaton a minden egyes üzenet küldésénél lezajló
szinkronizációs folyamatra és a buszon megjelenő adatbájtok bitjeinek mintavételezésére
vonatkozó megkötéseket foglalják össze. Ha külön nincs megjelölve, akkor a bitidőzítés
mindig a mester csomópontot használja referenciaként.

2.2.5.1 Szinkronizációs folyamat
A LIN esetében a szinkronizáció folyamata minden üzenet elején megtörténik, a
szinkronizációs mezőn belül. E mező egy bájt hosszú (1+8+1 bit), ezért szokás szinkronizációs
bájtmezőnek is nevezni. E mező tartalma mindig ’0x55’, ami kettes számrendszerben felírva
’01010101’. Fontos megjegyezni, hogy a mező start bitjének értéke recesszív (1), ami
megnyitja, és a mező stop bitjének értéke pedig domináns (0), ami lezárja a szinkronizációs
mezőt, és ez minden egyes bájtmezőre igaz (bővebben: 2.3.2.1 fejezet). A szinkronizációs
folyamat a lefutó élek érzékelésén alapul, melyek a 2, 4, 6 és 8. bitek végén (a start bitet is
beleszámolva) helyezkednek el, és egyben lehetőséget adnak a Tbit bitidő (basic bit time)
egyszerű meghatározásához 4 mért értékkel, ahogy ez a 2.7. ábra is mutatja.

2.7. ábra: Szinkronizációs mező

2.2.5.2 Mintavételezési idő
Egy bájtmező (byte field) bitjeinek mintavételezése az alábbi ábrán (2.8. ábra) látható módon
valósul meg, és e módszerhez tartozó paramétereket a 2.9. táblázat tartalmazza.
A bájtmező szinkronizálása a start bit lefutó élére történik meg, melynek pontosságát a tBFS
(Byte Field Synchronization) adja meg. A LIN 2.2 szabvány újítása, hogy e tBFS idő
mintavételezésének mikéntje nincs megkötve, csupán az, hogy a tűréshatáron belül
megvalósuljon.
A bájtmező start bitjének lefutó élére történt szinkronizáció után magukra az adatbitekre
történő szinkronizáció egy mintavételezési ablak segítségével valósul meg. Ezen ablak
szélessége a tEBS-től, a legkorábbi mintavételezett bittől (Earliest Bit Sample), a tLBS-ig, az
utoljára mintavételezett bitig (Latest Bit Sample) tart. Az utoljára mintavételezett bit (tLBS)
függ a bájtmező szinkronizációs pontosságától, tBFS-től, és e függőséget két időérték, a tLBS és
tBFS között a következő egyenlettel lehet definiálni:

t LBS= 10 /16 ⋅ TBit − t BFS

(4)

2.8. ábra: Bit mintavételezésének időzítése

Az elkövetkező bitek mintavételezése ugyanezzel az időközzel történik. Az előző (n – 1) bit
EBS értéke és az aktuális (n) bit EBS értéke határozza meg a tSR-t, a mintavételezési ablak
ismétlődési idejét (Sample window Repetition time):
tSR =t EBSn − t LBSn−1 =t EBSn − t LBSn−1 =TBit

(5)

2.9. táblázat: A bit mintavételezés időzítéséhez
jelölés

min.

tBFS
tEBS

jell.

max.

m.e.

1/16

2/16

Tbit

Bájtmező detektálás pontosságának értéke

Tbit

Legkorábbi bit mintavételezési idő, tEBS ≤ tLBS

Tbit

Utóbbi mintavételezett bit, tLBS ≥ tEBS

7/16

tLBS

Leírás/Feltétel

Olyan eszközök esetében, melyek több mint egy mintát vesznek egy bit lefolyása alatt, a bit
mintavételek többsége sikeresen meghatározza a biten belüli adatot, továbbá ezek az EBS és
az LBS között kell, hogy legyenek.

2.3 A LIN Protokoll Specifikációja
E fejezetben foglaltak – az OSI modellel párhuzamot vonva – az Adatkapcsolati és Hálózati
réteg szintjét képviselik, azonban a LIN szabvány protokollspecifikáció néven hivatkozik rá,
mely a buszon (üzenetek továbbítása) és a csomópontokon belül lezajló folyamatok
(állapotvezérlés – status management) viselkedését foglalja magába. A 2.3 fejezetben leírtak
egyetlen egy LIN klaszterre és a hozzá kapcsolódó csomópontokra vonatkoznak, hiszen ha
egy (általában mester) csomópont több LIN klaszter kommunikációjában is részt vesz, akkor
ennek kezelése magasabb szintű rétegek (például: az alkalmazás) feladatköre.

2.3.1 Jelkezelés
A jelek (signal) továbbítása mindig az üzeneteken 4 belül az adatmező részben történik.

2.3.1.1 Jelfajták
Egy jel lehet skalár érték, vagy bájttömb. Egy skalár jel 1-16 bit hosszúságú lehet. Ha a
hossza 1 bit, akkor logikai típusú jelről (Boolean signal) lehet beszélni; ha a hossza 2-16 bit
között van, akkor előjel nélküli egészként (unsigned integer) van kezelve. A bájttömbök 1-8
bájtból álló sorozatok.
Minden jelnek van pontosan egy, előre meghatározott közzétevője (publisher), azaz e jelet
mindig ugyanaz a csomópont küldi egy klaszteren belül. Egy adott jelet a klaszteren lévő
csomópontok mindegyike látja, és közülük egy sem, egy vagy több csomópont is feliratkozik
rá. E csomópontok a jel szempontjából a feliratkozó (subscriber) csomópontok.
Minden jelnek van kezdeti értéke, mely addig érvényes, amíg a közzétevő csomópont egy új
értéket nem ír bele, valamint egy feliratkozó csomópont nem fogad egy új, frissített értéket.
A skalár jelek írása és olvasása automatikusan végrehajtott műveletek, így például sosem
fordulhat elő, hogy egy alkalmazás részlegesen frissített jelet fogadjon. Ez bájttömbökre is
vonatkozik, habár a konzisztencia nem garantált a jelek között.

2.3.1.2 Jelek üzenetbe helyezése
A jelek a legkisebb helyiértékű bittel (LSB – Least Significant Bit) kezdődnek, és a
legnagyobb helyiértékűvel (MSB – Most Significant Bit) végződnek. Az üzenetbe
helyezés/szerkesztés során a bájthatárokon kívül nincs egyéb megkötés a skalár jelekre.

Az angol nyelvű LIN szabványokban a keret angol megfelelője (frame) használt, azonban a jegyzet
szándékosan hívja „üzenetnek”, mivel a keret fogalom az OSI modellnél már definiálva lett.
4

Minden egyes bájt – egy bájttömbön belül – leképez egy üzenet-bájtot, kezdve a legkisebb
számozású (első) adatbájttal (2.3.2.1.4 fejezet)
Számos jel illeszthető egy üzenetbe egészen addig, amíg nem fedik egymást. Megjegyzendő,
hogy egy jel üzenetbe szervezése és onnan történő kinyerése nagyobb hatékonysággal
implementálható szoftver alapú csomópontoknál, ha a jelek bájtra rendezettek és/vagy nem
keresztezik a bájthatárokat.
Ugyanazt a jelet több üzenetbe is bele lehet szerkeszteni mindaddig, amíg a jelnek a közzétevő
csomópontja azonos. Ha egy csomópont egy olyan jelet fogad, melyet több üzenet is
tartalmaz, akkor mindig az utolsónak fogadott jel értékét tekinti érvényesnek.

2.3.1.3 Jelfogadás és jelküldés
Fontos definiálni minden jelnél a fogadás és a küldés időpontját. Ez segíti a tervező és tesztelő
eszközök jelidőzítés analízisét, így minden implementáció előre megjósolható módon fog
viselkedni.
Az alábbi definíció nem tartalmaz tényezőket úgy, mint bit sebesség tolerancia, jitter, puffermásolás végrehajtási idő, stb. Ezeket akkor érdemes figyelembe venni, ha részletesebb
elemzés elvégzésére van szükség, tehát az alábbi csupán definíció kiindulási alapként szolgál
az elemzésekhez.

2.9. ábra: Jelküldés időzítése

Az alábbiakban szereplő időalap (time base) – mint intervallum – és időalap jelző (time base
tick) – mint időpont – fogalmakat részletesen a 2.3.3.1 fejezet definiálja. Egy jel fogadottnak
és – az alkalmazás számára – elérhetőnek tekinthető az alábbi esetekben:
•

Mester csomópontnál a következő időalap jelzőnél a maximális üzenethossz után. A
mester csomópont periodikusan frissíti a saját fogadott jelét az időalap kezdetekor
(például: folyamat (task) szinten).

•

Szolga csomópontnál akkor, ha a fogadott üzenet ellenőrzőösszege helyes. A szolga
csomópont közvetlenül frissíti a fogadott jelet az üzenet befejeztével (például:
megszakítás szinten).

Mester és szolga csomópont esetén ezen időpillanatokat a 2.9. ábra szemlélteti.
Egy jel elküldöttnek/kibocsátottnak tekinthető (az utolsó időpont, amikor az alkalmazás írhat
a jelbe) az alábbi esetekben:
•

Mester csomópont esetén, mielőtt az üzenet adása elkezdődik.

•

Szolga csomópont esetén akkor, amikor az üzenet ID fogadása megtörtént.

2.10. ábra: Jelfogadás időzítése

2.3.2 Üzenetátvitel
A LIN buszon előforduló/továbbítható entitásokat üzeneteknek nevezik, azaz bármely adat,
amely kibocsátásra kerül, ilyen üzenet formát kell, hogy magára öltsön. Ha a szövegben
előforduló üzenetet alkotó elemek megnevezésénél a „mező” szó szerepel, akkor abban a start
és stop bitek is szerepelnek, ha ilyen része van az üzenet elemének. Például: a védett
azonosító mező 10 bit hosszú, 8 bit információ és a start illetve stop bit. Azonban a védett
azonosító már csupán a 8 bitnyi információt jelöli (általános felépítés: 2.12. ábra).

2.3.2.1 Az üzenetszerkezet
A LIN hálózaton továbbítható összes üzenet szerkezete azonos, melyet a 2.11. ábra
szemléltet. Az üzenetek egy megszakítási mezővel (break field) kezdődnek, majd ezt követi 411 darab egybájtos mező, melyeket bájtmezőknek (byte field) hívnak, mivel szerkezetileg e
mezők ugyanúgy épülnek fel (2.12. ábra).
Egy üzenet küldési ideje az egyes bájtok, a válaszrész szünet (response space) és a bájtközi
szünetek (inter-byte spaces) küldési idejének összege. Az üzenetek szerkezetileg a
csomópontok szemszögéből két részre bonthatók: fejléc (header) vagy kérés, és válasz
(response) vagy válaszrész. A fejlécet mindig a mester csomópont küldi, mellyel a kérését

közli a szolga csomópontok felé, majd a válaszrészt (ha van) a szolga csomópontok egyike
küldi el. Hogy melyik csomópont, azt az üzenet címzése dönti el.
A fejléc három mezőből, a megszakítási mezőből, szinkronizációs mezőből (sync field) és a
védett azonosító mezőből (PID – Protected Identifier field) áll. A fejléc a megszakítási mező
lefutó élével kezdődik, és egészen a védett azonosító stop bitjének felfutó éléig tart.
A válaszrész szintén három részből, a válaszrész szünetből, az adatmezőből és az
ellenőrzőösszeg mezőből (checksum field) áll. A válaszrész a védett azonosító mező stop bitje
után kezdődik, és egészen az ellenőrzőösszeg mező stop bitjének felfutó éléig tart.
Egy bájtközi szünet képviseli a szünetet két adatbájt mező között, amely az előző adatbájt
mező stop bitje után, de még a következő adatbájt mező start bitje előtt van. A válaszrész
szünet az a mező, amely a védett azonosító mező után, de még az első adatbájt mező előtt van.
Mind a bájközi szüneteknek, mind a válaszrész szünetnek nem-negatívnak kell lenniük (így
nem lehet átfedés az egyes mezők között).

2.11. ábra: Az üzenet felépítése

Minden egyes bájtmező (kivétel a megszakítási mező) 10 bitből épül fel, és szerkezetét a 2.12.
ábra mutatja. A start bit az első bit, amely mindig domináns, azaz 0 értéket reprezentál. Ezt
követi a nyolc bitnyi információ, melynek 0. bitje az „adat” LSB-je, és a 7. bitje az „adat”
MSB-je. Végül egy záró bit, a stop bit következik, amely mindig recesszív, azaz értéke 1.

2.12. ábra: A bájmezők szerkezete

2.3.2.1.1 Megszakítási mező
A LIN hálózathoz kapcsolódó csomópontok számára a megszakítási mező jelzi egy új üzenet
kezdetét. Ez az egyetlen olyan mező, melynek struktúrája nem teljesíti a fenti ábrán (2.12.
ábra) látható bájtmező felépítési követelményeit. A megszakítási mezőt mindig a mester
csomópont mester folyamata (master task) generálja, és legalább 13 egymást követő névleges
bitidőnyi domináns értékeket tartalmaz (ez maga a megszakítás), melyet a megszakítás
határoló (break delimiter) követ, és egyben lezárja a megszakítási mezőt. A megszakítás
határoló legalább 1 névleges bitidő hosszú 5.
A csomópontok a megszakítási mező érzékelésére egy küszöbértéket használnak, amely 11
domináns szolga bitnyi bitidőt jelent. Abban az esetben, ha egy szolga csomópont bitsebesség
tolerancia értéke FTOL_RES_SLAVE (2.8. táblázat) értéknél jobb (például: kristály vagy kerámia
oszcillátort alkalmaz), akkor a megszakítási mező érzékelésére használt küszöbérték lehet 9.5
domináns nominális bitnek megfelelő bitidő. A szolga csomópontok számára nem
követelmény a megszakítás határoló hosszának ellenőrzése.

2.13. ábra: A megszakítási mező felépítése

2.3.2.1.2 Szinkronizációs (bájt) mező
A szinkronizációs mező mindig a (hexadecimális) ’0x55’ értéket tartalmazza, amely 0 és 1
értékek váltakozó sorozata, ahogy ez a következő ábrán (2.14. ábra) is látható.

2.14. ábra: A szinkronizációs mező struktúrája

A szolga folyamat (slave task) feladata a megszakítási-, és a szinkronizációs mező érzékelése.
Egy elvárt, de nem minden esetben rögzített követelmény, a megszakítási-, és a
szinkronizációs mező érzékelése abban az esetben is, ha ez részlegesen átlapolódik
(superimposed) egy adatbájttal. Ez akkor történhet meg, amikor adatátvitel feldolgozása
közben a hálózaton megjelenik egy megszakítási/szinkronizációs mező. Ekkor mindig az
aktuális folyamat megszakítása a szolga folyamat feladata és az új üzenet fogadásának és
feldolgozásának előkészítése, lebonyolítása.
Az UART csak teljes biteket engedélyez, azonban előfordulhat, hogy a megszakítás határoló hossza rövidebb
egy névleges bitidőnél. Így a szabvány ajánlása szerint érdemes a megszakítás határolót egy névleges bitidőnél
hosszabbra választani.
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2.3.2.1.3 Védett azonosító mező
A védett azonosító mező két kisebb részre osztható: az üzenet azonosítót (frame identifier) és
a paritás bitek (parity bits). A 8 bit hosszú védett azonosító mezőből a 0-5 bitek tartalmazzák
a 6 bit hosszú üzenet azonosítót, míg a 6. és 7. bitek a paritás bitek.
Az üzenet azonosító 6 bitje 26=64 darab különböző üzenet megkülönböztetését engedi egy
LIN hálózaton. Ezen azonosító alapján az üzeneteket három csoportba lehet sorolni:
•

0-59 (0x00 – 0x3B) közötti értékek a jelhordozó üzeneteknek vannak fenntartva.

•

60 (0x3C) és 61 (0x3D) értékek a diagnosztikai és konfigurációs adatok jelzésére
szolgának. A 60-as a mester kérőüzenet, míg a 61-es szolga válaszüzenet jelöli.

•

62 (0x3E) és 63 (0x3F) értékek a jövőbeli felhasználás érdekében foglalt azonosítók.

A későbbiekben az üzenet azonosítónak az n. bitjét jelölje IDn, míg a paritás biteket P0 és P1.
A paritás bitek az üzenet azonosítójából vannak számítva, mely a következő két egyenlet
szerint történik:

P0 = ID0 ⊕ ID1 ⊕ ID2 ⊕ ID4

(6)

P1 =
¬ ( ID1 ⊕ ID3 ⊕ ID4 ⊕ ID5 )

(7)

2.15. ábra: A védett azonosító mező felépítése.

2.3.2.1.4 Adatmezők
Egyetlen egy üzenetek 1-től 8 bájtig terjedő adat közvetítésére képes. Az, hogy egy adott
azonosítóval rendelkező üzenet mennyi adatot tartalmaz, le van rögzítve az közzétevő, és az
összes feliratkozó csomópontnál.

2.16. ábra: Az adat mezőt alkotó adatbájtok számozása

Abban az esetben, ha egy adatentitás mérete meghaladja a 8 bitet, azaz nem fér bele egy
bájtmezőbe, akkor azt több bájtmezőbe tördelve közvetíti a csomópont. Ekkor az első adatbájt
mező elején lesz az LSB, és az utolsó adatbájt mező tartalmazza az MSB-t.

2.3.2.1.5 Ellenőrzőösszeg
Az üzenet utolsó, váró mezője az ellenőrzőösszeg mező. Az ellenőrzőösszeg előállítása szerint
megkülönböztethető

ellenőrzőösszeg

klasszikus

(classic

checksum),

és

bővített

ellenőrzőösszeg (enhanced checksum). A klasszikus ellenőrzőösszeg kiszámításában csak az
adatbájtok számítanak; és mester kérőüzenetek, szolga válaszüzenetek és LIN 1.x verziójú
szolga eszközök kommunikációja esetén használatos.
A bővített ellenőrzőösszeg kiszámításánál az adatbájtok mellett a védett azonosító is szerepet
kap. E fajta ellenőrzőösszeg a LIN 2.x verziójú szolga eszközök közötti kommunikáció során
használatos.
Az ellenőrzőösszeg mező pontosan egy bájtmezőt foglal el. A két ellenőrzőösszeg típus közül
mindig a mester csomópont határozza meg, hogy melyik használatos, és előre definiálva van,
hogy egy adott azonosítóval rendelkező üzenet esetén melyik használatos (a klasszikus a LIN
1.x, míg a bővített a LIN 2.x szolga eszközök esetén).
A 60-as (0x3C) és a 61-es (0x3D) azonosítóval rendelkező üzenetek esetén mindig klasszikus
ellenőrzőösszeg-számítás kerül alkalmazásara.
Példa ellenőrzőösszeg számítására
Az alábbi táblázatban (2.10. táblázat) egy példa látható, hogy négy bájt esetén hogyan történik
az ellenőrzőösszeg kiszámítása. Ha egy üzenet 4 adatbájtot tartalmaz, vagy egy védett
azonosítót és három adatbájtot, akkor a számítás módja megegyezik. Legyenek az adatbájtok:
0x4A, 0x55, 0x93 és 0x55.
2.10. táblázat: Ellenőrzőösszeg számítására példa
Művelet

hex

0x4A

0x4A

0x4A +0x55=

0x9F

hozzáadandó →

0x9F

átvitel
0
1

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0x9F +0x93=

0x132

hozzáadandó →

0x33

0x33+0x55=

0x118

0

0

0

1

1

0

0

0

hozzáadandó →

0x19

0

0

0

1

1

0

0

1

Invertálás

0xE6

1

1

1

0

0

1

1

0

0x19+0xE6=

0xFF

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Az összegzés eredménye 0x19. Ezt invertálva megkapható a végső eredmény, az
ellenőrzőösszeg: 0xE6. A fogadó csomópont ezt megkapva könnyen ellenőrizheti az üzenet
helyességét úgy, hogy megegyező módon összeadja a bájtokat (0xE6), majd az invertálás

nélkül hozzáadja az ellenőrzőösszeghez (0x19). Ha az így kapott eredmény 0xFF, akkor az
ellenőrzőösszeg helyes (a 2.10. táblázat utolsó sora).

2.3.2.2 Üzenethossz
Egy üzenet továbbításához szükséges nominális (hossz)érték megegyezik az üzenetben
szereplő bitek számával (leszámítva a válaszrész szünetet és a bájtközi szüneteket).
A nominális megszakítási mező (legalább) 14 nominális bit (megszakítás + megszakítás
határoló), a nominális szinkronizációs mező 10 nominális bit, míg a nominális védett
azonosító szintén 10 nominális bit hosszúságú. Ezáltal a fejléc nominális hossza 34 bit:
THeader _ Nom= 34 ⋅ TBit

(8)

Az egyenletben TBit egy bit közvetítéséhez szükséges nominális idő (definiálva: 2.2.5.1
fejezet). A válaszrész NData darab adatbájtból áll és egy ellenőrzőösszegből:
TResponse _ Nom = 10 ⋅ ( N Data + 1) ⋅ TBit

(9)

Ezekből a névleges üzenetküldési idő:
T=
THeader _ Nom + TResponse _ Nom
Frame _ Nom

(10)

A fejléc hossza változó nagyságú lehet, hiszen a megszakítási mező 13 nominális bitnél
mindig nagyobb, így bevezetésre került a THeader_Max érték, mely korlátozza a fejléc maximális
méretét.
Maximálisnak véve a bájtközi szüneteket, a közvetítési idő legfeljebb 40%-al lehet nagyobb,
mint a nominális közvetítési idő. Ez a járulékos időnövekedés arányosan oszlik meg a fejléc –,
a mester folyamat, – és a válaszrész –, azaz a szolga folyamat – között:
THeader _ Max
= 1.4 ⋅ THeader _ Nom

(11)

TResponse _ Max
= 1.4 ⋅ TResponse _ Nom

(12)

T=
THeader _ Max + TResponse _ Max
Frame _ Max

(13)

Például ha a mester csomópont 0,5%-al lassabb, mint az FNom nominális (névleges)
bitsebesség értéke (2.2.4. fejezet táblázat előtti bekezdés), akkor is a fejléc küldési idejének
1,4∙THeader_Nom alatt kell maradnia.
Minden feliratkozó csomópontnak képesnek kell lennie zérus túlnyúlással rendelkező (azaz
TFrame_Nom hosszúságú) üzenetek fogadására. A TFrame_Max értéket nem a csomópontok, hanem

különféle eszközök és tesztek ellenőrzik. A fogadó csomópont legfeljebb addig fogadhat el
egy üzenetet, amíg a következő üzenet adását nem érzékeli (például: megszakítási mező),
azonban az érvényességi idő túlnyúlhat a TFrame_Max értéken.

2.3.2.3 Üzenettípusok
A továbbítható üzenetekre vonatkozó előfeltételeket a különféle üzenettípusok írják le. Egyes
üzenettípusok speciális rendeltetéssel vannak felruházva, és előfordulhat, hogy egy
csomópont, vagy egy klaszter nem támogatja az összes lehetséges üzenettípust (például:
diagnosztikai üzenetek nem támogatottak az I. diagnosztikai osztályba tartozó eszközöknél,
2.5.2.1 fejezet). Egy üzenetben a nem használt, vagy nem definiált bitek értékeinek minden
esetben recesszívnek kell lenniük.
LIN üzenet

Jelhordozó üzenet

Diagnosztikai
üzenet

Általános üzenet

Önálló üzenet (SF)

Eseményvezérelt
üzenet

Kezdő üzenet (FF)

Sporadikus üzenet

Foglalt üzenet

Követő üzenet (CF)

2.17. ábra: A LIN protokollnál előforduló üzenettípusok. 6

2.3.2.3.1 Általános üzenet
Egy üzenet akkor minősül általános üzenetnek (unconditional frame), ha az azonosítójának
értéke 0 és 59 (0x00 – 0x3B) között van. Egy általános üzenet fejléce mindig akkor kerül
továbbításra, amikor a mester folyamat megkezdi a megfelelő üzenethely (frame slot)
feldolgozását. A fejlécre a válaszrészt mindig az általános üzenet közzétevője (mindig a
szolga folyamat) biztosítja. Az általános üzenet összes feliratkozójának fogadnia kell az
üzenetet és azt elérhetővé kell tennie az alkalmazása számára (feltételezve, hogy nem
következett be hiba a kommunikáció során). A 2.18. ábra három egymás után küldött
különféle általános üzenetet mutat be. Az átvitelt minden esetben a mester fogja
kezdeményezni, és az általános üzenetnek mindig egy közzétevője lehet, illetve 1 vagy több
feliratkozója.
6

Az eseményvezérelt-, és a sporadikus üzenetek valójában speciális általános üzenetek.

2.18. ábra: Három általános üzenet továbbítása a LIN klaszteren

2.3.2.3.2 Eseményvezérelt üzenet
Az eseményvezérelt üzenetek (event triggered frames) célja, hogy ritkán előforduló
események bekövetkezésénél a LIN klaszter válaszadási képességét növelje, anélkül hogy
túlzott sávszélességet engedne a („versengő” – polling) szolga csomópontoknak.
Minden olyan csomópontnak, amely feliratkozója az eseményvezérelt üzenetnek, fogadnia kell
azt és a benne található adatot is fel kell használnia; még akkor is, ha egy általános üzenet
fogadása/feldolgozása folyamatban volt/van az eseményvezérelt üzenet megjelenésekor.
Ha egy eseményvezérelt üzenettel összekapcsolt általános üzenet általános üzenetként van
ütemezve, akkor a válaszrész minden esetben elküldésre kell, hogy kerüljön (például:
ütemezett általános üzenetekhez hasonlóan).
Eseményvezérelt összekapcsolt általános üzenetek:
Ekkor eseményvezérelt üzenetek szállítják a válaszrészét egy-, vagy több általános üzenetnek.
Egy eseményvezérelt üzenettel összekapcsolt általános üzenetekre érvényes:
•

Méretük (hosszuk) azonos.

•

Ugyanazt az ellenőrzőösszeg-számítási módszert használják (azaz a klasszikus és
bővített módszerek kevert megoldása nem engedélyezett).

•

Az első adatmező le van foglalva a szolga védett azonosítójának (még ha az
összekapcsolt általános üzenet általános üzenetként is van ütemezve ugyanabban vagy
egy másik ütemező táblázatban).

•

Különböző szolga csomópontok által kerülnek közzétevésre.

•

Az eseményvezérelt üzenetet ütemező táblázat nem tartalmazhatja közvetlenül az
összekapcsolt általános üzeneteket.

Eseményvezérelt üzenet küldése:
Egy eseményvezérelt üzenet fejléce akkor kerül elküldésre, amikor az eseményvezérelt üzenet
számára fenntartott üzenethely (frame slot) feldolgozása megkezdődik. Az összekapcsolt

általános üzenet közzétevője csupán a válaszrészt közvetíti, ha az általános üzenetben
szállított jelek legalább egyike frissítve van. Ha a válaszrész sikeres továbbítása megtörtént,
akkor ezt követően már nem minősül frissítendő/frissített jelnek.
Ha a szolga csomópontok egyike sem válaszol a fejlécre, akkor a fennmaradó üzenethely
üresen marad (hallgatnak a csomópontok) és a fejléc figyelmen kívül hagyása következik be
(például: nincs frissítendő jel egyik csomópontnál sem).
Ha több mint egy szolga csomópont válaszol a fejlécre ugyanabban a kijelölt üzenethelyen,
akkor ütközés fog bekövetkezni.
Ütközés megoldása:
A mester csomópontnak kell megoldania az ütközést egy ütközésmegoldó ütemező táblázat
(collision resolving schedule table) (ütemező táblázatok: 2.3.3 fejezet) alkalmazásával, ezért
minden egyes eseményvezérelt üzenetnek van egy társított/hozzá kapcsolódó ütemező
táblázata. A váltást az ütközésmegoldó ütemezésére automatikusan végzi a mester csomópont
vezérlője (például: nem az alkalmazás által történik). Az ütközésmegoldó ütemezése a
következő üzenethely kezdetén kerül aktiválásra. Ebben az ütközésmegoldó táblázatban
minden egyes összekapcsolt általános üzenet legalább egyszer szerepel. Az ütközésmegoldó
ütemezése az összekapcsolt üzeneteken túl tartalmazhat más általános üzeneteket is, melyek
hossza eltérő lehet (rájuk nem érvényes a hosszra tett megkötés).
Miután az ütközésmegoldó ütemező táblázat feldolgozása megtörtént, a mester csomópont
vezérlőjének vissza kell váltania az előző ütemező táblázatra. Az ütemező táblázat folytatása
– az ütközés megjelenésénél lévő – ütemező belépés utáni belépési pontnál történik (vagy az
első belépési pontnál, ha az ütközés az utolsó belépési pontnál jelentkezett).
Ha az ütközést kiváltó szolga csomópontok egyike visszalép, anélkül, hogy az átvitelben
adatsérülés/veszteség keletkezne, a mester csomópont ezt nem érzékeli. A szolga
csomópontnak, amelyik visszavonta a válaszának továbbítását, egészen addig kell újra
próbálkoznia a válaszának ismételt elküldésével, amíg az sikeresen be nem fejeződik,
máskülönben a válaszrész elveszne.
Ha a mester csomópont alkalmazása még az ütközés megoldása előtt átvált egy másik
ütemező táblázatra, akkor az ütközésmegoldás elmarad. Ekkor az ütközést kiváltó szolga
csomópontok továbbra is várakozni fognak a saját válaszrészük továbbítására.
1. példa eseményvezérelt üzenetre:

2.19. ábra: Példa eseményvezérelt üzenetre

Egy ütemező táblázat tartalmazzon egyetlen egy eseményvezérelt üzentet az ID=0x10
azonosítóval. Legyen két darab általános üzenet társítva az eseményvezérelt üzenethez, az első
a szolga 1-nél (ID=0x11) a második pedig a szolga 2-nél (ID=0x12). Az ütközésmegoldó
táblázat tartalmazza a két általános üzenetet. Ekkor a 2.19. ábra szemlélteti a busz
viselkedését az eseményvezérelt üzenet megjelenésekor.
2. példa eseményvezérelt üzenetre:
Az eseményvezérelt üzenetek egyik tipikus felhasználási módja az ajtókilincsek figyelése egy
négyajtós központizár rendszerben. Ilyen módon a rendszer jó válaszidőt szolgáltat, mégis
minimális a busz terheltsége. Abban az igen ritka esetben, amikor több utas egyszerre nyomja
le a „kilincset” a rendszer nem fog egyetlen lenyomást sem elveszíteni (figyelmen kívül
hagyni), csupán több időt fog igényelni az esemény feldolgozása.
2.3.2.3.3 Sporadikus üzenet
A sporadikus üzenet (sporadic frame) típus lényege, hogy egy bizonyos fokú dinamikus
viselkedést csempész a determinisztikus és valós idejű ütemező táblázatba anélkül, hogy a
fennmaradó táblázatrész megjósolhatósága elveszne/csökkenne.
A jelhordozó üzeneteknek azon csoportját, melynek tagjai ugyanazt az üzenethelyet
használják, sporadikus üzeneteknek hívják. Amikor a sporadikus üzenet küldése esedékes, az
általános üzenetek frissítést igénylés szempontjából ellenőrzésen esnek át. Ha nincs
frissítendő jel, akkor a sporadikus üzenetre szánt üzenethely üresen marad. Ha viszont van
egy üzeneten belül egy, vagy több frissítendő jel, akkor ezen üzenet továbbítása fog
megtörténni. Ha több mint egy jel frissítése esedékes különböző üzeneteken belül, akkor a
legmagasabb prioritású üzenet frissítése fog megtörténni. A fennmaradó alacsonyabb

prioritású üzenetek nem fognak elveszni, hiszen az elkövetkező sporadikus üzenetekre szánt
üzenethelyeknél a továbbításuk megtörténik. Egy frissítendő jeleket tartalmazó üzenet
továbbítása addig tolódik, amíg nem ő lesz a legmagasabb prioritású.
Ha egy általános üzenet küldése sikeresen megtörtént, akkor ezt követően az üzenet már nem
függ a továbbítástól egészen addig, amíg legalább egy jel nem frissül az üzeneten belül.
Általánosságban a többszörös sporadikus üzenetekhez ugyanaz az üzenethely van
hozzárendelve, és ezen üzenetekből a legmagasabb prioritású kerülhet továbbításra az adott
üzenethelyen. Ha egyetlen egy általános üzenet továbbítása sincs függőben, akkor az
üzenethely üresen marad (a csomópontok adásmentesen figyelik a buszt). A sporadikus
üzenetek prioritás-kiosztását a LIN szabvány Kiépítési Nyelv Specifikációja tartalmazza.
A mester csomópont az egyetlen közzétevője az általános üzeneteknek egy sporadikus
üzeneten belül, így a mester folyamat az egyedüli, amely tudja, hogy mikor van függőben egy
általános üzenet küldése.
Példa sporadikus üzenetre:
Legyen egy sporadikus üzenet az egyetlen üzenet az aktív ütemező táblázatban. A sporadikus
üzenethez meghatározott számú általános üzenet van rendelve, melyekből az egyik
azonosítója 0x22. Normál esetben a sporadikus üzenethelye üres. A második üzenethelyen
legalább egy hozzárendelt üzenet a 0x22 azonosítóval frissítésre kerül.

2.20. ábra: Példa sporadikus üzenetre

Előfordulhat, hogy egy sporadikus üzenethez rendelt általános üzenet nem ugyanabban az
ütemező táblázatban van allokálva, amelyben a sporadikus üzenet.
2.3.2.3.4 Diagnosztikai üzenet
A diagnosztikai üzenetek (diagnostic frames) mindig Szállítási réteghez (részletesen: 2.4
fejezet) tartozó adatokat szállítanak, és minden esetben 8 adatbájtot tartalmaznak. A 60-as
(0x3C) üzenet azonosító a mester (diagnosztikai) kérőüzenetet, míg a 61-es (0x3D) a szolga
(diagnosztikai) válaszüzenetet jelöli. Az adat értelmezéséhez szükséges információt a
Csomópont Konfigurációs-, az Identifikációs-, és a Diagnosztikai Specifikációk tartalmazzák
(melyből a jegyzet átfogóan csak az utolsót dolgozza fel: 2.5 fejezet).

Mielőtt a mester folyamat küldene egy mester diagnosztikai kérőüzenetet, előtte lekérdezi a
diagnosztikai modult, hogy szükség van-e üzenettovábbításra, vagy nincs, és a busz maradjon
„kihasználatlan”. A mester csomópont a szolga válaszüzenet fejlécét feltétlenül elküldi. A
szolga folyamatok a diagnosztikai moduljaikkal összhangban fogják közzétenni a válaszokat
és fognak feliratkozni a különböző válaszokra.
2.3.2.3.5 Foglalt üzenetek
A LIN 2.x klaszterek esetében a foglalt üzenetek (reserved frames) nem kerülhetnek
felhasználásra, ugyanis későbbi fejlesztések céljából lettek így megválasztva. Ezen üzenetek
azonosítója 62 (0x3E) illetve 63 (0x3F).

2.3.3 Ütemező táblázatok
A LIN kommunikációs protokoll kulcstulajdonsága az ütemező táblázatok (schedule tables)
használata. E táblázatok biztosítják, hogy a busz túlterhelése soha sem következik be,
valamint kulcsösszetevőként garantálják a jelek periodikusságát.
Mivel a LIN klaszteren a mester folyamat kezdeményez minden adatátvitelt, így kivitelezhető
a determinisztikus viselkedés. A mester csomópont feladata, hogy egy működési módban
fontos összes üzenetnél rendelkezésre álljon a továbbításukhoz szükséges idő. E fejezetben
kerülnek bemutatásra az ütemező táblázatokhoz kapcsolódó követelmények. A legtöbb
követelmény ésszerű magyarázata a konfliktusmentesség elérése, illetve a LIN protokoll
egyszerű és hatékony implementációjának megvalósítása.

2.3.3.1 Időalap és jitter
Egy LIN klaszter ütemező táblázatainál használatos legkisebb időegység az időalap (time
base) (jele: Tbase), mely a mester csomópontba kerül implementálásra és az ütemező
táblázatok időzítésének vezérlésére szolgál. Ez azt jelenti, hogy a táblázat elemeinek, az
üzeneteknek, az időalap jelent támpontot. Az időalap általánosan 5 és 10 ms között van, azaz
egy időintervallumot jelöl. A kezdeti és végpontját ezen időintervallumoknak egy-egy
(periodikusan kibocsátott) időalap jelző (time base tick) határozza meg (2.9. ábra és 2.10.
ábra).
Egy üzenethely mindig egy időalap jelzőnél kezdődik. Az időalap jelző és a fejléc küldésének
kezdeti időpontja (a megszakítási mező lefutó éle) közötti minimális és maximális késleltetést
írja le a jitter. Az üzenetek vége és a következő üzenet kezdete között eltelt időt az üzenet
közti szünet írja le, melynek mindig nem-negatívnak kell lenni.

2.3.3.2 Üzenethely
Az ütemező táblázat időzítését vezérlő másik idő a TFrame_Slot, mely megadja az ütemezésbe
való belépés (egy üzenet átvitel inicializálása) és a következő ütemezési belépés esedékessége
közötti időt. Ezen TFrame_Slot időt az időalap egészszám-szorosával (n) ki lehet fejezni:
TFrame _=
Tbase ⋅ n
Slot

(14)

Természetesen az n egész szám minden egyes üzenethely esetén eltérő (lehet). Egy
üzenethelynek elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a maximális üzenet átviteli időn túl a
mester folyamatnál jelentkező jitter se okozhasson problémát:
TFrame _ Slot > jitter + TFrame _ Max

(15)

2.21. ábra: Üzenethely

2.3.3.3 Ütemező táblázatok kezelése
Az aktív ütemező táblázat feldolgozása addig van folyamatban, amíg egy másik kért ütemező
táblázat kiválasztása meg nem történik. Amikor a jelenlegi ütemező táblázat a végéhez ér, az
ütemezés újra indul a táblázat elejétől. Az aktuális átváltás mindig az üzenethely kezdeténél
kerül megvalósításra. Ez azt jelenti, hogy egy kérés az ütemező táblázat váltásra sosem fogja
megszakítani az éppen futó adatátvitelt.

2.3.4 Folyamat-modellek
A korábbiakra hivatkozva a mester csomópont tartalmaz egy mester folyamatot és egy szolga
folyamatot, míg a szolga csomópont csupán egy szolga folyamattal rendelkeznek. E
fejezetben e mester/szolga folyamat elgondolás viselkedése és felépítése kerül bemutatásra.

2.3.4.1 Mester folyamat modellje

2.22. ábra: Mester folyamat állapotgépe

A mester folyamat felelős a megfelelő fejlécek előállításáért, azaz meghozza a döntést, mely
üzenet küldése következzen, és karban tartja az üzenetek közötti időzítéseket. Mindezeket az
ütemező táblázatokkal összhangban teszi.

2.3.4.2 Szolga folyamat modellje
A szolga folyamat felelős az üzenetek válaszrészének küldéséért akkor, ha az adott csomópont
a közzétevője a kért üzenetnek. Emellett e folyamat végzi az üzenetek fogadását akkor, ha az
adott csomópont a buszon megjelenő üzenetnek feliratkozója. A szolga folyamat két
állapotgéppel modellezhető:
•

Megszakítási/Szinkronizációs mező szekvencia érzékelő

•

Üzenet feldolgozó

2.3.4.2.1 Megszakítási/Szinkronizációs mező szekvencia érzékelő
A szolga csomópont számára elengedhetetlen, hogy már szinkronizált állapotban legyen a
védett azonosító mező kezdeténél, máskülönben nem lenne képes a mező megfelelő
fogadására/értelmezésére. Természetesen a szolga csomópontnak a fennmaradó teljes
üzenetrészre is szinkronban kell lennie a megfelelő bitsebesség tolerancia (2.2.4 fejezet)
használatával. Így a sikeres szinkronizáció érdekében minden üzenet egy megszakítási
mezővel és ezt követően egy szinkronizációs mező kezdődik. Ez a szakasz a LIN klaszteren
való kommunikáció során egyedi, és minden szolga csomópont számára elegendő
időt/információt szolgáltat ahhoz, hogy érzékeljék egy új üzenet kezdetét, és hogy az abban

használt bitidőt meghatározzák, mely a fennmaradó üzenetrész egészére alkalmazva lesz. Így
a szolga folyamat Megszakítási/Szinkronizációs mező szekvencia érzékelő részének feladata az
új üzenete kezdetének érzékelése és a szinkronizáció elvégzése a védett azonosító mező
kezdetéig.
2.3.4.2.2 Üzenet feldolgozó
Az üzenet feldolgozó két állapottal rendelkezik: Tétlen állapot (Idle) és Aktív állapot (Active).
Az Aktív további öt „belső” állapotot tartalmaz: a PID, az Rx adat, a Tx adat, az Rx
ellenőrzőösszeg és a Tx ellenőrzőösszeg állapotokat.
Az üzenet feldolgozót, legyen akármilyen állapotban is, egy újonnan beérkező
Megszakítási/Szinkronizációs mező szekvencia mindig meg fogja szakítani. Amint a
Megszakítási/Szinkronizációs mező szekvencia vétele megtörtént – bármilyen állapotban is
volt addig az üzenet feldolgozó – átlép a PID állapotba. A PID állapotnál három eset
lehetséges:
•

A fogadott PID ismeretlen, vagy az üzenet hibás. Ekkor az üzenet feldolgozó visszalép
Tétlen állapotba.

•

A fogadott PID egy küldendő üzenethez tartozik. Ekkor a csomópont Tx lába válik
aktívvá és megkezdi a kért válaszrész forgalmazását, mellyel párhuzamosan figyeli a
LIN buszt, hogy onnan a megfelelő értéket olvassa-e vissza.

•

A fogadott PID egy fogadandó üzenethez tartozik. Ekkor a csomópont Rx lába válik
aktívvá és figyeli a LIN buszt, fogadja a más által forgalmazott válaszrészt.

Ha fogadás közben (Rx adat állapot) üzenet hiba, vagy küldés közben (Tx adat állapot)
visszaolvasási hiba következik be, az üzenet feldolgozó „hiba a válasznál” értékkel visszatér
Tétlen állapotba.

2.23. ábra: Üzenet feldolgozó állapotgépe

Az Rx adat állapot után, ha nincs üzenet hiba, akkor az ellenőrzőösszeg fogadása (Rx
ellenőrzőösszeg állapot) következik. Ha az ellenőrzőösszeg számított és fogadott értéke
megegyezik, akkor az üzenet fogadása sikeres volt, és pozitív értékkel („sikeres átvitel”)
visszatér Tétlen állapotba az üzenet feldolgozó. Ha viszont a két ellenőrzőösszeg eltér, akkor
az üzenet feldolgozó „hiba a válasznál” értékkel tér vissza Tétlen állapotba.
A Tx adat állapot után, ha nincs visszaolvasási hiba, akkor az ellenőrzőösszeg küldése (Tx
ellenőrzőösszeg állapot) következik. Ha a visszaolvasott ellenőrzőösszeg megegyezik az
elküldöttel, akkor az üzenet küldése sikeres volt, és az üzenet feldolgozó pozitív értékkel
(„sikeres átvitel”) visszatér Tétlen állapotba. Ha viszont visszaolvasási hiba történik az
ellenőrzőösszeg küldése során, akkor „hiba a válasznál” értékkel tér vissza Tétlen állapotba.

2.3.5 Hálózatmenedzsment
Egy LIN klaszter hálózatmenedzsmentje a klaszter felélesztésére (wake up) (2.3.5.2 fejezet)
és pihenő állapotba léptetésére (go to sleep) (2.3.5.3 fejezet) korlátozódik. Így az egyéb
hálózati menedzsmenthez kapcsolódó feladatok – úgy, mint konfiguráció érzékelés vagy
vészüzemmód/szükségfutás (limp home) menedzsment 7 – megoldása már az alkalmazásokra
maradnak.

2.3.5.1 Szolga kommunikációs modellje
Egy általános szolga csomópont kommunikációs modelljének viselkedését leíró állapotgépet
mutat be a 2.24. ábra. A három lehetséges állapot:
Inicializálás:
Azonnal ebbe az állapotba kerül a csomópont a tápforrás első rákapcsolását követően,
újraindításnál (reset) vagy felébresztésnél. A szolga csomópont elvégzi a szükséges
inicializálást és átlép az üzemi állapotba. Az inicializálások mindig a LIN-re vonatkozó
inicializálásokat takarják. Az újraindítás és a felébresztés maguk után vonhatnak egyéb
inicializálási feladatokat is.
Üzemi állapot:
Ezen állapotban valósulhatnak meg az üzenetküldések és fogadások.
Alvó állapot:
A busz jelszintje folyamatos recesszív, és a klaszteren csak a felébresztő jel(ek) továbbítására
kerülhet sor.

2.24. ábra: Szolga csomópont kommunikációs állapotgépe
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Rendszerhiba esetén csökkentett funkcionalitással, de működőképes szinte tartás.

2.3.5.2 Felébresztés („Wake up”)
Bármely a LIN klaszterhez kapcsolódó alvó állapotban lévő csomópont kezdeményezheti a
felébresztést (wake up) úgy, hogy elküld egy felébresztő jelet. Ezzel a busz minimum 250μs
és maximum 5ms ideig domináns állapotba kerül, majd akkor válik érvényessé, ha a busz
visszatér recesszív állapotba. Ha mester csomópont kezdeményezi a felébresztést, elindíthat
egy megszakítási mezőt, például kibocsát egy szokásos fejlécet, mivel a megszakítás úgy fog
viselkedni, mint egy felébresztő jel. Ebben az esetben a mester csomópontnak biztosítania
kell, hogy ez a fejléc/üzenet nem kerül majd feldolgozásra egyik szolga csomópontnál sem,
mivel még lehet, hogy nem „ébredtek fel”, és nem készek a fejléc fogadására.
A klaszterhez kapcsolódó összes tápellátással ellátott szolga csomópontnak érzékelnie kell a
felébresztő jel (ha legalább 150 μs széles), melyet követően legkésőbb 100ms-on belül
késznek kell lenniük a buszon érkező parancsok fogadására. A felébresztő jel érzékelési
küszöbe 150μs, míg alapesetben az impulzusgenerátor 250μs széles jelet biztosít. A kettő
metszete a kalibrálatlan szolga csomópontok számára is elég időt biztosít a „felébredéshez”.
Ha a felébresztő jelet egy szolga csomópont küldte, akkor e csomópont azonnal készen fog
állni az adatátvitelre. A mester csomópont szintén hamar „felébred”, és csak amikor az összes
szolga csomópont készen áll, akkor a mester elkezdi sugározni a fejléceket annak érdekében,
hogy rájöjjön a felébresztés okára.

2.25. ábra: Felébresztő jel fogadása szolga csomópontok esetében

A mester csomópont számára vagy alkalmazás specifikus vagy a klaszter tervezője definiálja,
hogy a felébresztő jel után mennyi idő múlva lesz kész a mester csomópont a kommunikáció
kezdeményezésére.

2.26. ábra: Felébresztő jelekből álló blokk

Ha a mester csomópont nem kezd el megszakítási mezőt sugározni vagy a felébresztést
kezdeményező csomópont nem érzékel más csomópontoktól felébresztő jelet (150-250ms-on
belül) a buszon, akkor a felébresztést kezdeményező csomópont újabb felébresztő jelet bocsát
ki. Ezt az esetet mutatja be a 2.26. ábra. Abban az esetben, ha a szolga csomópont felébresztő
jele ugyanabban az időben indul el, mint a mester csomópont megszakítási mezője, akkor ezt a
szolga csomópont felismeri/érzékelni fogja.
Három egymást követő sikertelen kérés után a csomópontnak legalább 1.5 másodpercet kell
várnia, mielőtt még elkezdené sugározni a negyedik felébresztő jelet. E nagy szünet indoka,
hogy a klaszter képes legyen ez időben kommunikálni akkor, ha a felébresztést kezdeményező
csomópont meghibásodás miatt küldi a jeleket, például, ha nem érzékeli a buszon a saját jelét,
akkor ez a végtelenségig ismétlődne.
Nincs megkötése, hogy egy szolga csomópont hányszor küldhet felébresztő jelet. Habár
elvárt, hogy egy szolga ne közvetítsen egy blokknál több felébresztő jelet. A 2.27. ábra
mutatja azt az esetet, amikor egy szolga csomópont sokszor egymást követően próbálja
felébreszteni a klaszter egyéb csomópontjait.

2.27. ábra: Felébresztő jelekből álló hosszú sorozat

2.3.5.3 Alvó állapotba léptetés („Go to Sleep”)
A mester csomópont átállíthatja a LIN klasztert alvó állapotba úgy, hogy egy alvó állapotba
léptető parancsot sugároz. E kérés nem feltétlenül eredményezi a szolga csomópontok
alacsony fogyasztású módba kapcsolását. A szolga csomópontok alkalmazásai még aktívak
maradhatnak a parancsot követően is, azonban ez alkalmazás-specifikus.
Az alvó állapotba léptető parancs egy mester kérőüzenet, melyben az első adatmező csupa
nulla, és a fennmaradó 7 darab adatbájt 0xFF, ahogy ez az alábbi táblázatban látható.
data1

data2

data3

data4

data5

data6

data7

data8

0x00

0xFF

0xFF

0xFF

0xFF

0xFF

0xFF

0xFF

A szolga csomópont figyelmen kívül hagyja az adatmezőket 2-től 8-ig, és csak az első
adatmezőt értelmezi. Alapesetben a mester kezdeményezheti az alvó állapotba lépést, de a
szolga csomópontok is megtehetik ezt, ha 4 másodpercig nem észlelnek buszforgalmat.

A szolga csomópontok egy része automatikusan belép alvó állapotba 4 másodpercen belül, de
legkésőbb 10 másodperc inaktivitás után. A busz inaktív állapot azt jelenti, hogy nincs
jelszintváltozás (a „tüskék”, ingadozások szűrését követően) a buszon, ellenkezője pedig a
busz aktív állapotát definiálja.

2.4 A LIN protokoll Szállítási rétege
A Szállítási réteg definiálja azon adatok továbbítását, melyek egy vagy több üzenetbe vannak
rendezve. E réteg kommunikációját a csomópontok diagnosztikai üzenetek alkalmazásával
valósítják meg. A Szállítási réteg érdekében szabványosított API-t, azaz alkalmazási program
interfészt (Application Program Interface) a LIN szabvány Alkalmazási Program Interfész
Specifikációja tartalmazza.
A Szállítási réteg alkalmazhatóságával olyan rendszerekre fókuszál, melyeknél a
diagnosztikai kommunikáció gerincbusz (back-bone bus) felhasználásával valósul meg, és
ahol a rendszer tervezője ugyanezen diagnosztikai tulajdonságokat más LIN klaszterek esetén
is alkalmazni kívánja. Az üzenetek valójában megegyeznek az ISO 15765-2 Szállítási
rétegében definiáltakkal és a csomagszerkezet is rendkívül hasonló (2.4.1 fejezet). Egy
tipikus rendszer konfigurációját mutatja a 2.28. ábra.
A Szállítási réteg célja:
•

A mester csomópont terheltsége alacsony szinten maradjon.

•

Teljes (vagy ennek egy részére kiterjedő) diagnosztika biztosítása közvetlenül a LIN
szolga csomópontok felé.

•

Nagyteljesítményű csomópontokat tartalmazó klaszterek építése.

2.28. ábra: Szállítási réteget alkalmazó általános LIN klaszter felépítése

2.4.1 Csomagszerkezet
A Szállítási rétegben közvetített elemeket – ahogy ez az OSI modellnél bemutatásra került –
csomagoknak (packet) hívják. Ezen elemeknek a LIN protokoll a PDU (Packet Data Unit),
vagyis a „csomag adategység” nevet adta. Egy PDU lehet egy teljes üzenet, vagy egy üzenet
része (vagy összetett PDU: 2.4.2.2 fejezet).

A kliens oldal (teszter egység, mester csomópont) által küldött üzenet összefoglalóan „kérés”,
vagy kérőüzenet, míg a server oldal (mester csomópont, szolga csomópont) által küldött
üzenet neve „válasz”, vagy válaszüzenet. Ezek tehát üzenetek, nem csupán üzenetrészek. Az
alsóbb rétegeknél a fejléc és válaszrész az üzenet két üzenetrészét írják le.
A Szállítási réteg üzeneteinek adott azonosítói vannak, mivel ezek a diagnosztikai üzenetek (2
db azonosító: 60 (0x3C) és 61 (0x3D)) a szabvány kialakításánál lettek definiálva. Azt, hogy
egy diagnosztikai üzenet mely csomópontnak szól, azt az adatmezejének első bájtja fogja
eldönteni, mely a címzett csomópont (vagy funkció) NAD értékét tartalmazza. Ez egyben a
PDU első (hasznos) bájtja.
A PDU-k szerkezetének tárgyalásához érdemes egy a következő ábrán (2.29. ábra) látható
struktúrát definiálni, amely az ISO Szállítási réteg üzenetei és a LIN Szállítási réteg üzenetei
közti tárgyalásmódot leegyszerűsíti. Elsőként az ábra bal oldalán látható rész (NAD) kerül
továbbításra, majd balról jobbra haladva folytatódik, egészen az adatbájtokig. Az ábrán SF:
önálló üzenet; FF: kezdő üzenet; CF: követő üzenet.

2.29. ábra: LIN Szállítási rétegnél támogatott PDU-k felépítése

A kéréseket minden esetben mester kérőüzenetek (nem csupán a fejléc) továbbítják, míg a
válaszokat szolga válaszüzenetek (fejléc és válaszrész) közvetítik. A következő alfejezetek
definiálják a PDU-kat alkotó elemeket.

2.4.1.1 Csomópontcímzés
A NAD (Node Address) érték mindig egy szolga csomópont 8 címét adja meg, mely
meghatározza, hogy a mester kérőüzenet melyik szolga csomóponthoz szól. Emellett a NAD
hivatott azonosítani a válaszüzenetet oly módon, hogy az melyik szolga csomóponttól
érkezett.
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Egy fizikai szolga csomóponthoz tartozhat több logikai szolga csomópont is, és mindegyik logikai
csomóponthoz külön NAD értéket kell rendelni.

Az alábbi, 2.11. táblázat tartalmazza a lehetséges NAD értékeket, melyek normál esetben 1 és
127 között kell, hogy legyenek; mivel a 0 és 128-255 értékek a szabvány készítésénél egyéb
célokra le lettek foglalva.
2.11. táblázat: NAD értékek
NAD érték
0
1 (0x01) – 125 (0x7D)
126 (0x7E)

Leírás
Foglalt érték az alvó állapotba léptető parancsnak (2.3.5.3 fejezet)

Szolga csomópontok (vagy logikai egységeik) címe (NAD)
Funkcionális csomópont cím (functional NAD), csak diagnosztikai célokra
fenntartva (Szállítási réteg)

127 (0x7F)
128 (0x80) – 255 (0xFF)

Üzenetszórási szolga csomópont cím (broadcast NAD)
Szabad

felhasználás.

E

tartományban

található

címek

szabadon

felhasználáshatók diagnosztikai célokra (2.5.4 fejezet)

2.4.1.2 Protokoll Vezérlő Információ
Ha a gerincbuszon elhelyezkedő teszter egységnek szüksége van folyamatirányított PDU-kra,
akkor ezek generálása csakis a mester csomópont segítségével valósulhat meg.
A PCI (Protocol Control Information), protokollvezérlő információ tartalmazza a Szállítási
réteg folyamatirányítási információit.
2.12. táblázat: PCI bájt felépítése
Típus

PCI típusa

Kiegészítő információ

B7

B6

B5

B4

B3

B2

B1

SF

0

0

0

0

hossz

FF

0

0

0

0

„hossz”/28

CF

0

0

1

0

Üzenetszámláló

B0

Konfigurációs PDU esetén (csomópont konfigurációnál) az önálló üzenet (SF) (Single Frame)
típusú PCI belefér egy PDU-ba, azaz maximálisan öt adatbájtot tartalmazhat. A „hossz”
értékének természetesen a használt adatbájtok száma plusz egy (SID vagy RSID miatt:
2.4.1.4 és 2.4.1.5 fejezetek) értéket kell tartalmaznia.
A kezdő üzenet (FF – First Frame) típusú PCI arra szolgál, hogy jelezze egy összetett PDU
(multi PDU) üzenet kezdetét. A LIN buszon egy kezdő üzenet (FF) megjelenése után bizonyos
számú követő üzenet (CF) továbbítása fog megtörténni. Ugyanis a kezdő üzenet (FF)
küldésénél fel kell tüntetni az adatbájtok számát, plusz egyet (SID vagy RSID), oly módon,
hogy e hossz+1 legfelső négy szignifikáns bitje kerül a PCI mezőbe (ezért tartalmaz osztást a
2.12. táblázat az FF sorban a B3-B0 biteknél), az alsó nyolc bájt pedig a LEN mezőbe kerül
elküldésre.

Összetett PDU üzenet elejét jelző kezdő üzenet (FF) típusú PCI után a követő üzenetek (CF –
Consecutive Frames) továbbítása következik, melyekből az első számozása 1, a másodiké 2,
és így tovább. Ha több mint 15 követő üzenetek (CF) küldésére van szükség a teljes üzenet
átviteléhez, akkor az üzenetszámláló nullától újrakezdődve folytatódik.

2.4.1.3 „hossz” mező
A „hossz”, vagy LEN (Length) bájt csak kezdő üzenetnél (FF) kerül felhasználásra, és e mező
tartalmazza az összetett üzenet teljes hosszának alsó nyolc kevésbé szignifikáns bitjét. Így egy
(összetett) üzenetben elküldhető maximális adatméret korlátozva van 12 bitre, amely
212–1=4095 (0xFFF) bitnyi adatot jelent.

2.4.1.4 Szolgáltatás azonosító
A kérőüzenetben megfogalmazott szolgáltatás az SID érték, a szolgáltatás azonosító (Service
Identifier), mely a szolga csomópontnak ad információt a végrehajtandó szolgáltatásról. Az
SID számozása követi az ISO 15765-3 szabványt, valamint a csomópont konfigurációjának
(0xB0-0xB7) definiálását a gyártóra bízza.
2.13. táblázat: Csomópont konfigurációs és identifikációs szolgáltatások (használatban lévő SID
értékek)
Szolgáltatás

jellege

Hivatkozás/Referencia

0x00-0xA7

diagnosztikai célokra fenntartva

foglalt

ISO 15765-3 szabványon belül

opcionális

LIN 2.2A specifikáció

elavult

LIN 2.0 specifikáció

kötelező

LIN 2.2A specifikáció

opcionális

LIN 2.2A specifikáció

opcionális

LIN 2.2A specifikáció

foglalt

foglalt érték

opcionális

LIN 2.2A specifikáció

kötelező

LIN 2.2A specifikáció

foglalt

ISO 15765-3 szabványon belül

0xB0

NAD kijelölése

0xB1

Üzenetazonosító kijelölése

0xB2
0xB3
0xB4

Azonosító információk lekérése
(olvasása)
Feltételes NAD váltás/módosítás
Adat eldobása
(kezdeti konfiguráció)

0xB5

Foglalt

0xB6

Konfiguráció elmentése

0xB7
0xB8-0xFF

Tartomány kijelölése üzenet
azonosítójára

Csomópont konfigurációs rendeltetés

SID

diagnosztikai célokra fenntartva

2.4.1.5 Válaszüzenet szolgáltatás azonosító
Az RSID, a válaszüzenet szolgáltatás azonosítója (Response Service Identifier) írja elő a
válaszüzenet tartalmát. Az RSID értéke pozitív válasz esetén mindig SID+0x40. Ha a kért
szolgáltatás támogatott a szolga csomópont által, akkor a válaszadás kötelező (még akkor is

ha kérés üzenetszórás volt). Azt, hogy egy adott szolgáltatás támogatott-e, a szabvány NCF
része, a csomópontjellemző fájl írja le.
Egy szolga csomópont a konfigurációs kérést fogadva, azt azonnal feldolgozza, és a
következő ütemezési részt várva készen áll a szolga válaszüzenet elküldésére.

2.4.1.6 Adatbájtok
Az adatbájtok fordítása/értelmezése (egy darab PDU esetén maximálisan 6 darab) függ az
üzenet SID illetve RSID értékétől. Összetett PDU esetén természetesen csak az összeillesztést
követően lehet a teljes üzenetet elemezni. Ha a PDU (csak CF és SF PDU-kra érvényes) nincs
teljesen kihasználva, akkor a fennmaradó „ki nem használt” adatbájtok értéke 255 (0xFF) lesz
(csupa egyes, azaz recesszív érték). Ez azért fontos, mert a diagnosztikai üzenetek minden
esetben nyolc bájt hosszúak.

2.4.2 A kommunikáció során továbbítható üzenetek
A Szállítási réteg számára követelmény, hogy az üzenetei kizárólagosak legyenek, mely
szerint egy időben csak egyetlen üzenet lehet aktív.
Ha egy fogadó csomópont olyan üzenetet érzékel, melynek NAD értéke a saját értékével
azonos, vagy a cím megegyezik az üzenetszórási címmel, és nincs más aktív üzenet, akkor a
csomópontnak az üzenet fogadását és feldolgozását végre kell hajtania.
Ha funkcionálisan címzett üzenet érkezik, és nincs más aktív üzenet, akkor az üzenet
fogadását és feldolgozását végre kell hajtani. Aktív üzenetnél érkező funkcionálisan címzett
üzenet a szolga csomópontok által figyelmen kívül lesz hagyva. A szolga csomópont
megszakítja a Szállítási réteg üzenetének feldolgozását miután:
•

érvényes mester kérőüzenetet fogad,

•

mester kérőüzenetet fogad, mely a LIN protokoll szerint érvényes, de a tartalmazott
adat valótlan (például: rossz/hibás a fogadott PCI).

A szolga csomópont folytathatja a Szállítási réteg üzenetének feldolgozását miután:
•

érvénytelen mester kérőüzenetet fogad (hiba a fejlécben, ellenőrzőösszegben, vagy
egyéb üzenetküldési hiba esetén)

2.4.2.1 Önálló üzenet (SF)
Üzenet küldése egészen hat adatbájtig (a SID mezőt is beleértve) tehető meg egyetlen, azaz
önálló PDU üzenet (SF) elküldésével. A funkcionálisan címzett üzenetek minden esetben
önálló üzenetek (SF).

2.4.2.2 Összetett üzenet
Egy olyan üzenet elküldése, mely több mint hat adatbájtot tartalmaz, de kevesebbet, mint
4095, megvalósítható adatdarabolás és összetett PDU üzenetek (Multiple Frame) segítségével.
Ezen üzenettovábbítás mindig egy kezdő üzenet (FF) PDU-val kezdődik (melyben információ
van a küldendő adat hosszáról), és ezt követi legalább kettő követő üzenet (CF) PDU, melyek
magát az adatot tartalmazzák.

2.4.3 Hibakezelés
Azokat az önálló üzeneteket (SF), melyeknél az adatbájtok hosszértéke nagyobb, mint hat
bájt, a fogadó figyelmen kívül hagyja. Azon kezdő üzenet (FF), melynek hosszértéke kisebb,
mint hét bájt, figyelmen kívül lesz hagyva a fogadó oldalon. Valamint azok a kezdő üzenetek
(FF), melyek hosszértéke nagyobb, mint a szolga elérhető maximális puffer-mérete, szintén
figyelmen kívül vannak hagyva, és a fogadó oldal nem kezdi el az érkező üzenetelemek
fogadását.
Azt a PDU-t, mely ismeretlen PCI típushoz tartozik, minden csomópont figyelmen kívül
hagy, kivéve, ha az önálló üzenet (SF), illetve kezdő üzenet (FF).
Egy önálló üzenet (SF), vagy egy kezdő üzenet (FF) érzékelésénél, ha a NAD érték nem a
funkcionális NAD, akkor az addig futó üzenetet feldolgozását megszakítja a csomópont. Egy
új üzenet fogadása (a fogadó oldalon) akkor indul el, ha a fogadott NAD érték alapján az egy
üzenetszórási NAD, vagy megegyezik a csomópont saját NAD értékével.
Egy nem érvényes/nem várt sorszámmal (SN) rendelkező követő üzenet (CF) fogadását a
fogadó csomópont megszakítja.
A fogadó csomópont szintén megszakítja az üzenet fogadását, ha egy N_Cr időtúllépést észlel
(2.4.4 fejezet). A küldő csomópont megszakítja az üzenet küldését, ha egy N_As időtúllépést
észlel (2.4.4 fejezet).

2.4.4 Időzítési megkötések
Az Szállítási réteg időzítési megkötéseit/kényszereit (az ISO 15765-2 szabványt alapul véve)
a 2.14. táblázat írja le, és a 2.30. ábra és a 2.31. ábra szemléltetik az időtartományon. Mivel a
LIN áteresztő képessége kisebb, mint a CAN áteresztő képessége, az paramétereket
egymáshoz illeszteni kell. Ezen paraméterek a Szállítási réteg részét képezik, és nem
határoznak meg/képeznek semmilyen kényszert a csomópont konfigurációjára.

A kötött kommunikáció követelményeinek kielégítésére kerültek megfogalmazásra a
teljesítési követelmények, melyek minden kommunikációban részt vevő elemre (peer)
érvényesek. A LIN ütemezése változhat a különféle felhasználó-specifikus eseteknél, hiszen
egy bizonyos alkalmazás lehet, hogy definiál egyéb teljesítési követelményeket a 2.14.
táblázatban megadott tartományokon belül.
Az időtúllépési értékek mindig a teljesítési követelmények értékein túl vannak definiálva,
garantálva a rendszer működését és megelőzve a teljesíthetetlen követelményeket (például:
magasabb buszterhelésnél). A 2.14.

táblázatban szereplő időtúllépési értékek

az

implementációban megadható legfelső értékeket/határt reprezentálják.
2.14. táblázat: Szállítási réteg időzítési paraméterei
Időzítési
paraméter

Adatkapcsolati
Leírás

Kezdet
Amikor a Szállítási

N_As

Küldő oldalon a LIN

réteg diagnosztikai

üzenet továbbítás ideje

üzenet küldését
kéri

N_Cs

A következő CF
küldéséig eltelő idő

A következő CF
érzékeléséig eltelő idő

Vég

üzenet „küldött”

a CF-et

státusza meg van

küldöttnek

erősítve

tekinti

van.

N/A

van erősítve

Szállítási réteg

státusza jelezve

1000

státusza meg

diagnosztikai

üzenet „küldött”

követelmények (ms)

diagnosztikai
üzenet „küldött”

Amikor a

diagnosztikai

(ms)

Amikor a

Amikor az utolsó

Amikor az előző

N_Cr

Teljesítési

réteg szolgáltatása

(N_Cs + N_As)
<

N/A

(0.9∙N_Crtimeout)

Amikor a
következő

diagnosztikai
üzenet „küldött”

1000

–

státusza jelezve
van.

Megjegyzendő, hogy az N_Cs paraméter nem igényel időtúllépés figyelést a küldő csomópont
esetén, mivel az N_As biztosítja a megfelelő időtúllépési követelményeket. Habár az N_Cs
paramétert figyelembe kell venni a rendszertervezésnél (időzítés és küldő oldali
szoftvertervezés) így hát a küldő oldalon az időtúllépés (N_Cr) figyelmen kívül hagyható.
Az alábbi ábrák (2.30. ábra és 2.31. ábra) úgy hivatottak az időzítési paramétereket bemutatni,
hogy nem kötődnek semmilyen implementációhoz. A mester és szolga csomópontok
viselkedései az alacsonyabb rétegekben általánosítva szerepelnek.

2.30. ábra: Szállítási réteg időzítése a küldő oldalon

2.31. ábra: Szállítási réteg időzítése a fogadó oldalon

2.5 Diagnosztika a LIN hálózaton
A LIN diagnosztika olyan eljárásokat definiál, melyekkel megvalósítható a diagnosztikai
adatok továbbítása mester és a szolga csomópontok között. A külső teszter egység és a mester
csomópont közti kommunikáció a gerincbuszon (back-bone bus) történik, melyen használatos
protokollra nem terjed ki a LIN szabvány (lehet például: CAN – 3. fejezet). Diagnosztikai
szempontból három csoportba sorolhatók a szolga csomópontok:
•

I. osztály: a normál (jelhordozó) üzenetek mellett csupán az önálló üzenetek (SF)
támogatottak a Szállítási réteg szolgáltatásaiból. (2.5.2.1 fejezet)

•

II. és III. osztály: az ide tartozó eszközök a teljes Szállítási réteg implementációját
tartalmazzák, azonban hogy pontosan mely diagnosztikai szolgáltatásai támogatottak,
az a felhasználó/fejlesztő által kerülnek specifikálásra (kötelező, opcionális). (2.5.2.2.
és 2.5.2.3. fejezet)

2.5.1 A Szállítási réteg szolgáltatása
A diagnosztikai üzenetek küldésére a Szállítási réteg szolgáltatásai két esetben kerülhetnek
felhasználásra:
•

A teszter diagnosztikai kérőüzenetet akar küldeni egy szolga csomópontnak.

•

Egy szolga csomópont kíván diagnosztikai válaszüzenetet küldeni a teszternek.

Fontos kiemelni, hogy a kommunikációt vezérlő egységnek el kell kerülnie azokat az
eseteket, amikor több szolga csomópont is válaszolhat egyszerre, hiszen ez az üzenetek
ütközését eredményezné, amely hibát okoz a LIN hálózaton. Ahogy korábban
megfogalmazásra került, a LIN a hálózati hierarchiában jellemzően alul elhelyezkedő kis,
alhálózatok esetében alkalmazott. Ebből kifolyólag a teszter egység mindig a LIN hálózaton
kívül helyezkedik el, és a LIN hálózathoz a mester csomóponton keresztül kapcsolódik.

2.32. ábra: CAN diagnosztikai kérőüzenet továbbítása a LIN hálózatra

A fenti ábrán (2.32. ábra) látható példánál egy külső, CAN hálózaton elhelyezkedő teszter
kéri diagnosztikai üzenetének továbbítását a LIN hálózatra. Ezt követően a következő ábrán
(2.33. ábra) látható módon a szolga csomópontok által fogadott diagnosztikai kérőüzenetre
adott választ, a mester csomópont fogja továbbítani a teszter egység felé.

2.33. ábra: LIN diagnosztikai válaszüzenet továbbítása a CAN hálózatra

Minthogy a LIN hálózat mester csomópontja általában nagyteljesítményű ECU, támogatja,
vagy legalább is betartja az ISO 14229-1 protokollban megfogalmazottakat. A diagnosztikai
teszter és a mester csomópont egy gerincbusz (back-bone bus) segítségével kapcsolódik
egymáshoz, így a mester feladata, hogy az összes a gerincbuszról érkező diagnosztikai üzenet
kérést megcímezze (mivel a teszter egység erre a funkcióra nem képes) s így továbbítsa a
szolga csomópontoknak. Emellett a mester csomópont feladata még az egyes szolga
csomópontoktól érkező diagnosztikai válaszüzeneteket továbbítsa a teszternek.
Minden diagnosztikai kérő, és válaszüzenet irányítása (route) történhet a Hálózati rétegen
belül (például, ha nincs Alkalmazási rétegbeli útvonalkeresés), ha a mester csomópont
diagnosztikája és Szállítási réteg protokollja ezt lehetővé teszik. Ekkor ugyanis a mester
csomópontnak nem csupán a LIN Szállítási réteg protokollját kell kielégítenie, hanem a
gerincbusz Szállítási réteg protokollját is (CAN-hez kapcsolódás esetén: ISO 15765-2
szabvány).
A szolga csomópontok legtöbbször olyan elektronikai eszközök, melyek közvetlenül nem
vesznek részt a magas-szintű adatkommunikációban, így kicsi az igényük a diagnosztikai
üzenetekre, habár a legtöbb szolga küld hibajelzéseket jelhordozó üzenetek felhasználásával.
A diagnosztikai és a csomópont-konfigurációs szolgáltatások ugyanazzal az azonosítóval
rendelkező üzenetet használják (0x3C a mester kérőüzenet, 0x3D a szolga válaszüzenet),
mégis a konfigurációs és diagnosztikai szerepkörök eltérőek.
A csomópont-konfigurációs szolgáltatásokat a mester csomópont függetlenül valósítja meg,
míg a diagnosztikai szolgáltatások kérését mindig valamilyen külső (off-line) vagy belső (online) tesztegység kezdeményezi. Mindkét szolgáltatás ugyanazokat a csomópontcímzési
(NAD) módokat és Szállítási réteget-protokollt használja azzal a kivétellel, hogy a
konfigurációnál önálló üzenetek (SF) (Single Frame) kerülnek felhasználásra. Csupán a
szolga

csomópontok

rendelkeznek

NAD-al,

válaszüzenetekben a saját címük szerepel.

és

az

általuk

küldött

diagnosztikai

Érdemes megemlíteni, hogy egy fizikai csomóponthoz (egy szolgához) akár több logikai
csomópont is rendelhető, és mindegyik logikai csomópontnak külön címe (NAD értéke) van.

2.5.2 Diagnosztikai osztályok
Az említettek alapján diagnosztika szempontból három csoportba sorolhatók a szolga
csomópontok, ahol a besorolás a diagnosztikai funkcióik és ezek komplexitása alapján
történik meg. A támogatott szolgáltatások körét részletesen a 2.15. táblázat szemlélteti.

2.5.2.1 I. diagnosztikai osztály
Az I. diagnosztikai osztályba olyan intelligens eszközök tartoznak, melyeknél nincs szükség
diagnosztikai üzenetekre, vagy csupán igen kis mennyiségben. Az aktuátor-vezérlés, szenzorolvasás és hibamemória-kezelés a mester csomópont feladata, melyekhez jelhordozó
üzeneteket használ fel. Ezért ilyen eszközök esetén nem szükséges speciális diagnosztikai
funkciók támogatása, hiszen a hibajelzés mindig jelhordozó üzenet felhasználásával valósul
meg.
Így a használható/engedélyezett diagnosztikai üzenetek köre leszűkül a csomópontkonfigurációra (azaz a 2.13. táblázat szerinti 0xB0-0xB7 SID értékek használhatók), melyhez
a Szállítási réteg szolgáltatásaiból az önálló üzenetek (SF) elégségesek. Semmilyen egyéb
diagnosztikai szolgáltatás nincs támogatva az I. diagnosztikai osztályba tartozó eszközöknél.

2.5.2.2 II. diagnosztikai osztály
A II. diagnosztikai osztályba sorolható szolga csomópontok nagyban hasonlítanak az I.
osztályba sorolt társaikhoz, csupán azzal a többletfunkcióval rendelkeznek, hogy biztosítanak
csomópont-azonosító szolgáltatást.
A kiterjesztett csomópont azonosítás (extended node identification) általánosságban szükséges
az autóipari vállaltok alkalmazásaiban. Így ezen esetekben a teszter és mester csomópontok az
ISO 14229-1 szabvány diagnosztikai szolgáltatásait felhasználva nyerik ki a kiterjesztett
csomópont azonosítással kapcsolatos információkat.

2.15. táblázat: A diagnosztikai szolgáltatások I, II és III osztályú szolga csomópontoknál 9
Szolga diagnosztikai osztály

I

II

III

UDS szolgáltatás
indexe (SID)

Diagnosztikai Szállítási Réteg Protokoll követelmények

Önálló üzenet (SF) támogatása

+

Teljes Szállítási réteg protokoll

+

+

Szükséges Konfigurációs Szolgáltatások

+

+

+

0xB7

+

+

+

0xB2-0x00

opcionális

opcionális

+

0xB2-0xXX

NAD kijelölése

opcionális

opcionális

opcionális

0xB0

Feltételes NAD váltás/módosítás

opcionális

opcionális

opcionális

0xB3

+

+

+

service+0x40

Üzenetazonosító tartományának kijelölése
Azonosító információk lekérése/olvasása
(0 = product id)
Azonosító információk lekérése/olvasása
(minden egyéb információ)

Pozitív válasz a támogatott konfigurációs
szolgáltatásokra

Szükséges UDS Szolgáltatások
Adat olvasása azonosítással:

0x22

– hardver és szoftver verzió

+

+

0x22

– hardver cikkszám (OEM specifikus)

+

+

0x22

– diagnosztika verziója

+

+

0x22

Paraméterolvasás azonosítóval

+

+

0x22

Paraméterírás azonosítóval

ha elérhető

ha elérhető

0x2E

+

0x10

+

0x22

I/O vezérlés azonosítóval

+

0x2F

Hibamemória (DTC) olvasása és törlése

+

0x19, 0x14

Rutin vezérlése

ha elérhető

0x31

Egyéb diagnosztikai szolgáltatások

ha elérhető

…

opcionális

0x00

Munkaszakasz (Session) vezérlése
Szenzor és aktuátor adatok olvasása
azonosítóval

Flash-programozási szolgáltatások
Flash-programozási szolgáltatások

Az aktuátor-vezérlés, szenzor-olvasás és hibamemória-kezelés továbbra is a mester
csomópont feladata, melyet jelhordozó üzenetek segítségével valósít meg. Tehát e
feladatkörökre nem szükséges egyéb diagnosztikai üzenetek definiálása. A Szállítási réteg
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Az üres cellák a nem elérhető vagy nem támogatott, míg a „+” jelek a kötelező szolgáltatásokat jelölik.

megfelelő implementációja lényeges az összetett üzenetek (multi-frames) továbbítása
érdekében.
A szolga csomópontok támogatják az ISO 14229-1 diagnosztikai szolgáltatásokat (2.13.
táblázat), melyek a következők:
•

Állapot paraméterek olvasása (SID 0x22) abban az esetben, ha ez alkalmazható. Az
állapot paraméterek olyan adatokat jelentenek, amelyeket az ECU-k tesznek
elérhetővé (például: olajhőmérséklet, jármű sebessége).

•

A paraméterek írása (SID 0x2E), ha ez megvalósítható.

•

A csomópont azonosítás (SID 0x22) definiálása már a felhasználó feladata, és az
elvárásoktól eltérő lehet a megvalósítása.

Egy a II. osztályba tartozó csomópont képes I. osztályba tartozó csomópontként is működni
akkor, ha a mester csomópont nem támogatja a II osztály diagnosztikai szolgáltatásait. Ekkor
nem igényel különösebb beavatkozást a „lefokozott” szolga csomópont. A szolgáltatások
részletesen az alábbi táblázatban (2.15. táblázat) olvashatók.

2.5.2.3 III. diagnosztikai osztály
Az előző diagnosztikai osztályokhoz képest a III. osztályba sorolt eszközök (szolga
csomópontok)

rendelkeznek

kiterjesztett

feladatokkal,

felelősséggel

a

saját,

helyi

információfeldolgozásért (például: helyi érzékelő, vagy beavatkozó körök). E szolga
csomópontok

az

alapvető

szenzoros/aktuátori

feladatokon

túl

végrehajtanak

más

folyamatokat, ezért esetükben szükséges a kiterjesztett diagnosztikai szolgáltatások
támogatása. A III. diagnosztikai osztályú eszközök rendelkeznek belső hibamemóriával, és
hozzá kapcsolódó olvasó és törlő szolgáltatásokkal. E csomópontok igényelnek egy különálló
NAD értéket a LIN klaszteren belül. Emellett a teljes Szállítási réteg szükséges
implementációja szükséges, az összetett üzenet (multi-frame) továbbítás támogatása
érdekében.
Értelemszerűen a III osztálybeli eszközök támogatják a II. osztályú eszközöknél elérhető
szolgáltatásokat,

valamint

ezen

túlmenően

az

előző

táblázatban

(2.15.

táblázat)

megfogalmazottakat.

2.5.3 Mester csomópont követelményei
Ha csak I. osztályba tartozó csomópontok vannak az adott LIN klaszteren belül, akkor az alap
LIN konfiguráció elégséges, tehát a mester csomópontnak nem szükséges a teljes
diagnosztikai Szállítási réteg protokollt tartalmaznia.

Ha már II. vagy III. osztályba tartozó csomópontok is megtalálhatók egy klaszteren belül,
akkor a mester csomópont számára elengedhetetlen a teljes LIN Szállítási réteg
implementálása.
Az I és a II. diagnosztikai osztályba tartozó szolga csomópontok biztosítanak jelhordozó
üzenet alapú hibaküldési, szenzorelérési és I/O egység elérési lehetőségeket. A mester
csomópont feladata a fogadott hibaüzenetek és a hozzájuk rendelt Diagnosztikai hibakódok,
rövidítve a DTC-k (Diagnostic Trouble Code) kezelése. Ez közvetlenül a teszterhez
kapcsolódó UDS – azaz Egységes Diagnosztikai Szolgáltatás – (Unified Diagnostic Service)
kéréseket szolgálja ki, és úgy funkcionál, mint egy diagnosztikai alkalmazási réteg átjáró
(gateway). Az UDS szolgáltatások pedig elérést biztosítanak a LIN buszon lévő szenzorok és
aktuátorok jeleihez.
A III. diagnosztikai osztályba tartozó szolga csomópontok már önálló diagnosztikai
entitásoknak felelnek meg. Ezen csomópontok diagnosztikai képességeinek érdekében a
mester csomópont nem implementál egyéb diagnosztikai szolgáltatásokat.

2.5.4 Felhasználó által definiált diagnosztika
Tekintettel a fent leírt három diagnosztikai osztályon túl elképzelhető egyéb diagnosztikai
üzenetek definiálása egy még kihasználatlan (cím)tartományon. E tartományba akkor
tartoznak bele az üzenetek, ha első adatbájtjuk 128 (0x80) és 255 (0xFF) közé esik (2.11.
táblázat). A felhasználó által definiált diagnosztikai üzenetek igénye azon alapul, hogy:
•

előfordulnak nem szabványosított üzenetek,

•

lehetnek indokolt felülvezérlések, mivel egy terv mindig speciálisan egy adott
szükséglet kielégítésére van optimalizálva.

E felhasználó által definiált diagnosztika nem szabványosított, így a LIN 2.2A specifikációja
bővebben nem részletezi.

2.5.5 A jelalapú diagnosztika követelményei
Előfordulhatnak olyan esetek, amikor a szolga csomópontok nem rendelkeznek olyan
hibamemóriával, melyet képes közvetlenül elérni egy külső teszter eszköz a diagnosztikai
protokoll segítségével. Ekkor implementálható a szolga csomópontokra (I és II. osztály
esetén) az jelhordozó üzenet alapú diagnosztika.
Kétféle hibatovábbítás lehetséges jelhordozó üzenetek segítségével:

•

Egy már létező jelbe kódolva periodikusan közvetített hibainformációk
felhasználásával (például: egy jel felső bitjei speciális hibaállapotokat jeleznek).

•

Olyan komponensek számára, melyek nem generálnak periodikus jelet, elérhető a nem
periodikusan továbbított információ (például: szolga csomópont belső hibája).

Mivel az első (periodikus) csoportba tartozó hibák felhasználói eset specifikusak és az
OEM 10ek által definiáltak, így nincsenek lerögzítve a LIN szabványon belül.
Azonban a második (nem periodikus) csoportba sorolható szolga csomópontokra (melyek
helyileg képesek a hibák érzékelésére és ezeket nem továbbítják alapértelmezetten jelhordozó
üzenetekkel) nézve implementálva kell lennie a jelhordozó üzenet alapú hibatovábbításnak.
Minden egyes olyan hibához célszerű egy hibaállapot jelet (failure status signal)
hozzárendelni, mely egy elkülönített DTC-t (Diagnostic Trouble Code) hozna létre a mester
csomóponton belül. Minden egyes szolga csomópont jelhordozó üzenetek felhasználásával
továbbítja azon hibaállapot jeleit a mester csomópontnak, melyeket megfigyel. A hibaállapot
jelben található információnak tartalmaznia kell azon lehetséges állapotokat, melyek a szolga
csomópont komponenseinél előfordulhatnak:
2.16. táblázat: Jelalapú hibaállapotok
Leírás
nincs elérhető teszteredmény, alapértelmezett érték, kezdeti érték
teszteredmény: sikertelen
teszteredmény: sikeres

A 2.16. táblázatban olvasható információk hivatottak jelezni a mester csomópontnak az egyes
komponensekben előforduló hibákat, melyekkel társított DTC-ket a mester csomópont
elraktároz.
Arra célszerű törekedni, hogy minden egyes helyettesíthető komponensre legyen definiálva
legalább egy jel a karbantartás és javítások egyszerűsítése, gyorsítása érdekében. Ha egy
szolga több mint egy független funkciót lát el, akkor javasolt minden egyes funkcióhoz egy
külön hibaállapot jel hozzárendelése.

2.5.6 Szállítási protokoll kezelése a LIN mester csomópontnál
E fejezetben az ütemezés és ütemezés kezelése kerül bemutatásra, amely nélkülözhetetlen a
szolga csomópontokkal lebonyolítandó diagnosztikai kommunikációhoz. A LIN hálózat
Original Equipment Manufacturer: Olyan vállalatok gyűjtőneve, melyek az eredeti gyártótól vásárolt
termékeket saját termékükbe építve, és saját néven adnak tovább.
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mester csomópontja kezeli az ütemezést és ennek részeként a diagnosztikai üzenetek
továbbítását. A mester csomópont egyaránt magába foglalja a LIN klaszteren belül zajló, és a
gerincbuszon történő kommunikáció megvalósításáért felelős két Szállítási réteg protokollt,
melyekkel a mester csomópont irányító szerepet kap a diagnosztikában.

2.5.6.1 Funkcionális csomópontcím
A Szállítási réteg definiál egy speciális funkcionális NAD értéket (0x7E) a diagnosztikai
kérőüzenetek közvetítésére. A üzenetszórási NAD (broadcast NAD) (0x7F) szerepköre nem
terjed ki a diagnosztikára, hiszen a mester csomópont erre kért válasza ütközéseket idézne elő
a LIN hálózaton.

2.5.6.2 Diagnosztikai mester kérőüzenet ütemezése
A diagnosztikai szolgáltatásokat támogató mester csomópontnak van egy diagnosztikai
kérőüzeneteket ütemező táblázata, mely sorai tartalmazzák az önálló mester kérőüzeneteket
(single master request frame).
Az említett ütemező táblázat akkor kerül használatba, amikor egy diagnosztikai mester
kérőüzenet elküldésre kerül. Természetesen ezen üzenet elküldése előtt, és azt követően,
normál kommunikációhoz használatos ütemező táblázat van használatban. Tehát a
diagnosztika hatással van a normál ütemező táblázatok teljes időzítésre, hiszen ekkor a normál
kommunikáció felfüggesztésre kerül, ahogy ez a 2.34. ábra bal oldalán látható.

2.34. ábra: Diagnosztikai mester kérőüzenet (balra) és szolga válaszüzenet (jobbra) közbeiktatása
a normál ütemező feladatok közé

2.5.6.3 Diagnosztikai szolga válaszüzenet ütemezése
A diagnosztikai szolgáltatásokat támogató mester csomópontnak – az előzőekben
említetteken kívül – van egy diagnosztikai szolga válaszokat ütemező táblázata, melynek
sorai magukba foglalják a lehetséges önálló szolga válaszüzeneteket (single slave response
frame).
A diagnosztikai szolga válaszokra érvényes ütemező táblázatot szintén a normál
kommunikációt irányító ütemező táblázatok közé kell beiktatni minden olyan esetben, amikor
egy szolga csomópont diagnosztikai válaszüzenetet küld. Az előző fejezetben említett mester
csomópontnál bemutatott hatás az időzítésre itt is érvényes, amely a 2.34. ábra jobb oldalán
látható.

2.5.6.4 Diagnosztikai üzemezés elvégzése
Normál kommunikáció esetén, amikor nincs diagnosztikai kommunikáció, nem történik
diagnosztikai ütemező táblázatok iktatása, mely viselkedés a mester csomópontok normál
(üzemi) működésével megegyezik.
A mester csomópont két ütemezési módszert támogathat:
•

Felfüggesztéses Diagnosztikai Mód (Interleaved Diagnostic Mode) (kötelező)

•

Csak Diagnosztikai Mód (Diagnostic-Only-Mode) (opcionális)

2.5.6.4.1 Felfüggesztéses Diagnosztikai Mód
Diagnosztikai ütemezés elvégzésénél a mester csomópont elsőként befejezi az aktuálisan
futó normál kommunikációs ütemezést, és ezt követően vált át a kért diagnosztikai ütemezésre
a diagnosztikai üzenetek továbbítása érdekében. A következő diagnosztikai ütemezés előtt a
mester csomópont újra használatba helyezi a normál kommunikációhoz szükséges ütemezést.
Ez a Felfüggesztéses Diagnosztikai Mód, amely az alapértelmezett beállítása a mester
csomópontoknak. E módot használva biztosítottnak kell lennie az OEM specifikus
diagnosztikai követelményeknek megfelelő időszeletnek a diagnosztikai részfeladatok között.

2.35. ábra: Normál diagnosztikai kommunikáció (Felfüggesztéses Diagnosztikai Mód ütemezése)

A diagnosztikai mester kérőüzeneteket ütemező táblázat meghívásának gyakorisága szorosan
összefügg a továbbítandó diagnosztikai adat mennyiségével, amelyet előre le kell rögzíteni a
mester csomópont Szállítási réteg protokolljában (Például: 2 meghívás 10 felhasználói
adatbájt továbbítását teszi lehetővé).
A diagnosztikai szolga válaszüzeneteket ütemező táblázatok esetén fellépő felfüggesztés
mértéke a küldendő válaszüzenet adatmennyiségétől függ. E felfüggesztés idejét a mester
csomópont biztosítja egészen addig, amíg a fogadás sikeresen be nem fejeződik, vagy egy
Szállítási réteg protokollban bekövetkező időtúllépés nem érkezik.
Amikor egy szolga csomópont elkezdi sugározni diagnosztikai válaszüzenetét a mester
csomópontnak a diagnosztikai ütemezést kell közbeiktatnia, még akkor is, ha egyes fejlécekre
adott válaszok még nem érkeztek meg. Ez addig érvényes, amíg meg nem jelenik:
•

egy P2max/P2*max időtúllépés (2.5.8 fejezet), vagy

•

egy Szállítási réteg protokoll időtúllépés (2.4.4 fejezet).

2.36. ábra: Diagnosztikai szolga válaszüzeneteket ütemező táblázat

2.5.6.4.2 Csak Diagnosztikai Mód
A mester csomópontnál a Csak Diagnosztikai Mód opcionálisan implementálásra kerülhet,
amely csupán diagnosztikai kommunikációt jelent, normál kommunikációs ütemezést
mellőzve. A diagnosztikai üzenetek küldésének alapelve hasonló a Felfüggesztéses
Diagnosztikai Módhoz, azzal a kivétellel, hogy nincs normál kommunikációs ütemezés a
diagnosztikai ütemező táblázatok között.
E mód célja az optimalizált diagnosztikai adattovábbítás (például: szolga csomópont
azonosítása, vagy flash-programozás közben). E módban előforduló különböző eseteket a
2.37. ábra mutatja be.

2.37. ábra: Csak Diagnosztika Mód felhasználói esetei

A Csak Diagnosztika Mód engedélyezhető és letiltható diagnosztikai szolgáltatás
kérőüzenettel a külső teszter egység felől (például: a Kommunikáció Vezérlési szolgáltatás az
UDS-ben a normál kommunikáció letiltására a LIN klaszteren azt eredményezi, hogy
aktiválódik a Csak Diagnosztika Mód).
Csak Diagnosztika Módban, ha nincs aktív adattovábbítás, akkor a mester csomópont végig
diagnosztikai szolga válaszüzeneteket ütemező táblázatokat futtat.

2.5.7 Átvitelkezelő követelményei
A mester csomópontnak kell rendelkeznie az átvitelkezelő (transmission handler) szükséges
implementációival, melynek működését (állapotgépét) a 2.38. ábra mutatja be. Az
átvitelkezelő tartalmazza a csomópont diagnosztikai szempontból lehetséges állapotait és
állapotátmeneteit, és feladata az ezek közötti váltások kezelése.
A mester csomópontra implementálva kell lennie annyi átvitelkezelőnek, ahány LIN
klaszterhez kapcsolódik – a mester csomópont. E kezelők egymástól függetlenül működnek.
Az átvitelkezelő képes Felfüggesztett Diagnosztikai-, és Csak Diagnosztikai Módban is
üzemelni. Megjegyzendő, hogy a kijelentés feltételezi, hogy klaszterenként van legalább egy
aktív mester-szolga fizikai kapcsolat és létezik valamilyen adattovábbítás.
Egy mester csomópont esetén, ha ez fizikailag kialakításra került, mindig van lehetőség több
LIN klaszterbe sugárzásra, nem számolva a jelenleg aktív kapcsolatokkal. Egy klaszteren
belül megfogalmazott kommunikációs megkötések miatt az alábbi kommunikációs
elgondolások nem támogatottak:
•

Válaszüzenetek a szolga csomópontoktól egy funkcionális kérőüzenetre. Ezt úgy
kerülik el, hogy a külső teszter eszköz biztosítja, hogy a funkcionális kérőüzenetek
nem igényelnek választ (Például: a TesterPresent kérés egy 1-re állított Pozitív
válaszüzenetet elnyomó jelző flag segítségével). Máskülönben a felfüggesztett
funkcionális kérés megsemmisíti a szolga válaszüzenetet, ahogy több szolga
csomópont is próbál választ küldeni.

•

Aszinkron küldés/fogadás a szolga csomópontoktól, amely prioritásos kérésektől
mentes (azonban e megkötés Csak Diagnosztikai Módban áthágható felhasználó
specifikus implementáció esetén).

2.5.7.1 Mester csomópont átvitelkezelője
Az említettek alapján tehát a mester csomópont tartalmazza az átvitelkezelő implementációját,
és attól függetlenül, hogy a mester csomópont Felfüggesztéses Diagnosztikai Módban, vagy

Csak Diagnosztikai Módban működik, a 2.38. ábra látható implementáció érvényes, azonban
az állapotok a két módnál kis mértékben eltérőek.
Az alábbi mester állapotok mindkét diagnosztikai mód estén előfordulnak:
•

Tétlen (Idle) (Várakozási) állapot:
A mester csomópont se nem kezdeményez adást, se nem fogad beérkező üzeneteket a
LIN hálózatról, csupán a gerincbuszon (például: CAN) érkező kéréseket képes
fogadni.

•

Tx funkcionális aktív állapot:
Ha a mester csomópont ebben az állapotban van, akkor éppen funkcionális címzést
végez/irányít (route) a gerincbusztól a klaszter felé. Ez csakis egy önálló üzenettel
(SF) valósítható meg, a Szállítási réteg-protokoll megkötéseinek betartásával.

•

Tx fizikai aktív állapot:
Ebben az állapotban a mester csomópont éppen küld – egy a gerincbuszról érkező
jelek alapján – egy konkrét szolga csomópont számára megcímezett adatot (fizikai
címzés). Ekkor a mester csomópont állapota: elfoglalt. Így nem képes egyéb
adatirányítási (route) feladatok végrehajtására, még ha a gerincbuszról ilyen irányú
kérések is érkeznének. Emellett a már beérkezett szolga diagnosztikai válaszüzeneteket
sem képes a gerincbuszra kiküldeni/továbbítani.

•

Rx fizikai aktív állapot:
Ekkor a mester csomópont egy szolga csomóponttól beérkezett válaszüzenetet irányít a
gerincbusz felé. Emellett lehetséges a funkcionálisan címzett kérések továbbítása a
LIN hálózatra, azonban további fizikai átvitel kezelése a szolga csomópontok felé már
nem lehetséges.

•

Funkcionális felfüggesztett Tx fizikai aktív alatt:
Ebben az állapotban egy szolga csomópont felé adatirányítás folyik, amikor is a
mester csomópont elvégzi a beérkező funkcionális címzési kéréseket (melyek a
gerincbuszról érkeznek a LIN klaszter felé). Funkcionálisan címzett önálló üzenetek
(SF) továbbíthatók, de az aktív szolga csomópont ezeket figyelmen kívül hagyja, amíg
a fizikailag címzett adást érzékeli.

•

Funkcionális felfüggesztett Rx fizikai aktív állapot:
Ebben az állapotban egy szolga csomóponttól érkező adatok fogadása folyik, amikor is
a mester csomópont elvégzi a beérkező funkcionális címzési kéréseket (melyek a
gerincbuszról érkeznek a LIN klaszter felé). Funkcionálisan címzett önálló üzenetek

(SF) továbbíthatók, de az aktív szolga csomópont ezeket figyelmen kívül hagyja, amíg
a fizikailag címzett válaszküldés folyik.

2.38. ábra: Mester csomópont átvitelkezelője

A fenti ábrán (2.38. ábra) szereplő 14 darab állapotátmenet leírása:
1. Tétlen állapotból → Tx fizikai aktív állapotba
• Indulás: Fizikai adás indul a gerincbuszon (a tesztertől) a szolgák felé.
• Hatás: Diagnosztikai mester kérőüzeneteket ütemező táblázat indítása és a Szállítási
réteg-protokoll kezelése.
2. Tx fizikai aktív állapotból → Tétlen állapotba
• Feltétel: A fizikai adattovábbítás irányítása a gerincbuszról a klaszter felé
befejeződött, vagy egy Szállítási rétegbeli adási hiba (például: időtúllépés)
jelentkezett a gerincbuszon.
• Tevékenység: A mester kérőüzeneteket ütemező táblázatok befejezése.
3. Tx fizikai aktív állapotból → Tx fizikai aktív állapotból
• Feltétel: A fizikai adattovábbítás irányítása a gerincbusztól a szolga csomópontig
jelenleg is folyamatban van (például: van még egyéb irányításra váró adat).

• Tevékenység: A mester kérőüzeneteket ütemező táblázat futtatásának folytatása, és a
Szállítási réteg-protokoll kezelése (azaz adattovábbítás irányítása (route) a
gerincbusz és a szolga csomópontok között)
4. Tx fizikai aktív állapotból → Funkcionális felfüggesztett Tx fizikai aktív állapotba
• Feltétel: Funkcionálisan címzett kérés fogadása a gerincbusz felől.
• Tevékenység: Szolga csomópont felé folyó fizikai továbbítás megszakítása, és az
önálló mester kérőüzenet ütemezésének elvégzése, a funkcionálisan címzett kérés
továbbítása a klaszter felé.
5. Funkcionális felfüggesztett Tx fizikai aktív állapotból → Tx fizikai aktív állapotba
• Feltétel: A funkcionálisan címzett kérés irányítása (route) a klaszter felé befejeződött.
• Tevékenység: A szolga csomópont felé folytatott és előbbiekben megszakított
kommunikáció (küldés) folytatása.
6. Tx fizikai aktív állapotból → Rx fizikai aktív állapotba
• Feltétel: A szolga csomópont felé folyó fizikai továbbítás sikeresen befejeződött.
• Tevékenység: A mester kérőüzeneteket ütemező táblázat futtatásának befejezése, és a
szolga válaszüzeneteket ütemező táblázat futtatása, valamint az előzőleg megcímzett
szolga csomóponttól beérkező válasz kezelése.
7. Rx fizikai aktív állapotból → Rx fizikai aktív állapotba
• Feltétel: Szolga csomópont válasza még nem indult el, vagy még nem fejeződött be.
• Tevékenység: A szolga válaszüzeneteket üzemező táblázat és a LIN Szállítási rétegprotokoll kezelése (a szolga válaszüzenet továbbításának irányítása a gerincbuszra).
8. Rx fizikai aktív állapotból → Funkcionális felfüggesztett Rx fizikai aktív állapotba
• Feltétel: Funkcionálisan címzett kérőüzenet fogadása a gerincbuszról.
• Tevékenység: A szolga csomópont válaszüzenetének megszakítása, valamint az
önálló mester kérőüzenetet ütemező táblázat beiktatása és a funkcionálisan címzett
kérés továbbítása a klaszter felé.
9. Funkcionális felfüggesztett Rx fizikai aktív állapotból → Rx fizikai aktív állapotba
• Feltétel: A funkcionálisan címzett kérés irányítása (route) a klaszter felé befejeződött.
• Tevékenység: A szolga válaszüzeneteket üzemező táblázat újraindítása és az
előzőekben megszakított fogadás folytatása a szolga csomópont felől.
10. Rx fizikai aktív állapotból → Tétlen állapotba
• Feltétel: A szolga csomópont felől történő fogadás befejeződött, vagy a gerincbuszon
egy

a

Szállítási

protokollon

belüli

hiba

megjelenése,

vagy

időtúllépés

(P2max/P2*max) jelentkezése. (A negatív válasz kód 0x78 kezelése alapján, amely
az ISO 15765-3 szabványban van definiálva).
• Tevékenység: A szolga válaszüzenetek ütemezésének befejezése.
11. Tétlen állapotból → Tx funkcionális aktív állapotba
• Feltétel: Funkcionálisan címzett kérés fogadása a gerincbusz felől.
• Tevékenység: Az önálló mester kérőüzenetet ütemező táblázat indítása a
funkcionálisan címzett kérések elküldésére a klaszter felé.
12. Tx funkcionális aktív állapotból → Tétlen állapotba
• Feltétel: A funkcionálisan címzett kérés irányítása (route) a klaszter felé befejeződött.
• Tevékenység: A mester kérőüzenetek ütemezésének befejezése.
13. Tétlen állapotból → Tétlen állapotba
• Feltétel: Nincs fizikai adattovábbítás-irányítás a gerincbuszon semelyik irányba (sem
a klaszter felé, sem a diagnosztikai teszter egység felé).
• Tevékenység: Felfüggesztéses Diagnosztikai Módban a mester kérő-, és a szolga
válaszokat ütemező táblázatok iktatása szünetel. Csak Diagnosztikai Módban a
szolga válaszüzenetet üzemező táblázatok indítása.
14. Tétlen állapotból → Rx fizikai aktív állapotba
• Feltétel: A szolga csomópont megindította a válaszüzenetének továbbítását az egyik
szolga válaszüzenetet ütemező táblázat alapján.
• Tevékenység: A szolga csomópont felől beérkező válasz kezelése és az
adattovábbítás irányításának megkezdése a gerincbusz irányába.

2.5.7.2 Szolga csomópont átvitelkezelője
Minden szolga csomópontra implementálva van egy átvitelkezelő, melynek állapotgépét
mutatja az 2.39. ábra. A szolga átvitelkezelőjének célja a diagnosztikai kommunikáció
ütközésmentes megvalósítása a LIN klaszteren belül.
A diagnosztikai kommunikáció során normál esetben az üzenetszórási NAD nem használatos.
Ha ez mégis megtörténne, a szolga csomópont fel fogja dolgozni az üzenetszórási NAD
értékkel (0x7F) küldött kérőüzenetet úgy, mintha az a saját NAD értékével lett volna
elküldve. Megjegyzés: az üzenetszórási NAD értéke ’0x7F’, míg a funkcionális NAD értéke
’0x7E’.
Az alábbi szolga diagnosztikai állapotok fordulhatnak elő:
•

Tétlen (Idle) állapot:

A szolga csomópont se nem kezdeményez adást se nem fogad beérkező üzeneteket a
LIN hálózatról. Következetesen elérhető minden a mester csomópont felől érkező
mester

kérőüzenet

számára.

A

szolga

csomópont

nem

válaszol

szolga

válaszüzenetekre.
•

Fizikai kérés fogadása:
A szolga csomópont fogadja és feldolgozza a mester csomóponttól érkező üzenetet.
Ekkor a szolga figyelmen kívül hagy minden funkcionálisan címzett adást a mester
csomóponttól.

2.39. ábra: Szolga csomópont átvitelkezelője

•

Fizikai válasz küldése:
Ebben az állapotban a szolga csomópont még feldolgozza az előzőleg fogadott
kérőüzenetet, készen áll a fizikai válaszüzenet elküldésére, vagy már folyamatban van
a válaszüzenet küldése. A szolga csomópont nem fogad és nem is dolgoz fel
felfüggesztéses funkcionálisan címzett (NAD 0x7E) adást. Azonban a fizikai
adatátvitelt fogadnia kell, és ez el fogja nyomni a jelenlegi kérő-, vagy válaszüzenetet.
Ha e fizikai kérőüzenet a szolga csomópontnak van címezve, akkor feldolgozza, és
válaszol rá.

•

Funkcionális kérés fogadása
Ebben az állapotban a szolga csomópont éppen egy funkcionális kérésre válaszol.
Megjegyzés: a szolga csomópont nem válaszol más szolga válaszüzenetre.

A fenti ábrán (2.39. ábra) szereplő 10 darab állapotátmenet leírása:
1. Tétlen (Idle) állapotból → Fizikai kérést fogadó állapotba
• Feltétel: A mester csomópont kérőüzenetét kezdi el forgalmazni, és az üzenet NAD
értéke egyezik a szolga csomópont saját NAD értékével.
• Tevékenység: A fizikai kérőüzenet fogadása és feldolgozása a Szállítási réteg
követelményeit kielégítve.
2. Fizikai kérést fogadó állapotból → Tétlen állapotba
• Feltétel: Hiba a Szállítási rétegben, vagy a fogadott mester kérőüzenetének NAD
értéke eltér a szolga csomópont saját NAD értékétől.
• Tevékenység: A kérés fogadásának és feldolgozásának megszűntetése. Nem válaszol
szolga válaszüzenetekre.
3. Fizikai kérést fogadó állapotból→ Fizikai kérést fogadó állapotba
• Feltétel: A fizikai kérőüzenet fogadása nem fejeződött be teljesen, és a mester
kérőüzenet NAD értéke azonos a szolga csomópont saját NAD értékével.
• Tevékenység: A kérés fogadásának és feldolgozásának folytatása.
4. Fizikai kérést fogadó állapotból→Fizikai választ küldő állapotba
• Feltétel: A fizikai kérőüzenet fogadása befejeződött.
• Tevékenység: Diagnosztikai kérés feldolgozása. Ha a feldolgozás közben egy új
fizikai kérőüzenet érkezik a szolga saját NAD értékével, a szolga csomópont
eldobja/elveti a jelenlegi kérő-, vagy válaszüzenetet és fogadja az új mester
kérőüzenetet.
5. Fizikai választ küldő állapotból → Fizikai választ küldő állapotba
• Feltétel: A fizikai válaszüzenet küldése még nem fejeződött be teljesen. A beérkező
funkcionálisan címzett kérések figyelmen kívül vannak hagyva.
• Tevékenység: A szolga válaszüzenetekre történő válasz küldésének folytatása a
Szállítási réteg követelményeinek megfelelően.
• Megjegyzés: Egy szolga csomópont nem fog feldolgozni funkcionálisan címzett
kérést, amíg fizikai küldő állapotban van. Ezért a külső tesztegység által
biztosítottnak kell lennie, hogy funkcionálisan címzett kérések (amelyet minden
szolga egységnek fel kell/kellene dolgoznia) csak akkor kerülnek küldésre, ha nem
várható/nincs függőben lévő további válasz egyetlen szolga csomóponttól sem.
Máskülönben nincs garanciája és nem is jelzi semmi a külső tesztegység felé, hogy
egy szolga csomópont feldolgozta-e a funkcionális kérést.

6. Fizikai választ küldő állapotból → Tétlen állapotba
• Feltétel: A fizikai válaszüzenet elküldése megtörtént, LIN Szállítási réteg hiba
jelentkezett, vagy egy olyan kérőüzenet érkezik be, melynek NAD értéke eltér a
szolga csomópont saját NAD értékétől.
• Tevékenység: A kérő-, és válaszüzenetek adatainak elvetése. Szolga válaszüzenetekre
való válasz leállítása.
7. Tétlen állapotból → Funkcionális kérést fogadó állapotba
• Feltétel: Egy mester kérőüzenet érkezik, melynek NAD paramétere egyezik a
funkcionális NAD értékével.
• Tevékenység: A mester kérőüzenet fogadása és feldolgozása a Szállítási rétegben
megfogalmazott szabályok szerint. Nem válaszol szolga válaszüzenet fejlécekre.
8. Funkcionális kérést fogadó állapotból → Tétlen állapotba
• Feltétel: A funkcionális kérőüzenet feldolgozása megtörtént.
• Tevékenység: Minden más válaszüzenet elvetése. A szolga válaszüzenetekre való
válasz leállítása.
9. Tétlen állapotból → Tétlen állapotba
• Feltétel: Nincs fogadásban lévő kérő-, sem küldésben lévő válaszüzenet.
• Tevékenység: Nem válaszol semmilyen szolga válsz üzenetre.
10. Fizikai választ küldő állapotból → Fizikai kérést fogadó állapotba
• Feltétel: Az előző kérés feldolgozása folyamatban van, és egy diagnosztikai mester
kérőüzenet érkezik be, a szolga csomóponttal megegyező értékű NAD mezővel.
• Tevékenység: Az éppen futó válaszüzenetben lévő adat elvetése, majd az új fizikai
kérés fogadása, feldolgozása kerül sorra LIN Szállítási protokoll követelményeinek
megfelelően.

2.5.8 Szolga diagnosztika időzítési követelményei
E fejezetrész foglalkozik a LIN klaszter tervezése során számításba veendő időzítési
paraméterek követelményeivel. Az időzítési paraméterek figyelése, I. és II. diagnosztikai
osztályba tartozó eszközök esetén, a mester csomópontba kell, hogy implementálva legyen.
III. osztályú eszközök estén az implementáció a szolga csomópontoknál szükséges.
A diagnosztikai kommunikáció időzítési sor diagramját mutatja az 2.40. ábra, ahol szereplő
teszter eszköz szemléltetése és működése csupán egy példa a lehetséges esetek közül.

2.40. ábra: Diagnosztikai kommunikáció esetén (a teszter egység felől a LIN hálózat felé egy
gerincbusz segítségével) az időzítési sor diagramja

2.17. táblázat: A diagnosztikai kommunikációnál előforduló időzítések
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Időkülönbség egy NRC 0x78 küldése, és azon
időpont között, amikor a szolga csomópont a

válaszüzenet feltöltéséhez szükséges adatot
már biztosította.

Minden szolga csomópont definiálja a saját minimális érétkét az NCF (Node Capability Language)
Specifikációban.
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Not Applicable: A szabványban nem elérhető, nincs definiálva az értéke.

3 CAN: Controller Area Network
A ’80-as évek elején a Bosch mérnökei megvizsgálták a létező hálózati protokollokat a
személyautókban történő felhasználhatóságuk szempontjából. Mivel az akkor használatos
hálózati protokollok közül egyet sem találtak megfelelőnek, 1983-ban új buszrendszer
tervezését kezdték meg, valamint hozzá illő hálózati protokoll fejlesztésébe fogtak. Fő céljuk
a vezetékek számának csökkentése és a biztonság növelése volt, melyeket az 1986-os13
megszületésekor a CAN (Controller Area Network) protokoll sikeresen alkalmazott.
Napjainkra a CAN széles körben elterjedt kommunikációs protokollá vált az ipar számtalan
területén. Ennek köszönhetően nagyon sok cég gyárt és forgalmaz hardver és szoftver
eszközöket a CAN-hez kapcsolódóan.

3.1 A CAN protokoll jellemzői és felépítése
A CAN olyan hálózatot reprezentál, amelyben a vezérlőeszközöket (pl.: mikrokontrollerek,
DSP) egy soros buszrendszer köti össze, ezáltal alkalmas elosztott irányító rendszerek
megvalósítására.

A

vezérlőeszközök

a

hálózat

csomópontjai

(node),

amelyek

üzenetkeretekkel/üzenetekkel (message frame) kommunikálnak egymással. Az üzenetkeret
fajtáik szerint többféle felépítéssel és különféle mezőkkel rendelkezhetnek (3.3.1 fejezet).

Motor
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3.1. ábra: A CAN előtt alkalmazott rendszerstruktúra

A rendszer kifejlesztését az motiválta, hogy az igények növekedésével, az egymással
kommunikáló elektronikus eszközök illetve csomópontok száma egyre nőtt a különböző
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1986-ban a detroiti SAE kongresszuson Automotive Serial Controller Area Network néven mutatták be
először.

rendszereken (járművek, hajók, gyártósorok, repülőgépek) belül. A CAN megjelenése előtt
ezeket a csomópontokat közvetlenül kötötték össze, ami a vezetékek bonyolult rendszerét
eredményezte (3.1. ábra). Ezt a közvetlen összeköttetésen alapuló hálózatok többségét
felváltotta a CAN, melynek kialakítását az 3.2. ábra szemlélteti.
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3.2. ábra: CAN alkalmazásával előálló rendszerfelépítés

3.1.1 A CAN protokoll jellemzői
3.1.1.1 Több-mester (Multimaster)
Nincs kiválasztott busz-vezérlő (bus master), minden csomópont teljesen egyenrangú,
képes az üzeneteit önállóan, bármely másik csomópont segítsége nélkül továbbítani az
adatbuszon (data bus), ha az felszabadult. Egy csomópont leállása esetén az egész rendszer
nem válik működésképtelenné, csak a teljesítőképessége csökken.

3.1.1.2 Üzenetközpontúság
Az üzenetek azonosítása nem a küldő vagy a fogadó csomópont címe alapján történik
(mint általában a többi buszrendszernél), hanem egyedi azonosító (identifier) alapján, amit az
üzenetek a hordozott információ fontossága szerint kapnak. Így az üzenet azonosítója
(Azonosító mezeje) határozza meg az üzenet prioritását, valamint közvetlenül szerepet játszik
a buszért való versengés eldöntésében is. E versengési folyamat az arbitráció (arbitration)
(3.2.3 fejezet).

3.1.1.3 Nem-destruktív arbitrációs mechanizmus
A CAN ún. prioritásos CSMA/CD+CR 14 médiaelérési technikát használ. Az adatbuszt
elérni kívánó csomópontok várnak a busz felszabadulásáig, majd megkezdik a
Vivőjel érzékeléses többszörös hozzáférés ütközésérzékeléssel, (Carrier Sense, Multiple Access/Collision
Detection + Contention-Resolution).
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kommunikációt, amely egy speciális Üzenet kezdete bittel (3.3.1.1 fejezet) indul és egyben
szinkronizálja az összes kommunikációs partnert. Ezután történik az üzenetazonosító
továbbítása. Több partner egyidejű adási szándéka esetén ebben a szakaszban történik az
ütközés feloldása, bitszintű arbitrációval. Ezt a technikát nem-destruktív arbitrációs
mechanizmusnak (non-destructive arbitration) nevezzük, mivel a „vesztes” csomópont úgy
mond le busz-igényéről, hogy emiatt az átvitt magasabb prioritású üzenet nem sérül. Ez
annyit jelent, hogy mindennemű késleltetés nélkül a legmagasabb prioritású üzenet
továbbítódik a buszon.

3.1.1.4 Üzenetszórás (Broadcast)
A CAN buszon telefonkonferencia szerű kommunikáció zajlik. Ahogy a telefonkonferencia
bármely résztvevője szabadon elmondhatja a mondanivalóját, amelyet minden más résztvevő
hall, éppúgy bármelyik csomópont elküldheti az üzenetét a CAN buszon, és azt minden egyes,
ugyanarra a buszra csatlakozó csomópont megkapja. Azonban a „bemondott” információ csak
akkor értelmezhető, ha egyidőben csak egy résztvevő beszél. Hogy éppen melyik
konferenciatagé ez a kiváltság, azaz melyik csomópont használhatja a buszt a saját üzenete
elküldésére, azt az arbitráció folyamata hivatott eldönteni.
A csomópontok az üzenetazonosítók alapján döntik el, hogy pufferelik-e azt későbbi
kiértékelés céljából, vagy figyelmen kívül hagyják üzenetszűrés (message filtering) által. Az
üzenetszűrőt a felhasználói alkalmazás állítja be. (3.2.2.1.1 fejezet)

3.1.1.5 Eseményvezérelt
A kommunikáció adott esemény bekövetkezésének (új információ generálódott egy
csomópontban) hatására kezdődik el. Az új üzenettel rendelkező csomópont maga kezdi meg
az átvitelt. Így jelentős kommunikációs időt takarít meg például azokhoz a rendszerekhez
képest, amelyekben a csomópontok minden ciklusban adott időszelettel rendelkeznek,
melyben az új információjukat elküldhetik. Ugyanis ez esetben, ha nincs új információja egy
csomópontnak, akkor ez az időszelet kárba vész, míg esetlegesen egy másik, új információval
rendelkező eszköznek várnia kell, amíg sorra kerül.
Lehetőség van ciklikus információcserére is, ekkor belső óra, vagy egy másik csomópont
kezdeményezi a kommunikációt (ISO 11898-4: 3.1.3 fejezet).

3.1.1.6 Távoli válaszkérés
Az eseményvezérelt kommunikációt kiegészítve a CAN lehetőséget biztosít ún. „távoli
válaszkérő üzenetek” küldésére. Ezek segítségével egy fogadó csomópont kérheti a számára

szükséges információ elküldését a megfelelő küldő csomóponttól. A kérés, és a válasz külön
üzenetet képez. (3.3.1.2 fejezet) Főleg a csomópontok állapotának (aktív/inaktív)
lekérdezésére használják ezt a technikát.

3.1.1.7 Rugalmasság
A csomópontokat dinamikusan rákapcsolhatjuk, illetve leválaszthatjuk a buszról anélkül,
hogy a többi csomópont kommunikációját zavarnánk, így a rendszer rugalmasan alakítható.
•

Egy rendszeren belül 32 csomópont lehet szabványos buszmeghajtók esetén, valamint
64-128 darab lehet alkalmazás-specifikus meghajtók esetén.

•

Üzenetek száma a rendszerben: Standard üzenetformátum esetén 211 (= 2048),
Kiterjesztett üzenetformátum esetén 229 (=536 870 912) darab különböző azonosítójú
üzenet lehetséges.

•

Adatmennyiség üzenetenként: 0-8 bájt. Ezek a rövid üzenetek elegendők a
járművekben valamint beágyazott illetve automatizált gyártó rendszerekben történő
kommunikációhoz, és egyben garantálják a lehető legrövidebb buszelérési időt a nagy
prioritású üzenetek számára, valamint erős zavarású közegben történő kommunikáció
esetén a zavaró jellel való összeütközés kisebb valószínűségét.

•

Maximális üzenethossz: beszúrt bitekkel (3.2.4.1 fejezet) együtt 117 bit standard
üzenetformátum esetén, 136 bit kiterjesztett üzenetformátum esetén.

•

Bitráta: 5kbit/s és 1Mbit/s között programozható (a buszhossztól függően).

3.1.1.8 Valós idejű megvalósíthatósági lehetőség
Az adattovábbítás maximális sebessége 1Mbit/s (40m-es buszhossznál), az üzenetek
rövidek, a késleltetési idő maximálva van, az arbitráció (3.2.3 fejezet) pedig gyors. Az utóbbi
tulajdonságok alkalmassá teszik a CAN rendszert a valós idejű események (pl.: ABS,
motorvezérlés) irányítására.

3.1.1.9 Alacsony költség
A kivitelezéshez szükséges eszközökre nagy igény van az ipar különböző területein, ezért a
sorozatgyártás alacsony árat és kedvező teljesítmény-ár viszonyt eredményez. A csavart érpár,
amelyet a CAN rendszereknél a leggyakrabban használnak, szintén olcsó, mert ez az egyik
leggyakoribb buszfajta. A rendszer üzemeltetési költségének csökkentése érdekében a
csomópontok átállhatnak ún. „alvó állapotba” (sleep mode), amely azt jelenti, hogy belső
aktivitásuk megszűnik és lekapcsolják a buszmeghajtókat, ezáltal csökkentve a rendszer

áramfogyasztását. Az „alvó állapot” követi az ún. „ébredési fázist-t” (wake-up), aminek
következtében a belső aktivitás újra indul. A rendszernek lehetősége van arra, hogy egy
speciális azonosítóval rendelkező üzenet elküldésével aktiváljon egy csomópontot.

3.1.1.10 Megbízhatóság
Kifinomult hibadetektáló és hibakezelő mechanizmusokkal rendelkezik, mint például:
•

15 bites, 6-os Hamming-távolságú CRC-vel (Cyclic Redundancy Check), amely 5
hibás bit felismerését teszi lehetővé üzenetenként.

•

Nem rendszeres hibák helyreállítása a hibás üzenetek automatikus újraküldésével.

•

Ismétlődő hibák kiküszöbölése a hibás csomópont kikapcsolásával, ami
determinisztikussá teszi a rendszer esetleges hibák utáni helyreállásának idejét.

Az elektromágneses interferenciákra alacsony az érzékenysége.
A rendszer garantálja, hogy a küldő-csomópont által elküldött adatok megegyeznek a fogadócsomópontok által fogadott adatokkal. Átlagos terhelés mellett statisztikailag 1000 év alatt
egy olyan hiba fordul elő, amelyet a rendszer nem észlel.

3.1.1.11 Hiba detektálás a kommunikációs médium szintjén
A CAN vezérlők (CAN controller) sok fajta vezetékhibát ismernek, és definiálnak:
szakadás, testzárlat, egyéb zárlatok. A protokoll nem írja le, hogy mi a teendő a fenti hibák
esetén, de az újabb CAN vezérlőkben legalább a fenti esetek egyikének kezelése
implementálva van.

3.1.1.12 Nyugtázás
Az üzenetek globális Nyugtázó mezővel (Acknowledgement field) (3.3.1.1.6 fejezet)
rendelkeznek, amely jelzi a küldő csomópontnak, hogy legalább egy kommunikációs
partnerhez hibátlanul megérkezett az üzenet. Így a küldő információt kap arról, hogy még a
buszhoz van-e csatlakoztatva, vagy sem. Az üzenetszórás-jellegű üzenettovábbítás
következtében minden csomópont nyugtázó jellel válaszol, ha nem észleltek hibát.

3.1.1.13 Teljes rendszerre nézve konzisztens üzenetátvitel
A rendszer minden egyes elküldött üzenetre garantálja, hogy azt vagy minden csomópont
elfogadja, vagy minden csomópont elutasítja. Ha legalább egy vevő hibát észlel a fogadás
során, akkor egy Hibaüzenettel (Error frame) (3.3.1.3 fejezet) rögtön megszakítja az átvitelt,
és jelzi a többi fogadó állomásnak, hogy hagyják figyelmen kívül az üzenetet, a küldőnek
pedig, hogy küldje el ismét azt. Ez eredményezi a teljes üzenet-konzisztenciát a rendszerben,

azaz vagy minden egyes csomópont megkapja ugyanazt az információt ugyanabban az
időpillanatban, vagy egyik sem. Ez az elosztott rendszerekben igen fontos tulajdonság, mivel
így garantálható, hogy a különböző mikrokontrollerek ne dolgozzanak ugyanahhoz a
változóhoz tartozó eltérő adatokon egyidőben.

3.1.1.14 Csomópontok közötti szinkronizáció
Üzenetek sikeres küldése és fogadása után az összes résztvevő csomópontban egy
megszakítás (interrupt) generálódik, amit fel lehet használni az elosztott vezérlőrendszer
óráinak beállításához. Az órák szinkronizáltsága elengedhetetlen feltétele az elosztott valós
idejű alkalmazások működésének.

3.1.1.15 Széles eszközválaszték
Manapság a legtöbb mikrokontroller gyártó (a legnevesebbek pl. Intel, Motorola, Siemens,
Philips) kínálatában megtalálhatók CAN chipek is, amelyek a nagy választék és az árverseny
miatt meglehetősen olcsón beszerezhetők, és így gyorsan elterjednek.

3.1.2 A CAN alkalmazási területei
A fentieket összefoglalva tehát megállapíthatjuk, hogy a CAN ára alacsony, a kiépített
rendszer megbízható, és valós idejű környezetben is alkalmazható, flexibilis protokoll. Ezen
igen előnyös tulajdonságokat figyelembe véve érthető, hogyan válhatott az autóipari és az
ipari automatizálási alkalmazások területén napjaink vezető protokolljává, amely egyre újabb
és újabb területeket hódít meg, mint például orvosi elektronika, háztartási eszközök,
épületautomatizálás, irodai automatizálás, vasúti rendszerek, hajózás, mezőgazdasági gépek,
repülőgép-elektronika,

PLC 15,

robotvezérlés,

intelligens

motorvezérlés,

valamint

űrtechnológia. Tehát a CAN igen széles körben használt rendszer, mely egyre újabb és újabb
területeket hódít meg.
1998-ban 31 millió, 1999-ben 57 millió új CAN csomópontot helyeztek üzembe világszerte. A
2001-es évben ez a szám meghaladta a 200 milliót, majd 2003-ban a 350 milliót [14].
A globális elterjedéshez és használhatósághoz, a kompatibilitási problémák elkerüléséhez
azonban szükség volt a protokoll szabványosítására.
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Programozható logikai vezérlő (Programmable Logic Controllers)

3.1.3 Szabványosítás
Három évvel az első CAN vezérlő chipek megjelenése 16 után, 1990-ben, a Bosch féle CAN
specifikációt nemzetközi szabványosításra nyújtották be. Így született meg az ISO
(International Standardization Organization) és a SAE (Society of Automotive Engineers)
együttműködése során az ISO 11898 nemzetközi szabvány. A különböző megoldások
egységesítéséhez, valamint a CAN további technikai fejlődésének biztosításához szükség volt
egy – felhasználókból és gyártókból álló – semleges platformra. 1992 márciusában
hivatalosan is megalakult a CAN in Automation (CiA) nemzetközi felhasználói és gyártói
csoport. A CiA munkája során leszűkítette a legalsó OSI réteg specifikációját vezeték,
csatlakozó és Adó-vevő chip (Transceiver chip) ajánlásra, kidolgozta a CAL-t (CAN
Application Layer), amely az ISO/OSI referencia modellhez képest a CAN-ből addig hiányzó
Alkalmazási réteget pótolja. Később olyan további CAN Alkalmazási rétegek kidolgozásával
foglalkoztak, mint a SDS (Smart Distributed System), DeviceNet stb.
1993-ra megjelent az ISO 11898-as CAN szabvány, amely a protokoll 11 bites azonosítójú,
standard formátumú üzenetein túl a Fizikai réteget is definiálja, 1Mbit/s-os átviteli sebességig
(CAN Specification 1.2).
Az üzenetek fajtáinak növekedésével szükségessé vált a 29 bites azonosítójú, kiterjesztett
formátumú üzenetek (3.3.1 fejezet) specifikálása, melyet a CAN Specification 2.0 definiál,
amelyet az ISO 11898 kiegészítéseként rögzítettek. Maga a CAN Specifikáció 2.0 a Bosch
mérnökei által már 1991 szeptemberében megalkotásra került, és az alábbi két fő fejezetből
valamint függelékből áll:
•

CAN Specifikáció 2.0 „A fejezet” (Part A), amely csak a standard formátumú
üzeneteket definiálja. Ez magába foglalja a korábbi CAN Specifikáció 1.2-t (CAN
Specification 1.2).

•

CAN Specifikáció 2.0 „B fejezet” (Part B), pedig a standard – és a kiterjesztett
formátumú üzeneteket együttesen specifikálja.

•

CAN Specifikáció 2.0 Függelék útmutatást ad arra vonatkozólag, hogy hogyan
érdemes megvalósítani a CAN protokollt úgy, hogy megfeleljen a szabvány A vagy B
fejezetében leírtaknak.

Az átdolgozott CAN specifikációk szabványosítása napjainkban is folyik. Az alábbi
szabványokat a következő feladatkörökre dolgozták ki:
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•

ISO 11898-1: a CAN Adatkapcsolati rétegének és a fizikai jelterjedésnek (physical
signaling) a leírása.

•

ISO 11898-2: a CAN nagysebességű Fizikai rétegét jellemzi, amely leginkább az
autóiparban és ipari vezérléseknél használatos (two-wire balanced signaling).

•

ISO 11898-3: a CAN alacsony sebességű, hibatűrő Fizikai rétegét rögzíti.

•

ISO 11898-4: a CAN idővezérelt kommunikációja (TTCAN = Time-Triggered CAN),
ahol a CAN Adatkapcsolati rétegében található rendszeróra ütemezi az üzeneteket
(messages).

•

ISO 11898-5: a CAN nagysebességű Fizikai rétegének leírása alacsony energiaszintű
módban (Low-Power Mode).

•

ISO 11898-6: a CAN nagysebességű Fizikai rétegének leírása szelektív felébresztő
funkció (selective wake-up function) esetén.

•

ISO 11992-1: a teherautókra, trélerekre szabott CAN protokoll leírása.

•

ISO 11783-2: 250kbit/s bitsebességű mezőgazdasági szabvány

•

SAE J1939-11: 250kbit/s bitsebességű árnyékolt csavart érpár (STP – Shielded
Twisted Pair) közeg leírása.

•

SAE J1939-15: 250kbit/s bitsebességű árnyékolatlan csavart érpár (UTP –
Unshielded Twisted Pair) közeg leírása, csökkentett réteggel.

•

SAE J2411: Egyvezetékes CAN (SWC – Single-Wire CAN) megvalósításának leírása.

3.1.4 A CAN protokoll felépítése
Az adatcserét az ISO/OSI referencia modellből megismert módon egymásra épülő rétegek
valósítják meg. Minden réteg a közvetlenül alatta elhelyezkedő réteg szolgáltatásait
felhasználva szolgáltatásokat nyújt a felette lévő rétegnek. A valóságban a kommunikáció
függőlegesen, logikailag viszont vízszintesen történik. Minden réteg a társentitásával
kommunikál, azaz a távoli rendszer azonos magasságban elhelyezkedő rétegével. Ezt az
elküldeni kívánt adat megfelelő „becsomagolásával” (megfelelő kerettel látja el azt) és lejjebb
küldésével teszi meg, egészen a Fizikai rétegig. A fogadó rétegek felfelé továbbítják az
adatot, minden szinten kicsomagolva azt. Ezzel az elgondolással a rétegek a feladataik alapján
tisztán elkülöníthetők egymástól. Minden réteg csak a közvetlen alsó és felső szomszédjait
ismeri, és továbbítja azok üzeneteit módosítás és feldolgozás nélkül.
A CAN az ISO/OSI referencia modell hét rétegéből hármat definiál, a tervezés átláthatósága,
valamint a megvalósítás hatékonysága és rugalmassága érdekében (3.3. ábra). A CAN

protokoll a Fizikai és az Adatkapcsolati réteget definiálja, amelyet kiegészíthetnek magasabb
szintű protokollok, melyeket az alkalmazási réteg ír le. Ilyen magasabb rendű protokollok:
•

CANOpen

•

Device Net

•

Smart Distributed Systems (SDS)

•

J1939

•

CAN Application Layer (CAL)

•

CANKingdom

•

OSEK/VDX 17
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3.3. ábra: A CAN protokoll felépítése a CAN Specifikáció 2.0 alapján

3.1.4.1 Fizikai réteg
A Fizikai réteg (3.2 fejezet) felelős a csomópontok közötti tényleges jeltovábbításért („bitek”
továbbítása). A digitális jelek analóggá (és vissza) alakításán kívül ez a réteg végzi a busz
paramétereinek megfelelő bit időzítést és szinkronizálást. A Fizikai rétegeknek az egész
hálózaton belül azonosaknak kell lenniük.
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3.1.4.2 Adatkapcsolati réteg
A CAN Adatkapcsolati rétege (3.3 fejezet) a CAN Specifikáció 2.0 B része alapján Logikai
kapcsolatvezérlésre (Logical Link Control) és Közeghozzáférés vezérlésre (Medium Access
Control) bontható. Illetve a CAN Specifikáció 1.2 (2.0 A) alapján a CAN Adatkapcsolati rétege
Objektum alrétegre (Object sublayer) és átviteli alrétegre (Transfer sublayer) bontható.
Az Alkalmazási és Adatkapcsolati réteg közötti interfészt képezi az Objektum alréteg,
melynek feladata a busz felől kapott üzenetek szűrése (message filtering), azaz definiált
feltételek alapján eldönti, melyeket fogadja el, és melyeket kell elvetnie. Ez a réteg végzi a
túlcsordulás jelzését (overload notification), és kezeli a hibaállapotok felismerését, és a helyes
működés visszaállítását.
Az Átviteli alréteg alkotja a CAN protokoll magját. Ez a réteg végzi el a megfelelő keretek
alkotását, vezérli az arbitrációt, felismeri, jelzi és megszűnteti a hibákat. Az ún. hiba
elszigetelő entitás (Fault Confinement) felügyeli az Átviteli alréteg működését, ennek
segítségével lehetséges az állandó meghibásodások megkülönböztetése az egyedi, ritkán
fellépő hibáktól. Valamint e réteg dönti el, hogy vételi vagy adási folyamat indul-e.

Alkalmazási réteg

Adat objektumok

Alkalmazási réteg

/Application layer/

/Application layer/

Adatkapcsolati réteg

Adatkapcsolati réteg

/Data link layer/

/Data link layer/

Objektum alréteg
/Object sublayer/

Objektum alréteg
Azonosító+Adat

/Object sublayer/

Átviteli alréteg

Átviteli alréteg

/Transfer sublayer/

/Transfer sublayer/

Fizikai réteg
/Physical layer/

Recesszív
Domináns

Fizikai réteg
/Physical layer/

CAN busz

3.4. ábra: A CAN protokoll felépítése a CAN Specifikáció 1.2 alapján

3.2 A CAN protokoll Fizikai rétege
A Fizikai rétegnek egy-egy CAN hálózat egészére nézve azonosnak kell lennie. A CAN
szabvány nem tesz kikötést a fizikai médium típusára, de jelenleg a csavart érpáron történő
adatátvitel a legelterjedtebb, amit az ISO 11898 definiál. A két vezetéken átvitt jelek
különbségei határozzák meg a busz logikai állapotát. Az egyiket CAN_magas (CAN_H), a
másikat CAN_alacsony (CAN_L) vezetéknek nevezzük, a különbségi jel előjelének
megfelelően. A busz mindkét végét ellenállással kell lezárni, hogy a vezetékek végéről
történő jelvisszaverődés elkerülhető legyen. A lezáró ellenállás ajánlott nagysága 120 Ω
(minimum 108Ω, maximum 132Ω). Ennek a megvalósításnak köszönhetően a rendszer
érzéketlen az elektromágneses zavarásokra, valamint egyes zárlatok illetve szakadás okozta
hibák esetén egyvezetékes módban továbbra is működőképes marad.

3.2.1 CAN busz felépítése
A CAN busz és a csomópontok a logikai jelszinteket tekintve gyakorlatilag az alábbi
huzalozott-ÉS (wired-AND) konfigurációnak megfelelően viselkednek (3.5. ábra).

3.5. ábra: Logikai szintek huzalozott-ÉS szerkezetű megvalósítása

A csomópontok logikai 1-est továbbíthatnak a tranzisztor kikapcsolásával (U0 feszültség
mérhető buszvezetéken), illetve logikai 0-t a tranzisztor bekapcsolásával (0V a
buszvezetéken). Ezt az elrendezést azért nevezzük huzalozott-ÉS konfigurációnak, mert
ahhoz, hogy logikai 1-es jelenjen meg a buszon, minden egyes csomópontnak logikai 1-est
kell továbbítania. Más megfogalmazásban: ha akár csak egyetlen csomópont logikai 0-t tesz a
buszra, akkor a busz logikai 0 állapotba kerül. Ez az oka, hogy a CAN rendszerben a 0-s bitet
nevezzük dominánsnak (dominant), és az 1-est recesszívnek (recessive).

3.2.2 CAN csomópont felépítése
Egy általános CAN csomópont architektúrát szemléltet az 3.6. ábra, ahol a CAN adó-vevő
terminál (Transceiver) teremti meg a kapcsolatot a CAN busz és a CAN protokollvezérlő
(CAN protocol controller) között. A CAN vezérlő lehet a mikrokontrollerbe ágyazott, illetve
attól különálló.
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3.6. ábra: CAN csomópont architektúrák

Az RxD (Received Data) és TxD (Transmitted Data) jelek sorosan továbbítódnak, a CAN
protokoll vezérlő ezeket használva továbbítja az információit. A CAN adó-vevő terminál a
TxD jeleket alakítja át a busz differenciális jeleivé, illetve a busz-jeleket „fordítja le” a CAN
protokoll vezérlő számára értelmezhető soros jelfolyammá (RxD). Bizonyos vezérlőkben
ezeket a jeleket nem a földpotenciálhoz, hanem egy adott referencia-feszültséghez hasonlítják.
Ez esetben 4 vonalra van szükség, Tx0, Rx0 (az adó-vevő illetve a kontroller oldali referenciafeszültségre kötve), valamint Tx1 és Rx1 (jelvezetékek).
Az előző esetben megismert közvetlen elektromos csatolás helyett lehetőség van optikai
csatolás használatára is (3.7. ábra), így a CAN protokoll vezérlő elektromosan elszigetelhető a
kommunikációs

hálózattól,

ezáltal

megóvható

túlfeszültségektől és kialakuló potenciálkülönbségektől.

a

buszon

esetlegesen

keletkező

3.7. ábra: Optikai csatolóval megvalósított összeköttetés

3.2.2.1 A CAN protokollvezérlők csoportosítása
Ahány féle gyártó, annyi féle CAN protokoll implementáció található manapság az
autóiparban. A különböző protokollvezérlő megvalósításokat a következő szempontok szerint
lehet osztályozni:
•

Az implementáció során alkalmazott puffer stratégia/üzenetszűrés szerint lehet
BasicCAN vezérlőről (BasicCAN controller), valamint FullCAN vezérlőről (FullCAN
controller) beszélni.

•

Az üzenetek Azonosító mezejének hossza alapján lehetséges Standard CAN illetve
Extended CAN megvalósítás.

•

A CAN integráltsági foka alapján léteznek különálló CAN vezérlők (Stand-alone CAN
controller) és beágyazott CAN vezérlők (Embedded CAN controller).

3.2.2.1.1 Üzenetszűrés szerint
A BasicCAN és a FullCAN vezérlők között a különbséget a pufferbe írás előtti üzenetszűrés
(message filtering) jelenti, mely kizárólag az üzenet Azonosító mezeje alapján történik. A
puffer interfészként szolgál a fogadott üzenetet elérni kívánó folyamat számára.
Ezen megfontolások alapján a mai implementációk az üzenetpufferek számában különböznek,
habár az újabb FullCAN megvalósítások egyben képesek BasicCAN módban is működni.
BasicCAN vezérlő:
A BasicCAN vezérlőknek 1-3 Küldő pufferük lehet a kimenő üzenetek küldésére, és 1 vagy 2
Fogadó pufferük van a bejövő üzenetek fogadására.

CAN protokollvezérlő

Küldő puffer (1..3 db)

Host interfész a
host CPU-hoz

Üzenetszűrés

Fogadó puffer (1..2 db)

3.8. ábra: BasicCAN vezérlő

A BasicCAN felépítésű interfész egyfajta asszociatív memória-szűrőként működik. Egy
Elfogadási mintából (Arbitrációs regiszter) és egy Elfogadási maszkból (Maszkregiszter) áll
(3.8. ábra), melyeket a felhasználó állít be a BasicCAN interfész konfigurálása során. Minden
üzenet Azonosító mezejét összehasonlítja a CAN vezérlő az Arbitrációs regiszterrel, és
figyelmen kívül hagyja a maszk által kiszűrt biteket (3.9. ábra). Ha például a Maszkregiszter
minden bitje 1-esre van állítva, akkor csak egyféle Azonosító mezővel rendelkező üzenet lesz
elfogadva. Ha a Maszkregiszter n-edik bitje 1, akkor összehasonlítja a beérkezett üzenet
Azonosító mezejének n-edik bitjét az Arbitrációs regiszter n-edik bitjével. Ha azonban a
Maszkregiszter n-edik bitje 0, akkor nem törődik vele („don’t care”). Ha az üzenet Azonosító
mezeje

és

az

Arbitrációs

regiszter

bitenként

megegyezik

–

amely biteknél

a

Maszkregiszterben összehasonlítás van – akkor a csomópont fogadja és eltárolja az üzenetet
egy pufferbe, vagy kiszűri, azaz nem fogadja (beállításfüggő).
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3.9. ábra: Az üzenetek szűrése

A beállításoknak megfelelő eltárolt üzenetek tehát a fogadó puffer ún. fogadási azonosító/adat
regiszterében vannak, ahol a mikrokontroller azonnal elérheti őket. A BasicCAN leggyakoribb
implementációja a FIFO (First-In-First-Out) 18 szervezés, mivel több üzenet is megfelelhet a
maszknak, és várhat köztes tárolásra a feldolgozás előtt.
Minden üzenet elfogadásakor a puffer-vezérlő egy megszakítással figyelmezteti a
mikrokontrollert az új információ feldolgozására. Ha a mikrokontroller túl lassú, túlcsordulás
következhet be a fogadó pufferben, ez figyelmeztető jelzést generál. A BasicCAN sajátossága,
hogy a fogadó puffer tartalmán a kiolvasás után a mikrokontroller még utólagos szűrést
végez, hiszen a maszkból és mintából álló páros nem határozza meg egyértelműen az
elfogadandó üzeneteket. Ezt megteheti, mert a pufferben az adatok az azonosítójukkal együtt
tárolódnak. Így egy hardverszűrővel és az utólagos szűréssel tetszőleges számú virtuális
fogadó puffer valósítható meg. Ez minimalizálja a hardver komplexitását. Küldéskor csak egy
puffert használ a BasicCAN, ebbe írja bele az elküldendő adatokat, mielőtt ténylegesen
elindítaná a küldési folyamatot.
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A kiolvasás a beírás sorrendjében történik, az előbb beírt adatok előbb kerülnek feldolgozásra.

Az Adatkérő üzenetre történő Adathordozó üzenet elküldését is a központi egységnek kell
kezelnie, így magas bitsebesség esetén nagyon leterhelt, ezért a BasicCAN vezérlő használata
csak korlátozott számú üzenettípus kezelése esetén, alacsony bitsebesség mellett ajánlott.
FullCAN vezérlő:
CAN protokollvezérlő

Üzenetobjektum 1.

Host interfész a
host CPU-hoz

Üzenetszűrés

Üzenetobjektum 2.

...
Üzenetobjektum n.

3.10. ábra: FullCAN vezérlő

Elképzelve egy olyan BasicCAN megvalósítást, ahol a fogadott üzenetazonosító maszk
teljesen áttetsző, úgy belátható, hogy ebben az esetben nincs szükség a maszkot megvalósító
regiszterre. Tehát minden egyes elfogadási mintának csak egy üzenet felel meg, így nincs
szükség utólagos szűrésre. Azonban több puffer regisztert kell implementálni a hardverben,
ezeket üzenetobjektumoknak (message object) nevezzük. A FullCAN vezérlők meghatározott
számú (általában 15 vagy 16) üzenetobjektumot tartalmaznak, melyek mindegyike egy
meghatározott

azonosítójú

üzenetet

tárol.

Az

üzenetobjektumok

felprogramozhatók

fogadónak, vagy küldőnek is, mely a rendszer flexibilitását biztosítja.
Ha a CAN protokoll vezérlő kap egy üzenetet, és az Üzenetazonosítója egyezik valamelyik
üzenetobjektum azonosítójával, akkor eltárolja ebben az üzenetobjektumban és ezt egy
megszakítással (interrupt) jelzi a központi egység felé. A másik előnye az BasicCAN
vezérlővel szemben, hogy az Adatkérő üzeneteket a FullCAN vezérlő automatikusan lekezeli.
Ezáltal nem okoz problémát magas bitsebesség a nagyszámú, különböző típusú üzenetek
hatékony kezelése.
Sok FullCAN vezérlő rendelkezik egy olyan üzenetobjektummal, amely úgy viselkedik, mint a
BasicCAN vezérlő egy fogadó puffere. Ezen üzenetobjektumra a BasicCAN bekezdésében
leírtak szerint üzenetszűrés alkalmazható. Ez a tulajdonság különösen hasznos akkor, ha az
üzenetobjektumok száma kevésnek bizonyul. (3.11. ábra)

Host interfész a
host CPU-hoz
Üzenetszűrés

Üzenetobjektum 1

Üzenetobjektum 2

CAN
protokollvezérlő

...
Üzenetobjektum n

Fogadó puffer(ek)

3.11. ábra: FullCAN vezérlő fogadó pufferrel kiegészítve

3.2.2.1.2 Azonosító mező hossza alapján
A CAN hálózaton az üzenet formátumát az Azonosító mező hossza dönti el. Ha az üzenet
Azonosító mezeje 11 bites akkor standard formátumú-, ha viszont 29 bites, akkor kiterjesztett
formátumú üzenetről van szó.
A CAN protokollvezérlők a protokoll verziók szerint 3 csoportba sorolhatók:
•

CAN V2.0A eszközök/modulok: Ezek a CAN 2.0A fejezetében leírt Standard
formátumú üzeneteket tudnak küldeni és fogadni, viszont CAN 2.0B fejezetben leírt
Kiterjesztett formátumú üzenetek esetén Hibaüzenetet generálnak.

•

CAN V2.0B Passzív eszközök/modulok: Ezek a CAN 2.0A fejezetében leírt Standard
formátumú üzeneteket tudnak küldeni és fogadni, és CAN 2.0B fejezetben leírt
Kiterjesztett formátumú üzenetek esetén nem generálnak Hibaüzenetet.

•

CAN V2.0B Aktív eszközök/modulok: Ezek a CAN 2.0A fejezetében leírt Standard
formátumú üzeneteket és a CAN 2.0B fejezetben leírt Kiterjesztett formátumú
üzeneteket is tudnak küldeni és fogadni.

3.2.2.1.3 Az integráltság foka alapján
A CAN protokollvezérlők kezdetben ún. különálló CAN vezérlőegységek voltak. Mind a
busztól, mind a központi egységtől jól el voltak különítve, így a felhasználó szabadon
kombinálhatta a neki tetsző mikrokontrollert és CAN vezérlőt.
Néhány évvel később megjelentek a beágyazott CAN vezérlők, melyeknél a vezérlő már
integrálva volt a mikrokontrollerbe. Előnyeik között érdemes megemlíteni:
•

a központi vezérlő könnyebben elérheti a puffereket

•

a kisebb szilícium méretet

•

a nagyobb megbízhatóságot

•

és az alacsonyabb költséget.

Ma azonban már a beágyazott CAN vezérlőknek is olyan széles választéka áll rendelkezésre,
hogy minden felhasználó megtalálhatja az alkalmazásnak megfelelő kombinációt.

3.2.2.2 CAN csatlakozó
A szabvány nem tesz megkötést a használandó csatlakozó típusára nézve, de a CiA DS102
definíciója szerint ajánlott a DIN41652 szabványnak megfelelő 9-tűs D-Sub csatlakozó
alkalmazása. A DS102 tartalmazza a csatlakozó tűkiosztását (3.12. ábra) is.

3.12. ábra: DS102 szerinti csatlakozótű-hozzárendelés

A 2-es és 7-es számú csatlakozótűk a csavart érpár vezetékeinek felelnek meg; a 3-as és 6-os
számú tűk (utóbbi opcionális) a földpotenciálok; 1,4,5,8-as számúak foglaltak; a 9-es pedig
opcionálisan a rendszer áramellátását biztosítja.

3.2.3 Arbitráció
Az adatok valós idejű feldolgozásához elengedhetetlen az üzenetek igen gyors továbbítása.
Ehhez nem csak egy nagysebességű fizikai adatút szükséges, hanem gyors buszallokálás is,
főleg amikor több csomópont akarja egyszerre megszerezni a buszt.
Hogy éppen melyik CAN csomópont használhatja a buszt üzenetei elküldésére, azt az
arbitráció folyamata hivatott eldönteni. A CAN rendszerben a csomópontok elosztott,
tartalom alapú arbitrációt használnak. Mivel a csomópontokban az üzenet küldését generáló
események nem szinkronizáltan következnek be, így előfordulhat, hogy több csomópont
próbál meg egyidejűleg küldeni. Azonban egy csomópont akkor kezdheti meg üzenetének
átvitelét, ha a busz szabad. A busz akkor tekinthető szabadnak, ha az Üzenetek utáni szünetet
(3.3.1.5. fejezet) nem szakította meg domináns bit, vagyis egy keret végén 11 recesszív bit

érkezett. A küldésre váró üzenetek továbbítása az Üzenetek utáni szünet mezőt követő biten
kezdődnek meg.
Ha több csomópont kezdi meg egyszerre a küldést, az ütközés feloldása a CAN keret
Arbitrációs mezeje (3.3.1.1.2 fejezet) alatt üzenetrombolás nélkül megy végbe. Ennek kulcsa
az előző fejezetben ismertetett huzalozott-ÉS megvalósítás. A huzalozott-ÉS logika
mechanizmusának megfelelően a domináns szint a logikai 0-nak, a recesszív szint a logikai 1nek felel meg. A domináns bit felülírja a recesszív bitet, de ez fordítva nem teljesül.

Üzenet kezdete bit

r

Üzenet azonosító

r

r

r

r

r

RTR bit

r

r

r

r

r

r

Recesszív

1. csomópont
d

r

Domináns

d

r

r

r

r

r

r

r

r

r

Recesszív

2. csomópont
d

r

d

r

d

Domináns

d

r

r

r

r

Recesszív

r

3. csomópont
d

d

d

d

d

1. csomópont
elveszíti az
arbitrációt
r

r

r

d

d

Domináns

2. csomópont
elveszíti az
arbitrációt
r

r

r

r

Recesszív

Busz szintje
d

d

d

d

d

d

d

Domináns

A csomópontok ugyanabban az
időpillanatban kezdik meg az
átvitelt

3.13. ábra: Az arbitráció folyamata

Az Arbitráció folyamata 19 (3.13. ábra) akkor indul el, ha a busz szabad lesz (Szabad busz
mező: 3.3.1.5. fejezet). Minden olyan csomópont, amely recesszív bitet küld és domináns
bitet vesz a buszról, elveszti az arbitrációt. Azok a csomópontok, amelyek elvesztik az
arbitrációt, megszakítják a saját üzenetük küldését és automatikusan fogadóivá válnak annak
az üzenetnek, amelynek a legnagyobb a prioritása a buszért való versenyben. A megszakított
üzenetek újraküldését addig nem kezdhetik meg a csomópontok, amíg a busz újra szabaddá
nem válik. A prioritásokat már a rendszer tervezésekor meg kell határozni, mivel ezután már
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Az Arbitrációs mező továbbítása.

nem lehet dinamikusan változtatni. A prioritást az üzenetazonosító határozza meg, oly módon,
hogy az minél kisebb bináris szám, annál nagyobb az üzenet prioritása.

3.2.4 Bitreprezentáció a CAN-en
3.2.4.1 Bitszint meghatározása
A bitszint meghatározása a CAN_magas és a CAN_alacsony vezetékek feszültségszintkülönbségei alapján történik (3.14. ábra).
Feszültség

Recesszív

Domináns

3.5V

Recesszív

> 0.9V
≤ 0.5V

2.5V

0.5V ≥

1.5V

min. 1µs

Idő
3.14. ábra: Bitszint meghatározása

Ha a CAN_magas és a CAN_alacsony vezeték feszültségszintjei között a különbség nagyobb,
mint 0.9 V, akkor a bitszint domináns, ha kisebb, mint 0.5V akkor a bitszint recesszív lesz.
Mivel a bitszintet a rendszer a feszültségkülönbségből határozza meg, ezért elektromágneses
interferencia ellen – amely mind a két feszültségszintre egyformán hat – védve van a hálózat.
A vezeték árnyékolásával a külső zavarások hatása tovább csökkenthető.

3.2.4.2 Bitkódolási technikák
A különböző bitkódolási, vagy más néven bitreprezentációs technikák (Manchester, NRZ,
impulzushossz kódolás stb.) közötti fő eltérést az adja, hogy hány időszelet szükséges egy bit
megjelenítéséhez. A CAN nullára vissza nem térő (NRZ = Non-Return-to-Zero) kódolást
használ, mivel ez nyújtja a legnagyobb hatékonyságot. Ebben a megközelítésben a teljes
bitidő alatt változatlan – vagy domináns, vagy recesszív – a jelszint. Ezzel szemben például a
Manchester-kódolásnál az egy biten belüli jelszintváltás miatt két időegység szükséges
egyetlen bit ábrázolásához (3.15. ábra).

3.15. ábra: Bitreprezentációs technikák

Látható, hogy az NRZ tömörebb adatátvitelt tesz lehetővé, azonban míg a Manchester-kódolás
esetén minden egyes bit átvitele a jelszintváltás miatt egyben szinkronizáció is, addig NRZ
esetén a jelszint az átvitt információtól függően hosszabb időre változatlanul domináns illetve
recesszív maradhat. Ebben az esetben is szükség van a szinkronizáció fenntartására. Ezt a
feladatot látja el a bitbeszúrás módszere (3.16. ábra). Ez annyit jelent, hogy a küldő
csomópont öt egymást követő azonos értékű küldendő bit után automatikusan beszúr egy
ellentétes értékű bitet, amelyet a fogadó csomópontok az üzenet feldolgozása előtt
automatikusan kivesznek. Fontos megemlíteni, hogy a bitbeszúrás módszere bizonyos
mezőkre érvényesek, azaz a kommunikáció során nem minden esetben jelent/jelez hibát, ha
ötnél több azonos jelszint jelenik meg a CAN buszon.
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3.16. ábra: A CAN bitbeszúrási módszere

A bitbeszúrás (bit stuffing) módszere érvényes az Üzenet kezdete bit, az Arbitrációs, a
Vezérlő- és az Adatmezőkre, valamint a CRC mezőre. A fennmaradó mezők (CRC-határoló,
Nyugtázó, Üzenet vége bit), valamint a Hiba- és Túlcsordulás üzenetek továbbítása
bitbeszúrás nélkül történik. (3.3.1. fejezet)

3.2.4.3 Bitidőzítés
Egy CAN csomópont megfelelő bitrátán való kommunikációjának beállításához fontos
ismerni a CAN specifikációban definiált alábbi három paraméter jelentését:
•

Névleges bitráta (NBR = Nominal Bit Rate): az egy másodperc alatt átvitt bitek
száma, amely megfelel a kívánt átviteli bitrátának.

•

Névleges bitidő (NBI = Nominal Bit Time):
f NBS =

1
t NBI

(16)

A CAN implementációk bitidőzítése a névleges bitidő paraméter értelmében adandó
meg.
•

Időkvantum: rögzített időegység, amely az oszcillátor-periódusból származik. Az
implementációkban előre beállítható egy érték 1 és 32 között, amely azt adja meg,
hogy az időkvantum hányszorosa a minimális időkvantumnak, amely megegyezik a
CAN rendszer órajelének periódusidejével.

Egy adott bitráta beállításához szükség van az időkvantumnak, valamint ennek alapján a
névleges bitidőnek a meghatározására. Az NBI négy darab nem átlapolódó időszegmenssel
adható meg:

•

Szinkronizáló szegmens (Synchronization segment) Szink_szeg

•

Terjedési időszegmens (Propagation time segment) Terj_szeg

•

1. szinkron puffer szegmens (Phase buffer segment1) Szink_puff1

•

2. szinkron puffer szegmens (Phase buffer segment2) Szink_puff2

A hálózat névleges bitideje a fentiek szerint a következő:
(17)

Minden időszegmens felosztható időegységek (Time quantum) tE egészszámú többszörösére.
Az időszegmensek hosszának programozásával az NBI beállítható a kívánt értékre, azonban a
Specifikáció tesz bizonyos megkötéseket a szegmensek hosszára.

3.17. ábra: CAN bit struktúrája

Az időegység időtartama megegyezik a CAN rendszer órajelének periódusával, amely a
csomópont oszcillátor frekvenciájából állítódik elő egy programozható bitsebesség
előosztóval. Minden bit minimum 8, maximum 25 időegységből áll. A bitidő és ebből
következően a bitsebesség az időegység hosszának, és az időszegmensekben lévő időegységek
számának programozásával állíthatók be a kívánt értékre. Egyes CAN modulok

implementálásánál – a könnyebb programozhatóság érdekében – a Terjedési időszegmenst és
a Szinkronizáló szegmenst egy időszegmensben egyesítik, amelyet 1. időszegmensnek
neveznek. A 2. szinkron puffer szegmenst pedig a 2. időszegmensnek hívják. (3.17. ábra)
3.2.4.3.1 Mintavételezési pont
A mintavételezési pont (sample point) a CAN buszon lévő bitnek az a pontja, ahol a buszszint
leolvasása megtörténik, és amelyből a bit értéke fog generálódni. Egy biten belül lehet 1 vagy
3 mintavételezési pont. Ha 3 mintavételezési pontot van megadva, akkor a bit értéke a
leggyakrabban mintavételezett érték lesz. Ez a pont a 1. szinkron puffer szegmens és a 2.
szinkron puffer szegmens illetve az 1. és a 2. időszegmens határánál található. A
mintavételezési ponttal kezdődik az információfeldolgozási idő (Information processing time),
és addig tart, amíg az aktuális bitszint kiértékelése történik. (3.17. ábra)
3.2.4.3.2 Szinkronizáló szegmens
A Szinkronizáló szegmens hossza nem programozható, hanem mindig fixen egy időegység, a
CAN buszon lévő bit első szegmense, és a CAN buszon lévő csomópontok közötti
szinkronizálásra szolgál. A küldő-csomópontnak a következő elküldendő bit értékének
küldését a Szinkronizáló szegmensen belül kell megkezdenie, illetve ha az előző bit és az
elküldendő bit között szintváltás van (recesszív szintből domináns szintbe, vagy fordítva),
akkor a szintváltás élének a Szinkronizáló szegmensbe kell esnie. Az elküldött bit fogadását a
fogadó csomópontok a Szinkronizáló szegmens alatt kezdik meg. A küldési-időkésés
következtében a fogadó csomópontok Szinkronizáló szegmense a küldő csomópont
Szinkronizáló szegmenséhez képest késik. (3.18. ábra)
3.2.4.3.3 Terjedési időszegmens
A Terjedési szegmens hossza programozható, 1-8 db időegységből állhat, és arra szolgál, hogy
kompenzálja a rendszerből adódó fizikai késleltetést. Mivel a CAN protokoll üzenetrombolás
nélküli arbitrációt használ, és a nyugtázás az üzeneten belül történik, ezért minden csomópont
miután elküldte a soron következő bitet, monitorozza az elküldött bitek logikai
szuperpozícióját. A Terjedési szegmens azt biztosítja, hogy a csomópontok legkorábbi
lehetséges mintavételezési pontját addig késleltesse, hogy az összes elküldött bit, amelyet a
küldő csomópont küldött, elérjen mindegyik csomóponthoz. Hogy ez megvalósulhasson,
ennek a szegmensnek kétszer olyan hosszúnak kell lennie, mint a buszon lévő két
legtávolabbi csomópont közötti jelterjedési idő valamint a küldő és fogadó csomópontok
belső késleltetéseinek összege.

A 3.18. ábra két csomópont között lévő terjedési-idő késleltetést mutatja. A csomópont által
küldött bitértéket a B csomópont tterjedés(A,B) idő múlva kapja meg, a B csomópont által küldött
bitértéket az A csomópont tterjedés(B,A) idő múlva kapja meg az A csomópont terjedési
időszegmensének vége előtt. Így az A csomópont is helyesen mintavételezi a bitértékét. A B
csomópont még akkor is helyesen fogja mintavételezni a bitértékét, ha a B csomópont
mintavételezési pontja az A csomópont által küldött bit után van a két csomópont közötti
terjedési-idő késleltetés miatt.
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3.18. ábra: Terjedési-idő késleltetés két csomópont között

A tterjedés(A,B) és hasonlóképpen a tterjedés(B,A) három részből tevődik össze:
•

Küldési idő késleltetés: tK(A)

•

Busz késleltetési idő a két csomópont között: tBusz(A,B)

•

Fogadási idő késleltetés: tF(B)

tterjedés ( A,B ) =
tF( B) + tBusz( A,B) + tK ( A )

(18)

Ahhoz hogy biztosítató legyen a helyes mintavételezés, a Terjedési időszegmens minimum
értékét a következőképpen kell megválasztani:

=
tTerj_szeg tterjedés( A,B) + tterjedés( B,A )

(19)

ahol az A és a B csomópont a hálózat két egymástól legtávolabb lévő csomópontja azért, hogy
a köztük lévő késleltetés maximális legyen. A (18) képletből adódik:

tTerj_szeg =2 ⋅ ( tF + tBusz + t K )

(20)

ahol tBusz a legnagyobb buszkésleltetési idő két csomópont között, tF a fogadó-csomópont
késleltetése a fizikai interfész miatt, és tK a küldő-csomópont késleltetése a fizikai interfész
miatt. Ha a tK és a tF nem egységes, akkor a CAN rendszeren belüli legnagyobb értékkel kell
számolni.
Tehát, hogy minimum hány darab időegységet kell hozzárendelni a Terjedési időszegmenshez,
azt a következő képlettel lehet kiszámolni:

t

Terjedési időszegmenens =  Terj_szeg 
 tE 

(21)

3.2.4.3.4 Az 1. és 2. szinkron puffer szegmens
Ez a két szegmens kompenzálja a szinkron hibákat. Az 1. szinkron puffer szegmens hossza
programozható. 1-8 időegységből állhat, ha egy, 2-8 időegységből állhat, ha 3 mintavételezési
pont van kijelölve bitenként. A 2. szinkron puffer szegmens hosszának meg kell egyeznie az 1.
szinkron puffer hosszával, viszont ha az 1. szinkron szegmens hossza kisebb, mint az
információfeldolgozási idő, akkor a 2. szinkron szegmens hosszának legalább egyenlőnek kell
lennie az információfeldolgozási idővel. Ez azt is jelenti, hogy a két szegmens együttesen nem
lehet hosszabb időtartamú, mint az információfeldolgozási idő kétszerese.

3.2.4.4 Bitsebesség és a buszhossz viszonya
A kommunikációs vonalakon terjedő jelek sebességére vonatkozó fizikai korlátok miatt (réz
vezetékben az elektromos hullám terjedési ideje megközelítőleg 20cm/ns), valamint a CAN
bitszintű arbitrációja miatt, ahogy a busz hossza nő, úgy csökken a megengedett maximális
átviteli sebesség. E jelenséget szemlélteti a 3.19. ábra. Az idő, amíg egy csomópont által
elküldött bit eljut a legtávolabbi csomóponthoz, majd vissza, nem lehet hosszabb, mint a
küldő csomópont bitidejének 2/3 része. A maradék 1/3-nyi bitidő elegendő arra, hogy minden
csomópont eldöntse, hogy elveszítette-e a busz használatának jogát, vagy folytathatja-e a
küldést.
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3.19. ábra: Bitsebesség és a buszhossz viszonya

A maximum sebesség CAN rendszereken belül az 1Mbit/s, amely 40m hosszú busszal
valósítható meg.
Ha hosszabb buszra lenne szükség, akkor számolni kell a bitsebesség csökkenésével, így 400
m-es buszhosszhoz már 100kbit/s sebesség párosul.
Ennél is hosszabb vezetékezés esetén akár az 1000m-es hossz is elérhető, ekkor azonban már
csak 50kbit/s bitsebesség realizálható. Ilyen hosszú busz esetén már ajánlatos speciális
meghajtókat és jelismétlőket alkalmazni.

3.2.4.5 Szinkronizálás
Soros buszrendszereken történő adatátvitel során a küldő oldalon az adatok párhuzamossoros, míg vevő oldalon soros-párhuzamos átalakítása történik. A vevőnek megfelelő
időpillanatokban kell mintát vennie a buszról ahhoz, hogy a helyes jelet alakítsa vissza
párhuzamos formába. A helytelen mintavételezés következtében a vevő oldalon nem ugyanaz
az üzenet áll elő, mint amit a küldő továbbított (3.20. ábra).

3.20. ábra: Mintavételezési idő helyes megválasztásának fontossága

Az ilyen, ún. szinkronhibák oka lehet az, hogy az egyes csomópontok oszcillátor frekvenciája
kissé eltér egymástól, vagy az, hogy a különböző csomópontok tk küldési idő késleltetése
eltérő, ami a (18) szerint a terjedési idő megváltozását okozza. A CAN aszinkron
mintavételezést használ, vagyis minden csomópontnak saját órajel generátora van (szemben a
szinkron esettel, amikor egy közös órajel hatására történik a mintavételezés), a szinkronhibák
elkerülése érdekében tehát különösen fontos, hogy a küldő és fogadó csomópontok órái
valamilyen módon szinkronizáltak legyenek. Ehhez az információt a jelszint váltások adják.
A bitbeszúrás módszere (3.16. ábra) biztosítja, hogy megfelelő időközönként mindenképpen
történjen bitszint változás.
3.2.4.5.1 Az él szinkronhibája
Élek detektálása úgy történik, hogy a csomópont folyamatosan, minden időkvantumban
mintavételezi a buszt, és az aktuális jelszintet összehasonlítja az előző időkvantumban mért
értékkel. Szinkronizáció csak recesszívből dominánsba való jelszint változáskor történik. Az
él szinkronhibája (Phase Error of an edge) azt a pozíciót adja meg a Szinkronizáló
szegmenshez képest, hogy az él, melyik időegységbe esik. A szinkronhiba értéke mindig
időkvantumban van kifejezve, és az alábbi három eset különíthető el:
•

szinkronhiba = 0, ha az él a Szinkronizáló szegmensbe esik

•

szinkronhiba > 0, ha az él a Szinkronizáló szegmens előtt helyezkedik el

•

szinkronhiba < 0, ha az él a Szinkronizáló szegmens után helyezkedik el

3.2.4.5.2 Fixszinkronizálás
A fixszinkronizálás (Hard synchronization) csak az üzenetek elején történik, amikor minden
csomópont az aktuális bitidőt újra indítja a Szinkronizáló szegmenssel úgy, hogy az elküldött
üzenet kezdete bit recesszívből dominánsba ugró éle ebbe a szegmensbe essen.
3.2.4.5.3 Újraszinkronizálás
Az újraszinkronizálás (Resynchronization) az üzenet további részében történik, ha a bitérték
recesszívről dominánsra változik. Az újraszinkronizálás a szinkronhiba értéke alapján, a
Szinkron puffer szegmensek hosszának változtatásával történik. A Szinkron puffer szegmensek
növelésének és csökkentésének mértéke az újraszinkronizálási szélesség (Resynchronization
jump width), amelynek az értéke legalább 1, és legfeljebb az 1. Szinkron puffer szegmens
hossza, de nem lehet nagyobb 4-nél (azaz 1 és min(4,szink_puff1) között programozható). A
következő esetek fordulhatnak elő:
•

Ha a szinkronhiba = 0, akkor a bit szinkronban van. Ez az optimális eset, ekkor az él
hatására a vevőben elkezdődik az 1. Szinkron puffer szegmens, majd ennek a
szegmensnek a végén mintavételezi a bitet. Ezután kezdődik a 2. szinkron puffer
szegmens, amelynek lefutása után várható a következő bit megjelenése.

•

Ha a szinkronhiba < 0 (fogadó csomópont órája gyorsabb, mint a küldőé), akkor az
aktuális bithez tartozó 1. szinkron puffer szegmens hosszát növeli a szinkronhiba
értékének megfelelően, és így később vesz mintát a bitből.
o

Ha a szinkronhiba az 1. újraszinkronizálási szélességnél kisebb vagy egyenlő,
akkor az él hatására újraindul az 1. időszegmens (3.21. ábra).
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3.21. ábra: Újraszinkronizálás, ha szinkronhiba < 0, és | szinkronhiba | < 1. újraszinkronizálási
szélesség

o

Ha a szinkronhiba az 1. újraszinkronizálási szélességnél nagyobb, akkor az 1.
időszegmens (Terjedési idő szegmens + 1. szinkron puffer szegmens) végét
hosszabbítja meg egy 1. újraszinkronizálási szélességnyi idővel. (3.22. ábra)
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3.22. ábra: Újraszinkronizálás, ha szinkronhiba < 0, és | szinkronhiba| > 1. újraszinkronizálási
szélesség

•

Ha a szinkronhiba > 0 (fogadó csomópont órája lassabb, mint a küldőé), akkor az
aktuális bithez tartozó 2. szinkron puffer szegmens hosszát csökkenti a szinkronhiba
értékének megfelelően, és így előbb vesz mintát a bitből. Az él hatására rögtön
elkezdődik a következő bit, mégpedig a Szinkronizációs szegmenset elhagyva rögtön
az 1. időszegmenssel. Ha a szinkronhiba nagyobb, mint a 2. újraszinkronizálási
szélesség hossza, akkor is maximum egy 2. újraszinkronizálási szélességnyi idővel
csökken a 2. szinkron puffer szegmens hossza. (3.23. ábra)
él
n-1. bit

n. bit

2. időszegmens

2. ÚSzSz

Szink_szeg

1. ÚSzSz

n+1. bit

1. idõszegmens

Fogadó-csomópont

2. időszegmens

2. ÚSzSz

Szink_szeg

Elcsúszott mintavételezési pont

Szinkronhiba
n. bit

n+1. bit

n-1. bit
2. időszegmens

Szink_szeg

1. ÚSzSz

1. idõszegmens

2.ÚjraSzinkronizálási
Szélesség

2. időszegmens

2. ÚSzSz

Szink_szeg

Módosított mintavételezési pont

3.23. ábra: Újraszinkronizálás, ha a szinkronhiba > 0

3.2.4.5.4 Szinkronizálás szabályai
A fixszinkronizálás és az újraszinkronizálás szabályai:
•

Csak egy szinkronizálás megengedett egy bitidőn belül

•

Az él akkor használható újraszinkronizáláshoz, ha az előző mintavételezési pontban
vett értéke eltér a közvetlenül az él után következő buszszint értékétől

•

Fixszinkronizálás akkor történhet, ha a Szabad busz mező alatt a bitérték recesszívből
dominánsba vált.

3.2.4.6 Oszcillátor
A CAN rendszer órajelét minden csomópont a saját oszcillátor frekvenciájából származtatja
(3.17. ábra), amely csomópontonként kisebb, vagy nagyobb mértékben eltérhetnek egymástól.
Az aktuális CAN rendszer órajele, és ebből következően a bitidő is minden csomópontnál alá
van rendelve az oszcillátor toleranciának. A rendszer kora és a külső hőmérsékletváltozás is
hatással van az kezdeti oszcillátor toleranciára. A CAN rendszer órajelének toleranciája
relatív toleranciaként definiálható:

f−f
∆f = N
fN

(22)

ahol f az aktuális frekvencia és fN a névleges frekvencia. Ahhoz hogy biztosítható legyen a
hatékony kommunikáció, azt a minimum elvárást kell teljesítenie a CAN rendszernek, hogy
annak a két csomópontnak, amelyek között a legnagyobb a késleltetés, és a CAN rendszer
órajelének frekvenciájától való eltérésük a megadott oszcillátor tolerancia két határára esik,
helyesen kell fogadnia és dekódolnia minden elküldött üzenetet.
3.2.4.6.1 Oszcillátor tolerancia követelmény
Mivel újraszinkronizálás csak recesszívből dominánsba futó élnél történik, az addig
felhalmozódó szinkronhibának kisebbnek kell lennie az újraszinkronizálási szélesség
értékénél. A felhalmozódó szinkronhiba a CAN rendszerben lévő oszcillátor toleranciának
köszönhető. Ez a következő képlettel fejezhető ki:

( 2 ⋅ ∆ f ) ⋅10 ⋅ tNBI < tÚjraszinkronizálás ugrás hossz

(23)

6 egymást követő domináns bit kitöltési hibát (3.4.2.2 fejezet) eredményez, amelyet követően
egy Aktív hibaüzenet (3.3.1.3.1fejezet) generálódik, amely egy aktív 6 domináns bitből álló
Hibajelző mezővel kezdődik. Ezért az utolsó újraszinkronizálás után a csomópontnak
helyesen kell a 13. bit értékét kiolvasnia. Ez a következő módon fejezhető ki:

( 2 ⋅ ∆ f ) ⋅ (13 ⋅ tNBI − tSzink_puff2 ) < Min ( tSzink_puff1 , tSzink_puff2 )

(24)

A fentiek szerint tehát két oszcillátor tolerancia követelmény van, amit be kell tartani.

3.2.4.7 Bitidő paramétereinek kiszámítása egy példán keresztül
Bitsebesség = 125kbit/s (==> bitidő = 8000ns/bit)
Buszhossz = 50m
Buszkésleltetés = 5*10-9 s/m
A fizikai interfész küldési és fogadási késleltetése összesen = 150ns 85oC-on
Oszcillátor frekvencia = 8MHz
1. lépés: A Terjedési időszegmens minimum értékének kiszámítása a késleltetési idő
maximumának kiszámításával.
Busz fizikai késleltetése: tBusz = 50m*(5*10-9s/m) = 250ns
tTerj_szeg = 2*(250ns+150ns) = 800ns

2. lépés: A CAN rendszer órajel frekvenciájának az előosztóval történő
megválasztása úgy, hogy a bitek időegységeinek a száma 8 és 25 közé essen.
Legyen 4 az előosztó. Ekkor a CAN rendszer órajel frekvenciája 8/4=2MHz és egy
időegység tE = 1/2MHz = 500ns ebből következően 8000/500 = 16 időegység
bitenként.
3. lépés: A (22) alapján kiszámolható a Terjedési időszegmens. Ha az eredmény
nagyobb, mint 8, akkor vissza kell lépni a 2. lépéshez és alacsonyabb CAN
rendszer órajel frekvenciát kell választani.
Terj_szeg = Felkerekítés(800ns/500ns) = Felkerekítés(1,6) = 2
4. lépés: Az 1. és 2. szinkron puffer szegmens meghatározása. A 2. lépésben
kiszámolt bitenkénti időegységből levonunk 1 időegységet (Szink_szeg). Ha a
fennmaradó érték kisebb, mint 3, akkor vissza kell lépni a 2. lépéshez és nagyobb
CAN rendszer órajel frekvenciát kell választani. Ha a fennmaradó érték páratlan és
nagyobb, mint 3, akkor le kell vonni belőle 1-et. Ha a megmaradt összeg egyenlő
3-mal, akkor a Szink_puff1 = 1 és Szink_puff2 = 2 és csak egy mintavételezési pont
választása engedélyezett. Egyébként a fennmaradó összeget meg kell felezni, és
ezzel az értékkel lesz egyenlő az 1. és 2. szinkron puffer.
16-1-3 = 13 így Szink_puff1 = 6 és Szink_puff2 = 6 és a fennmaradó 1 időegységet
hozzáadjuk a Terj_szeg-hez. Mivel Szink_puff1 > 4, ezért vissza kell lépni a 2.
lépéshez, és nagyobb előosztóval újraszámolni.
5. lépés (újraszámolás): Legyen az előosztó 8. A CAN rendszer órajel frekvenciája
8/8=1MHz és egy időegység tE=1/1MHz = 1000ns ebből következően 8000/1000
= 8 időegység bitenként.
6. lépés: A (22) alapján:
Terj_szeg = Felkerekítés(800ns/1000ns) = Felkerekítés(0,8) = 1
7. lépés: 8-1-1 = 6 így Szink_puff1 = 3 és Szink_puff2 = 3. Ha a Szink_puff1 > 4
lenne, akkor ismét vissza kellene lépni a 2. lépéshez, és kisebb előosztóval
újraszámolni.
8. lépés: tÚjraszinkronizálás ugrás hossz = min(4,Szink_puff1) = 3
9. lépés: A (23) alapján:

∆f <

tÚjraszinkronizálás ugrás hossz
3
=
= 0, 01875
20 ⋅ t NBI
20 ⋅ 8

A (24) felhasználásával:

(25)

∆f <

Minimuma ( Szink_puff1,Szink_puff2 )
3
=
= 0, 014851
2 ⋅ (13 ⋅ t NBI − Szink_puff2 )
2 ⋅ (13 ⋅ 8 − 3)

(26)

A kívánt oszcillátor tolerancia a kisebb érték, azaz 0,014851 (1,4851%)
Összegezve:
Előosztó = 8

Szink_puff1 = 3

Névleges bitidő = 8

Szink_puff2 = 3

Terj_szeg = 1

tÚjraszinkronizálás ugrás hossz = 3

Oszcillátor tolerancia = 1,4851%

3.3 A CAN protokoll Adatkapcsolati rétege
3.3.1 CAN üzenetkeretek
A CAN hálózatokon az adatátvitel üzenetkeretek használatával történik. Kétféle formátumú
üzenetkeret/üzenet létezik. Ha az üzenet Azonosítómezeje 11 bites, akkor standard formátumú
üzenetről (a CAN Specifikáció 2.0 „A” részében definiált), ha viszont 29 bites, akkor
kiterjesztett (extended) formátumú üzenetről (a CAN Specifikáció 2.0 „B” részében definiált)
lehet beszélni. Az előbbiből 211=2048 db, az utóbbiból 229=536870912 db különböző
azonosítóval rendelkező üzenet alkotható.
A CAN buszon a következő üzenettípusok különböztethetők meg:
•

Adathordozó üzenet (Data frame) (3.3.1.1. fejezet)

•

Adatkérő üzenet (Remote frame) (3.3.1.2 fejezet)

•

Hiba üzenet (Error frame) (3.3.1.3 fejezet)

•

Túlcsordulás üzenet (Overload frame) (3.3.1.4 fejezet)

Csak az első két fajtájú, az Adathordozó és az Adatkérő üzenetekből van standard és
kiterjesztett formátumú is, míg a Hiba és Túlcsordulás üzenetekből csupán standard
formátumú létezik!
Ezek mellett fontos megemlíteni, hogy a CAN buszon még az üzenetek közötti szünetekben is
megjelennek bitek (3.3.1.5. fejezet)

3.3.1.1 Adathordozó üzenet
A CAN hálózaton az adatátvitelt ilyen Adathordozó üzenetek segítségével valósítják meg a
csomópontok. Az adathordozó üzenet a következő mezőkből áll:
•

Üzenet kezdete bit = SOF (Start of Frame)

•

Arbitrációs mező (Arbitration field)

•

Vezérlési mező (Control field)

•

Adat mező (Data field)

•

CRC mező (CRC field)

•

Nyugtázás mező = ACK (Acknowledgement field)

•

Üzenet vége mező = EOF (End of Frame)

3.24. ábra: Standard formátumú Adathordozó üzenet, ahol az Alapazonosító mező megegyezik az
Azonosító mezővel

3.25. ábra: Kiterjesztett formátumú Adathordozó üzenet

3.3.1.1.1 Üzenet kezdete bit
Ez a rész jelzi az Adathordozó üzenet kezdetét egy darab domináns bittel. Az Üzenet kezdete
bit segítségével minden csomópontnak szinkronizálnia kell magát az arbitrációt elsőként
kezdő csomóponthoz. Egy csomópont csak akkor kezdheti az Arbitrációs szakaszt, ha a busz
szabaddá válik, melyet általában 11 egymást követő recesszív bit (Nyugtázás határoló bit +
Üzenet vége mező + Üzenet utáni szünet) jelez.

3.3.1.1.2 Az arbitrációs mező
Az Arbitrációs mező standard formátumú Adathordózó üzenet esetén az Alap azonosító
mezőből és az Üzenetküldés kérő bitből (RTR – Remote Transmission Request bit) áll.
Kiterjesztett formátum esetén e két rész közé beékelődik az Üzenetküldés kérő bit helyettesítő
(SRTR bit – Substitute RTR bit), az Azonosító kiterjesztés bit (Identifier Extension bit) és a
Kiterjesztett azonosító mező. Az Alap azonosító mező standard formátum esetén maga az
Azonosító mező (Identifier field), míg kiterjesztett formátum esetén az Alap, és a Kiterjesztett
azonosító mezők együttesen alkotják az Azonosító mezőt (Identifier field).
Az Arbitrációs szakaszban dől el, hogy melyik csomópont nyeri el az adási jogot, azaz hogy
melyik elküldésre váró üzenet fog a CAN buszon megjelenni, így az üzenetek prioritásának
megfelelő megválasztása igen fontos.
1. Alap-azonosító mező
Az Arbitrációs mező 1-11. bitjeit fogalja el az Alapazonosító mező. Standard formátumú
üzenet esetén e rész lefedi a teljes 11 bites Azonosító mezőt, így standard üzeneteknél
elégséges csupán az utóbbi megnevezést használni. Itt a bitek fordított sorrendben követik
egymást a 10.-től a 0. bitig.
Ezzel szemben kiterjesztett formátum esetén a teljes Azonosító mezőnek csupán a felső 11
bitje szerepelhet az Alap azonosító mezőben, szintén fordított sorrendben a 28.-tól a 18. bitig.
A fennmaradó 18 bit (11+18 = 29 bit) a Kiterjesztett azonosító mezőben kap majd helyet.
2. Üzenetküldés kérés bit helyettesítő
Ez az SRTR bit az Arbitrációs mező 12. bitje, mely mindig recesszív, és csak kiterjesztett
formátumú üzenetekben található meg.
3. Azonosító kiterjesztés bit
Ha az Azonosító kiterjesztés (IDE = Identification Extension) bit – az Arbitrációs mező 13.
bitje – recesszív, akkor ez egy kiterjesztett formátumú üzenetet jelöl.
Ellenkező esetben, ha a bit domináns, akkor csak standard formátumú üzenetről lehet szó.
Ekkor azonban az Azonosító kiterjesztés bit már nem az Arbitrációs mezőhöz, hanem a
Vezérlési mezőhöz tartozik.
Ezen Azonosító kiterjesztés bit gondoskodik arról, hogy – ha egy standard üzenet Azonosító
mezeje és egy kiterjesztett üzenet Alapazonosító mezője azonos lenne, akkor – mindig a
standard üzenet prioritása legyen a magasabb.
4. Kiterjesztett Azonosító mező

Ez a mező csupán kiterjesztett formátumú üzeneteknél létezik, és a 14-31. biteket foglalják
el az Arbitrációs mezőből. Az Azonosító mező (29 bites) első 18 bitjét tartalmazza fordított
sorrendben a 17.-től a 0. bitig.
5. Üzenetküldés kérés bit
Az RTR bit értéke mindig domináns. Standard formátum esetén ez a 12. bitje, míg
kiterjesztett formátum esetén a 32. bitje az Arbitrációs mezőnek.
A bit akkor lehet recesszív, ha Adatkérő üzenetről van szó. Ezáltal ha egy Adathordozó üzenet
és egy Adatkérő üzenet azonosítója megegyezik, akkor az Adathordozó üzenetnek lesz
nagyobb a prioritása, azaz e két üzenet esetén megnyerné az arbitrációt.
3.3.1.1.3 Vezérlési mező
A Vezérlési mező hat bitet tartalmaz. Az első két bit mindenképpen domináns. Standard
formátumú üzeneteknél e két bit az IDE bit és az r0 rövidítéssel jelzett foglalt bit, míg
kiterjesztett formátumú üzeneteknél az r1, és az r0 foglalt bitek. Minden foglalt bitet a küldőcsomópontoknak dominánsan kell elküldeniük, de a fogadó-csomópontok képesek ezeket
recesszív bitként is fogadni. Ez a későbbi fejlesztések miatt lett így specifikálva.
A következő négy bit az Adathossz kód (DLC – Data Length Code), ami az Adatmezőben
található adat bájtjainak a számát adja meg. Csupán a 0-8-ig terjedő kódok érvényesek, mivel
nyolcnál nagyobb Adathossz kódot nem engedélyez a CAN specifikáció, hiába adna rá
lehetőséget a négy bit. A legális kódok tehát alábbi táblázat szerint (D: domináns, R:
recesszív):
3.1. táblázat: Legális adathossz-kódok
Adatbájtok

Adathossz-kód bitjei

száma

3.

2.

1.

0.

0

D

D

D

D

1

D

D

D

R

2

D

D

R

D

3

D

D

R

R

4

D

R

D

D

5

D

R

D

R

6

D

R

R

D

7

D

R

R

R

8

R

D

D

D

3.3.1.1.4 Adatmező
Az Adatmező tartalmazza az üzenetben elküldendő adatokat. Az említettek szerint maximum
nyolc bájtból állhat, és minden bájt első bitje a legnagyobb helyiértékű bit. Az Adatmező nem
kötelező, akár nulla bit hosszúságú is lehet.
3.3.1.1.5 CRC mező
A 15 bites CRC sorozatból (CRC Sequence) és a CRC határoló bitből áll. A CRC mező
segítségével ellenőrzi a fogadó fél a kapott bitfolyam hibátlanságát. A 15 bit hosszúság 127
bitnél rövidebb üzenetek ellenőrzésére használható a leghatékonyabban. A bitbeszúrásoktól
mentes SOF, Arbitrációs mező, Vezérlési mező, és Adatmező alapján számolja ki mind a
küldő, mind a fogadó fél a CRC mezőt. A CAN hálózaton alkalmazott CRC kód Hammingtávolsága 6 bit, ami 5 véletlenül bekövetkező egyszeres hibát tud jelezni, vagy 15 bitnyi
löketszerű hibát. (A hibaösszeg számításáról részletesen a 3.4.2.3 fejezet ír.)
3.3.1.1.6 Nyugtázás mező
A Nyugtázás bitből (ACK Slot) és a Nyugtázás határoló bitből (ACK Delimiter) áll a 2 bites
Nyugtázás mező. A Nyugtázás bitet a küldő csomópont mindig recesszívre állítja, melyet
minden olyan állomás, amelyik sikeresen 20 fogadta az üzenetet egy domináns bittel azonnal
felülír, amelyet a küldő csomópont érzékel, mivel figyeli a CAN buszon megjelenő
adatforgalmat.
A Nyugtázás bitet a recesszív Nyugtázás határoló bit követi, hogy egyértelműen elkülönítse a
pozitív (domináns) nyugtát egy esetlegesen párhuzamosan kezdődő Hiba üzenettől.
3.3.1.1.7 Üzenet vége mező
Minden Adathordozó és Adatkérő üzenetet 7 recesszív bitből álló sorozat zár le. A Nyugtázás
határoló bittel együtt így nyolc recesszív bit jelzi az ilyen üzenetek végét. Azért van szükség
ennyi bitre az Üzenet vége mezőben, hogy a hibás üzeneteket megfelelően lehessen jelezni.
A CAN buszon minden Adathordozó üzenetet szünetnek kell követnie, amelyet Üzenet utáni
szünetnek (Intermission) neveznek. Ez 3 recesszív bitből áll, és csak e mezőben van lehetőség
Túlcsordulás üzenet (3.3.1.4 fejezet) küldésére.

3.3.1.2 Adatkérő üzenet
Minden csomópont kérheti a számára szükséges információ elküldését az adatot szolgáltató
csomóponttól. Ehhez az igényelt Adathordozó üzenettel egyező azonosítójú Adatkérő üzenetet
kell küldenie.
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Egyező CRC kód a fogadó és a küldő oldalán

3.26. ábra: Standard formátumú Adatkérő üzenet

Az Adatkérő üzenet felépítése igen hasonlít az Adathordozó üzenetéhez. Formátumát tekintve
szintén kétfélét, standard (3.26. ábra) és kiterjesztett formátumú Adatkérő üzenetek (3.27.
ábra) különböztethetők meg.
Csupán három különbség van az Adatkérő és az Adathordozó üzenetek között. Az első, hogy
adatkérésnél az Üzenetküldés kérő bit mindig recesszív szintet képvisel, ezzel biztosítva, hogy
az arbitrációt az Adathordozó üzenet nyerje meg az Adatkérő üzenettel szemben. Ha ezen
arbitrációs folyamat előfordulna, akkor az információt igénylő csomópont is jól jár, hiszen a
kért Adathordozó üzenet kerül továbbításra. A második eltérés, hogy az adathossz-kód a kért
üzenet Adatmezejére vonatkozik. A harmadik különbség pedig, hogy az Adatkérő üzenetnél
az Adatmező üres, pontosabban e mező hiányzik az üzenetből.

3.27. ábra: Kiterjesztett formátumú Adatkérő üzenet

Az adatkérési ciklus lefolyásának elvét a 3.28. ábra mutatja. Az „A” csomópont Adatkérő
üzenetére a „B” csomópont azonos azonosítóval rendelkező Adathordozó üzenettel válaszol,
amit természetesen nem csak az „A”, hanem az összes a buszon lévő csomópont megkap.

3.28. ábra: Adatkérési ciklus

3.3.1.3 Hibaüzenet
Bármilyen küldés, vagy fogadás (Adathordozó, Adatkérő, Hiba-, Túlcsordulás üzenet) során
fellépő hiba egy Hibaüzenetet generál, ami szándékosan megsérti a bitbeszúrás szabályait
(3.4.2.2 fejezet), ezzel kényszerítve az adó csomópontot az újraküldésre.
Egy csomópont kétféle állapotban képes hibát jelezni, így két formája létezik az elküldhető
Hibaüzenetnek: Aktív (3.29. ábra) és Passzív hibaüzenet (3.30. ábra). Mindkettő két tagból áll:
egy Hibajelző (Error Flag) és egy Hibahatároló (Error Delimiter) mezőből.
3.3.1.3.1 Az aktív hibaüzenet
Egy csomópont Hiba aktív állapotban van, ha a saját hibaszámlálója a meghatározott érték
alatt van. Hibát észlelve Aktív hibaüzenet küldésére képes. Ekkor a csomópont biztos benne,
hogy hiba történt, és azt nem ő okozta.

3.29. ábra: Aktív hibaüzenet

A kezdeti hiba észlelésekor tehát egy (vagy több) Hiba aktív állapotú csomópont azonnal
megszakítja a kommunikációt (kivéve CRC hiba esetén 21) úgy, hogy domináns biteket kezd el
sugározni. Az első 6 domináns bit alkotja az Aktív hibajelző részt, az Aktív hibaüzenet első
mezejét. Ezt követően recesszív bitet kezd el adni a csomópont.
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Ebben az esetben csak a nyugtázás mező után kezdi, hogy ne zavarja a nyugtázást.

Minden olyan Hiba aktív állapotban lévő csomópont, amely a kezdeti hibát nem érzékelte
legkésőbb az Aktív hibajelző mező 6. domináns bitjénél hibát fog generálni, ugyanis ezen a
ponton a bitbeszúrás szabálya sérül. Így legrosszabb esetben újabb 6 domináns bit fog a CAN
buszon megjelenni, ezért ez a szakasz az Aktív hibajelzők szuperpozíciója. E szakasz hossza
ismeretlen, 0-6 bit hosszúságú lehet. Ha 0 bit hosszúságú, akkor a kezdeti hibát egyszerre
észlelte az összes Hiba aktív állapotú csomópont.
Ahogy a CAN buszt figyelik a csomópontok, az Aktív hibajelző 6 domináns bitet követően egy
idő után recesszív bitet fog visszaolvasni minden csomópont. Ezt követően még 7 recesszív
bitet sugároznak a csomópontok. Az Aktív hibaüzenet záró része tehát a 8 recesszív bitből álló
Hibahatároló mező. Ezzel a módszerrel lehetségessé válik egy csomópont számára, hogy
érzékelje, vajon ő volt-e az első, aki hibajelzést küldött, azaz elsőként észlelte a hibát. A hibás
csomópontok elszigetelésénél (3.4.4 fejezet) fontos ez a mechanizmus.
Az Aktív hibaüzenet végén a busz ismét kész Adathordozó üzenet továbbítására. Így az a
csomópont, amelyiknek adása meg lett szakítva, megkísérelheti az el nem küldött üzenet újra
küldését.
3.3.1.3.2 Passzív hibaüzenet
Egy csomópont Hiba passzív állapotban van, ha átlépte a kijelölt hibaszámláló értéket – és
valószínűleg helyi meghibásodása van –, de még nem olyan súlyos a helyzet, hogy le kelljen
válnia a buszról. E csomópont hiba észlelése során Passzív hibaüzenet küldésére képes.
A Passzív hibaüzenet első fele a Passzív hibajelző, amely 6 recesszív bitből áll. Ennek csak
akkor van hatása, ha a Hiba passzív állapotú csomópont a megfelelő helyen kezdi el a Passzív
hibaüzenet küldését. Ugyanis az Arbitrációs mezőben, illetve kevesebb, mint hat bittel a CRC
sorozat vége előtt adni kezdett 22 Passzív hibajelzőt nem érzékeli a többi csomópont.
Tehát ha egy nem buszbirtokló csomópont próbál Passzív hibajelzést adni, akkor annak nem
lesz hatása a hálózat többi csomópontjára.
Hiba passzív állapotú csomópontoknak mindig ki kell várni a 6 azonos értékű recesszív bitet
(Passzív hibajelző) a hiba detektálása után, hogy befejezettnek tekinthessék a hibajelzésüket,
melyet a Hibahatároló 8 recesszív bit zár le, megegyezően az Aktív hibaüzenettel.
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És a CRC sorozat vége történetesen csupa recesszív bitből áll.

3.30. ábra: Passzív hibaüzenet

3.3.1.4 A túlcsordulás üzenet
A Túlcsordulás üzenetnek (3.31. ábra) ugyanolyan formátuma van, mint az Aktív
hibaüzenetnek. Egy csomópont három esetben küld Túlcsordulás üzenetet:
•

ha a fogadó csomópont késleltetni akarja a következő üzenet fogadását,

•

ha a fogadó csomópont az üzenet közötti mező első két bitjén domináns bitet érzékel,

•

ha a Hiba-, vagy Túlcsordulás-határoló mező utolsó bitjén domináns bitet érzékel.

3.31. ábra: Túlcsordulás üzenet

Túlcsordulás üzenetet csakis Hiba aktív állapotú fogadó csomópont küldhet, abban az
esetben, ha nem kész a következő üzenet fogadására. Egymás után maximum kettő küldhető,
és csupán az Üzenet utáni szünetben fordulhat elő. Szerkezeti felépítése hasonló az Aktív
hibaüzenethez, azonban nem kényszeríti ki az előző üzenet újraküldését.
3.3.1.4.1 Túlcsordulás mező
A Túlcsordulás jelzővel (Overload flag) kezdődik, amely 6 domináns bitből áll. Ezt követi a 0
és 6 között tetszőleges hosszú domináns bitekből álló Túlcsordulás jelzők szuperpozíciója,

amely a többi csomópont által generált Túlcsordulás üzenetek átlapolódásából adódik össze,
hasonlóan az Aktív hibaüzenethez.
3.3.1.4.2 Túlcsordulás-határoló
A Túlcsordulás-határoló (Overload Delimiter) tag 8 recesszív bitből áll, és a Túlcsordulás
üzenetet zárja le. Ugyanúgy generálódik, mint a Hibahatároló, azaz a Túlcsordulás jelző
befejezésekor recesszív biteket forgalmaz a csomópont, majd, ha azt is érzékel a buszon,
akkor még 7 darab recesszív bitet küld, mellyel lezárja a Túlcsordulás üzenetet.

3.3.1.5 Üzenetek közötti mező
Az Üzenetek közötti mező (Interframe Space) célja az Adathordozó és az Adatkérő üzenetek
elkülönítése az őket megelőző üzenetektől. Ezzel szemben a Hiba- és a Túlcsordulás üzenetek
folyamatosan továbbítódnak, azaz nincs előttük ilyen Üzenetek közötti mező.
A Hibaüzenetekhez hasonlóan itt is elkülönülnek a Hiba aktív és a Hiba passzív állapotú
csomópontok Üzenetek közötti mezői.
3.3.1.5.1 Hiba aktív csomópont esetén
Kötelezően az Üzenetek utáni szünettel (Intermission field) kezdődik, amely 3 recesszív
bitből áll. Csak Túlcsordulás üzenetet lehet küldeni közben, Adathordozó és Adatkérő
üzenetek küldését nem lehet kezdeményezni.
Az Üzenetek utáni szünetet követi egy tetszőleges hosszúságú recesszív bitsorozat, a Szabad
busz (Bus Idle) mező (3.32. ábra). Ha a busz szabaddá válik, és valamelyik csomópont küldeni
akar egy üzenetet, akkor hozzáférhet a buszhoz. Az Üzenet utáni szünetet követő első biten
lehet megkezdeni azoknak az üzeneteknek az elküldését, amelyeknek az átvitele függőben
maradt egy másik nagyobb prioritású üzenet elküldése miatt.
Ha az Üzenet utáni szünet utolsó bitjén domináns bitet észlel egy küldésre várakozó
csomópont, akkor azt egy másik csomópont SOF bitjének kell tekintenie 23, és a küldésre
várakozó csomópont a saját üzenetének azonosítóját kezdi el küldeni a következő biten,
anélkül, hogy SOF bitet küldene, ezzel belépve a buszért való versengésbe.
Értelemszerűen a buszért való versengésbe a Szabad busz mező bármelyik bitjén be lehet
szállni az első, SOF domináns bittel, melyet követően a Szabad busz mező lezárul.
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Az oszcillátor tolerancia miatt lehetséges.

3.32. ábra: Üzenetek közötti mező „hiba aktív” csomópontoknál

3.3.1.5.2 Hiba passzív csomópont esetén
Hiba passzív állapotú csomópontok esetén az Üzenetek közötti mező közepébe egy 8 bites
Küldés felfüggesztés (Suspend transmission) mező ékelődik (3.33. ábra). E mező biztosítja,
hogy a hibásan működő csomópontok ne hátráltassák túlságosan a többi csomópontot. Egy
Hiba passzív állapotban lévő csomópont köteles kivárni a Küldés felfüggesztés mezőt, mely
alatt a Hiba aktív csomópontok elkezdhetik a forgalmazást. Ha ez bekövetkezne, akkor a Hiba
passzív állapotban lévő csomópont automatikusan fogadó-csomóponttá válna.

3.33. ábra: Üzenetek közötti mező „hiba passzív” csomópontoknál

3.3.2 Üzenetek késleltetése
Ahogy a korábbiakban megvilágítást nyert, a CAN-en kétféle üzenetformátum létezik, a
standard és a kiterjesztett. Mindkettőben az adatbájtok száma 0 és 8 között lehet. Az
adatátviteli sebesség és a késleltetések az üzenet hosszától – ennek megfelelően az üzenet
típusától és az adatbájtok számától – függnek. Egy üzenet maximális késleltetése csak a
legnagyobb prioritású üzenetre nézve határozható meg, a többi üzenetre ez a paraméter – a

CAN arbitrációs mechanizmusa következtében – statisztikai módszerekkel becsülhető.
Standard üzenetformátumot tekintve a leghosszabb üzenet 130 bit hosszú, kiterjesztett
formátum esetén 154 bit hosszú:
3.2. táblázat: Standard és kiterjesztett formátumú Adathordozó üzenetek mezőinek hossza bitben

Standard

Kiterjesztett

formátum:

formátum:

Üzenet kezdete bit

1

1

Alapazonosító mező

11

11

Üzenetküldés kérés bit hely.

-

1

Azonosító kiterjesztés bit

1

1

Kiterjesztett azonosító mező

-

18

Üzenetküldés kérés bit

1

1

Foglalt bit

1

2

Adathossz kód

4

4

Adatmező

64

64

CRC mező

15

15

CRC határoló bit

1

1

Nyugtázó bit

1

1

Nyugtázó bitet határoló bit

1

1

Üzenet vége mező

7

7

Üzenet utáni szünet mező

3

3

0-19

0-23

111-130

131-154

Mezők:

Lehetséges beszúrt bitek száma 24
Összesen

Tehát standard formátumú üzenetek esetén a legnagyobb prioritású üzenetnek maximum 130
bitidőnyit kell várnia, amíg megkapja a busz használatának jogát (ez 130 µs-nyi várakozást
jelent a maximális, 1Mbit/s-s átviteli sebesség mellett). Kiterjesztett formátumú üzenetek
esetén ez az idő 154 bitidő hosszú (azaz a CAN legnagyobb átviteli sebessége mellett 154 µs).
Ugyancsak az üzenetek hosszától és a bitrátától függ az is, hogy mennyi idő alatt kell a
mikrokontrollernek feldolgoznia az érkező üzeneteket. A legrosszabb esetet tekintve (100%os buszhasználat mellett 0 bájt adat minden üzenetben, így beszúrt bitekre sincs szükség)
standard üzenetek esetében 47µs-ként érkezik új üzenet, kiterjesztett formátumú üzenetkeretek
24

Az Üzenet kezdete bit és a CRC határoló között érvényes a bitbeszúrás, 5 egymást követő azonos bit esetén.

esetén ez az idő 67 µs. Ennek különösen BasicCAN architektúra használata esetén van
jelentősége, hiszen ekkor minden egyes beérkezett üzenet szűrése a felhasználói alkalmazásra
hárul, ami több mint 21000 (illetve kiterjesztett üzenetek esetében majdnem 15000)
megszakítást jelent másodpercenként legrosszabb esetben.

3.4 Hibakezelés a CAN hálózaton
E fejezet egyes elemei a CAN protokoll Fizikai-, míg mások az Adatkapcsolati rétegébe
tartoznak, azonban az előző fejezetek anyagát megértve az olvasó e pontnál már birtokában
van a Hibakezelés fejezetben leírtak értelmezéséhez szükséges fogalmaknak, ismereteknek.

3.4.1 Üzenet jóváhagyás
A CAN protokollban a küldő és a fogadó csomópontok különböző időpontban tekintik
érvényesnek az aktuális üzenetkeretet. A küldő csomópont szempontjából érvényes az üzenet,
ha nem történik hibajelzés az Üzenet vége jelzés (EOF Flag) utolsó bitjéig.
A fogadó csomópont akkor hagyja jóvá az üzenetet, ha nem észleli más csomópontok
hibajelzését az Üzenet vége jelzés hatodik bitjéig. Ha a hatodik bitet egy lokális hiba miatt
mégis dominánsnak észleli, akkor elveti az üzenetet. Az ekkor fellépő adat inkonzisztencia
feloldása végett (más csomópontok elfogadhatták már az üzenetet) az üzenet vége mező 7 bit
hosszú, így az utolsó biten a lokális hibával rendelkező csomópont Hibaüzenetet generálhat,
ezzel újraküldésre kényszerítve az üzenet forrását. E mechanizmus magában foglalja annak a
lehetőségét, hogy egyes csomópontok újra megkapják az általuk előzőleg már elfogadott
üzenetet. Bizonyos alkalmazásokban kitüntetett figyelmet kell fordítani a duplikált üzenetek
felismerésére, mellyel magasabb rendű CAN protokollok foglalkoznak.
Tehát, ha a fogadó nem észlel hibát az Üzenet vége mező utolsó előtti bitjéig, akkor
jóváhagyja az üzenetet. Így ebből a szempontból az utolsó bit már nem számít, „don’t-care”
bit. Ha az utolsó biten domináns szintet észlel a fogadó, akkor ezt nem tekinti formai hibának
(3.4.2.4 fejezet), és csak egy Túlcsordulás üzenetet (3.3.1.4 fejezet) generál, ami nem
kényszeríti újraküldésre a küldő csomópontot, de segíthet újraszinkronizálni egy esetlegesen
rosszul szinkronizált csomópontot.
Ha mind a küldő, mind a fogadó domináns bitet észlel az Üzenet vége mező utolsó bitjén,
akkor az üzenet érvényes a fogadó, de nem érvényes a küldő szempontjából. Ebben az esetben
az újraküldés miatt a fogadó kétszer kapja meg ezt az üzenetet.

3.4.2 Hibatípusok, és Hibafelismerés
A CAN protokollnál 5 féle típusú hiba különböztethető meg, melyekről az elkövetkező
fejezetekben olvashatunk.

3.4.2.1 Bithiba – Bitellenőrzés
A csomópontok miközben kiküldik a buszra a biteket, monitorozzák is azokat. Bithiba (Bit
error) akkor történik, ha az elküldött bit és a monitorozott bit eltér egymástól. Kivétel, ha a
csomópont recesszív bitet küld az Arbitrációs mezőben vagy a Nyugtázó mezőben. Ezen kívül,
ha a küldő csomópont egy Passzív hibaüzenetet küld (6+8 recesszív bit), és a monitorozott
bitek közül valamelyik is domináns, akkor ezt nem értelmezi bithibának.

3.4.2.2 Kitöltési hiba – Bitbeszúrás ellenőrzés
Ha az Üzenet kezdete bit és a CRC határoló között (itt ugyanis a bitbeszúrás szabályai
érvényesek) 6 egymást követő bit értéke azonos, akkor kitöltési hiba (Stuff error) történt. A
hatodik egyforma bitet kitöltési bitnek nevezzük.
Bármely csomópont Hibaüzenet generálásával jelezheti, ha bitbeszúrási hibát észlel.

3.4.2.3 CRC hiba – CRC ellenőrzés
A CRC szekvencia tartalmazza a küldő csomópont által kiszámolt CRC eredményét, amelyet a
fogadó csomópontok hasonló módon generálnak. Ha a két eredmény nem egyezik meg, akkor
CRC hiba történt.
A fogadó csomópontok a CRC ellenőrzést használják a fogadott adat integritásának
ellenőrzésére. Ez egy ún. polinom-kódon alapuló módszer, nevét a ciklikus redundancia kód
(Cyclic Redundancy Code ) angol rövidítéséből kapta. Széles körben alkalmazott hibajelző
kód, elsősorban magas hatásfoka, és alacsony maradék hiba aránya miatt.
Az elv szerint az üzenetek meghatározott részeit egy polinommal reprezentálják, és ezt egy
előre definiált ún. generátor polinommal osztják. Ennek a modulo 2 osztásnak a maradéka
alkotja a CRC szekvenciát.
Ezt a keret részeként továbbítja a küldő csomópont a buszon. A fogadók ugyanúgy
kiszámítják a CRC szekvenciát a kapott üzeneten, és hibátlan kommunikáció esetén a kettő
megegyezik.
Az üzenetet reprezentáló polinom együtthatóit a még bitbeszúrás előtti Üzenet kezdete bit,
Arbitrációs, Vezérlési, és Adatmező bitértékei alkotják, kiegészítve 15 darab nullával a 15

legkisebb helyiértéken. A generátor polinomban a felek előre megegyeznek, ez a CAN
esetében:
x15 + x14 + x10 + x8 + x 7 + x 4 + x 3 + 1

(27)

Az ellenőrző összeg kiszámítása szoftveresen bonyolult, azonban Peterson és Brown (1961)
megmutatta, hogy shift regiszterekből egyszerű áramkörrel megvalósítható az alábbi
algoritmus szerint, a gyakorlatban szinte mindig ilyet használnak.
CRC_RG = 0;

// a shift regiszter inicializálása

repeat
CRCNXT = NXTBIT exor CRC_RG(14);
CRC_RG(14:1) = CRC_RG(13:0);

// 1 bitnyi balra tolás

CRC_RG(0) = 0;
if CRCNXT then
CRC_RG(14:0) = CRC_RG(14:0) exor (0x4599);
endif
until (CRC mező első bitje, vagy hiba történt)
Az utolsó adatbit feldolgozása után a CRC_RG shift regiszter tartalmazza a CRC ellenőrző
összeget.

3.4.2.4 Formai hiba – Üzenetkeret ellenőrzés
A CAN üzeneteknek vannak rögzített domináns (pl.: foglalt bit 1) és recesszív értékű bitmezői
(pl. a recesszív határoló bitek), amelyek helyességét minden csomópont ellenőrzi. Ha ezek
között eltérés van, akkor formai hiba történt.
Nem tekinthető formai hibának egy fogadó csomópont által az Üzenet vége mező utolsó bitjén
fogadott domináns bit, hiszen ez lehet egy másik csomópont Üzenet kezdete bitje.
Ugyanígy nem okoz formai hibát, ha bármely csomópont domináns bitet fogad a Túlcsordulás
üzenet utolsó bitjén.

3.4.2.5 Nyugtázási hiba – Nyugtázás ellenőrzés
A nyugtázás a Nyugtázó bittel történik úgy, hogy a küldő csomópont az üzenetben a Nyugtázó
bitet recesszíven küldi el, és ha a fogadó csomópont a buszról az üzenetet hibátlanul olvassa
be a Nyugtázó bitig, akkor a küldő csomópont által az üzenetben küldött recesszív Nyugtázó
bitet a fogadó csomópont felülírja egy domináns bittel. Ezzel jelezi a küldő csomópontnak,
hogy megkapta az üzenetet. Ennek elmaradása esetén a küldő csomópont nyugtázási hibát
észlel.

3.4.3 Hibafelismerési képesség
Az adatátviteli rendszerek adatintegritását erősen befolyásolják a rendszer működési
körülményei (elektromágneses zavarások), és a rendszer hibafelismerő képessége. A
protokollok hibafelismerő képessége elég változatos, függ az alkalmazott módszerektől. A
hibafelismerő módszerekre azért van szükség, hogy a fogadó csomópontok ellenőrizni tudják
az érkező adatok helyességét. Az adatintegritás statisztikai mérőszáma az ún. maradó-hiba
valószínűség, ami a felderítetlen hibás üzenetek valószínűségét adja meg.
Ahhoz, hogy mérhető legyen egy rendszer hibákra „hajlamosságának” mértéke, szükség van a
bithiba valószínűség és az üzenetkeret-hiba arány fogalmainak tisztázására. A keretek
hibaaránya megadja a hibás üzenetek arányát az összes elküldött üzenethez képest. Ezzel egy
megfelelően hosszú megfigyelési periódus jellemezhető. A valószínűségét annak, hogy egy
átvitt üzenet egy bitje hibás a bithiba valószínűség adja meg.
Természetesen a hibák (zavarások) nem feltétlenül érintik a hálózat összes csomópontját. A
CAN hálózaton lokálisan detektált hibákat globálisan jelzik a csomópontok a 3.3.1.3 fejezet
szerint leírt Hibaüzenetek elküldésével.
A megismert hibaellenőrzési módszerek kombinálásával a CAN protokoll meglehetősen
kifinomult megoldást nyújt a hibák felismerésére. Minden a vezetékezéssel kapcsolatos, tehát
globális hiba felismerhető a küldő csomópont bitellenőrző módszerével. A lokális, vevőkben
előforduló hibákat a CRC ellenőrzés szűri ki. Akár öt véletlenszerű hibát, vagy egy maximum
15 bites löketszerű hibát képes jelezni egy kereten belül. Ezek alapján a CAN kódolásának 6 a
Hamming távolsága 25, míg más terepbuszoknál ez általában 4, vagy kevesebb.
Kimerítő elemzések után megállapítható, hogy a CAN maradó-hiba valószínűsége a
következő szabállyal közelíthető:

Maradó − hiba valószínűség < 4, 7 ⋅10−11 ⋅ Üzenetkeret − hiba arány

(28)

Ezen összefüggés alapján kiszámolható egy CAN-es rendszer élettartama alatt előforduló fel
nem derített hibák száma.

3.4.3.1 Számítási példa felderítetlen hibára
A feladat legyen a felderítetlen hibák előfordulási gyakoriságának kiszámítása, ha az alábbi
adatok ismertek:
Bit ráta = 100kBit/s
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bizonyos nagyon ritka esetekben, bitbeszúrási hibáknál ez csak 2

Átlagos busz forgalom = 30%
Átlagos üzenethossz = 85bit
Éves működési idő = 2200óra
Átlagos hiba arány = 10-3
3,1 *109 db üzenet/év
Maradó hiba valószínűség < 4,7*10-11 *10-3= 4,7*10-14
A példában szereplő hálózatra vonatkozóan ez azt jelenti, hogy megközelítőleg 6800 évente
marad 1 felderítetlen hiba.

3.4.4 Hibaforrás megszüntetése, a CAN csomópont állapotgépe
A hagyományos pont-pont vezetékezés helyetti buszstruktúra alkalmazása új problémákat vet
fel. Az egyik, hogy egy hibás működésű csomópont akár az egész rendszert blokkolhatja
Aktív hibaüzenetek (3.29. ábra) küldésével. Ennek elkerülésére vezettek be a CAN
protokollban egy Hiba-elszigetelési algoritmust. Ez alapján a rendszer automatikusan
szabályozza a csomópontok „jogait”, akár le is kell kapcsolódniuk a hálózatról. Az algoritmus
alapja két számláló, a Küldési hibaszámláló (TEC – Transmit Error Counter) és a Fogadási
hibaszámláló (REC – Receive Error Counter). Ezek értéke minden sikeres küldés/fogadás
után meghatározott értékkel csökken, és minden sikertelen művelet után növekszik. A Küldési
és Fogadási hibaszámlálók aktuális értékei szerint a csomópontoknak 3 féle állapotuk
lehetséges (a hibaállapotokról a 3.3.1.3 fejezet a(z) részletesen ír):
•

A Hiba aktív állapotban lévő csomópont részt vehet a kommunikációban, és Aktív
hibaüzenetet küldhet, ha hibát észlel.

•

A Hiba passzív állapotban lévő csomópontnak tilos Aktív hibaüzenetet küldenie. Részt
vesz a kommunikációban, de ha hibát észlel, akkor csak Passzív hibaüzenetet küldhet,
és csak a Küldés felfüggesztés mező után kezdheti meg egy másik üzenet küldését.

•

A Bus off (buszkiesés) állapotban lévő csomópontnak semmiféle hatása sincs a buszon
történő kommunikációra, a csomópont kimeneti meghajtója pedig ki van kapcsolva.
Az, hogy fogadhat-e üzeneteket, az implementációtól függ.

3.34. ábra: CAN csomópont hibaállapotai

Tehát a Küldési és a Fogadási hibaszámláló dönti el, hogy melyik csomópont milyen
állapotban van. A hibaszámlálók szabályainak megalkotásakor szempont volt, hogy egy hibát
elsőként detektáló csomópont súlyozottan nagyobb „büntetést” kapjon, mint a többiek. A
másik fontos tényező volt, hogy az algoritmus képes legyen csökkenteni a számlálókat is,
hogy az ideiglenes magasabb hiba előfordulási arányt túlélő csomópontok visszatérhessenek
Hiba aktív állapotukba. Ezek alapján a hibaszámlálók a következő szabályok szerint
változhatnak (3.34. ábra):
1.

Ha a fogadó csomópont hibát érzékel, akkor a Fogadási hibaszámláló értéke eggyel nő
kivéve, ha egy Aktív hibajelző vagy egy Túlcsordulás jelző küldése alatt következett
be a bithiba.

2.

Ha a fogadó csomópont a saját maga által elküldött Hibaüzenet utáni első bitet
domináns bitként érzékeli, akkor a Fogadási hibaszámláló értéke 8-cal nő.

3.

Ha a küldő csomópont küld egy Hibaüzenetet, akkor a Küldési hibaszámláló értéke 8cal nő. A következő kivételek esetén a Küldési hibaszámláló értéke nem változik:
1-es kivétel: Ha Hiba passzív állapotban lévő küldő csomópont nyugtázási hibát
érzékel, és nem detektál domináns bitet a hibához tartozó Passzív
hibaüzenetet elküldése alatt.
2-es kivétel: Ha az Arbitrációs mezőben történt bitbeszúrási (azaz kitöltési) hiba miatt
a fogadó csomópont Hibaüzenetet küld.

4.

Ha a küldő csomópont bithibát érzékel, mialatt Aktív hibaüzenetet vagy Túlcsordulás
üzenetet küld, akkor a Küldési hibaszámláló értéke 8-cal nő.

5.

Ha a fogadó csomópont bithibát érzékel, mialatt Aktív hibaüzenetet vagy Túlcsordulás
üzenetet küld, akkor a Fogadási hibaszámláló értéke 8-cal nő.

6.

Minden csomópont 7 egymást követő domináns bitet tolerál Aktív hibaüzenet, Passzív
hibaüzenet és Túlcsordulás üzenet küldése után. Minden küldő csomópontnál a
Küldési hibaszámlálójának értéke és minden fogadó csomópontnál a Fogadási
hibaszámlálójának értéke 8-cal nő a következő esetekben: Aktív hibaüzenet vagy
Túlcsordulás üzenet után 14 egymást követő domináns bit következik; Passzív
hibaüzenet után 8 egymást követő domináns bit következik; valamint minden egyes 8
egymást követő domináns bit szekvencia után.

7.

Minden helyesen elküldött, nyugtázott üzenetnél a Küldési hibaszámláló értéke eggyel
csökken, ha eredetileg nem nulla volt.

8.

Minden helyesen fogadott, nyugtázott üzenetnél a Fogadási hibaszámláló értéke
eggyel csökken, ha a Hibaszámláló értéke 1 és 127 között volt. Ha nulla, akkor nem
változik az értéke. Ha nagyobb mint 127, akkor a Hibaszámláló értéke 119 és 127
közé lesz beállítva.

9.

Ha a Fogadási hibaszámláló vagy a Küldési hibaszámláló nagyobb vagy egyenlő 128al, akkor a csomópont Hiba passzív állapotban van.

10. A csomópont akkor kerül Bus off (buszkiesés) állapotba, ha a Küldési hibaszámláló
értéke nagyobb mint 255.
11. A csomópont akkor van/kerül Hiba passzív állapotból Hiba aktív állapotba, ha a
Küldési hibaszámláló és a Fogadási hibaszámláló értéke kisebb vagy egyenlő 127-el.
12. A csomópont akkor kerül Bus off állapotból Hiba aktív állapotba, ha mind a Fogadási
hibaszámláló mind a Küldési hibaszámláló értéke nullázódik. Ez akkor következik be,
ha a Bus off állapotban lévő csomópont 128-szor érzékel 11 egymást követő recesszív
bitet. Ekkor a csomópont központi egysége megkezdi az újrainicializálás a
hibaszámlálók nullázásával.

3.5 CAN üzenet válaszideje
Az előző évtizedekben többen is próbálkoztak a valós idejű rendszerek analízisével, majd
1995-ben megjelent K. Tindell, A. Burns és A. Wellings (University of York) cikke [29],
melyben bemutatásra került az általuk kifejlesztett módszer. Ezen analízist olyan rendszerekre
fejlesztették ki, melyekben a különböző aktivitások és a küldési egyeztetések prioritásokon
alapulnak.

Az analízis bemutatása előtt célszerű bizonyos fogalmakat definiálni:
•

üzenet: egyedülálló azonosítóval rendelkező, 1 és 8 bájt közötti adatot tartalmazó
CAN üzenet. Feltételezett, hogy az adott üzenet ciklikusan érkezik, ugyanazzal a
mérettel és azonosítóval.

•

sorban állási ablak (queuing window): az adott üzenet, melyet küldeni kíván egy
csomópont, egy sorban állási ablakba kerül, és egészen addig tartózkodik ott, amíg az
üzenet elküldése meg nem kezdődik.

•

Tm: az m üzenetre vonatkozó üzenet küldési periódus.

•

Jm: az m üzenet számára a sorban állási ablak szélessége, azaz az üzenet sorban állási
késési ingadozása (jitter).

•

bm: az üzenet adatbájtjainak száma.

•

Cm: a legrosszabb esete az üzenet fizikai terjedési idejének. A buszért való versengés
miatt a Cm nem tartalmazza az esetleges késéseket, csupán azt az időt, ami az
Azonosítómező és egyéb üzenetrészek (pl. CRC ellenőrző) illetve az Adatmező
átküldéséhez szükséges. A Cm függvénye lesz bm -nek.

•

B: a CAN hálózaton a blokkolási idő. Az a leghosszabb idő, amíg az üzenet fizikailag a
buszon tartózkodik. Ez 8 bájtos üzenetnél egyenlő C-vel, és 1Mbit/sec átviteli
sebességnél 130 µs.

•

Rm: az m üzenetnek a legrosszabb esetben vett válasz ideje (worst-case response time),
a leghosszabb idő az üzenet sorban állása és a célállomáshoz való megérkezése között.

•

Dm: az m üzenetre vonatkozó határidő (deadline).

•

τbit: a buszon egy bit átviteléhez szükséges idő.

Egy üzenetet csak akkor ütemezhető, ha

Rm ≤ Dm .
A legrosszabb válaszidőre tett korlát szerint: a sorban álló üzenetet az ismételt/újra sorba
állítása előtt el kell küldeni (ezzel megakadályozva az üzenet felülírását). Tehát:

Rm ≤ Tm − Jm .

(29)

Ebből látható, hogy az üzeneteknél a sorban állási ablaknak kisebbnek kell lennie, mint az
üzenet küldési periódusának.

3.5.1 Adott m üzenet legrosszabb esetben vett válaszidejének analízise
A legrosszabb esetben vett válaszidő két késésből áll:

•

sorban állási késés (tm.): a tm az a leghosszabb idő, amíg egy üzenet sorban áll, ezáltal
késik, mert magasabb és alacsonyabb prioritású üzenetek továbbítására vár.

•

átviteli késés (Cm): az üzenetnek a buszon való tartózkodási ideje.

Tehát a legrosszabb esetben vett válaszidő:

Rm= tm + Cm

(30)

Egy korábbi ütemező elmélet [1] alapján meghatározható egy t intervallumra vett magasabb
prioritású üzenetek által okozott késés:



∑


∀j ∈ hp (m) 

t + Jj + t bit 
Cj

Tj


(31)

A hp(m) egy olyan halmaz, amely (prioritási sorrendben) tartalmazza az összes olyan
üzenetet, melynek prioritása magasabb m-nél. A CAN buszon egy bit átviteli idejét a τbit
változó fejezi ki. A prioritások kiosztása DMA (deadline monotonic algorithm) [19] elv
szerint történik, mely alapján mindig a legrövidebb határidővel (deadline) rendelkező üzenet
prioritása lesz a legnagyobb. A CAN esetben a jitter megjelenésével a prioritás optimális
rendezését a határidő és a jitter különbsége adja:

Dm − Jm
Az eddig leírtak alapján a sorban állási késleltetés:

tm= B +




∑


∀j ∈ hp (m) 

tm + Jj + t bit 
Cj

Tj


(32)

Ezen egyenletnek eleget tesz a tm legkisebb értéke. Más tm esetén a fent említett egyenlet nem
rendezhető át, azonban egy rekurzív összefüggéssel felírható:

tm = B +
n+1

∑
∀j ∈ hp (m)

 n
 m




t

+ Jj + t bit 
Cj

Tj


(33)

Mivel a rekurzív összefüggés tm értékét tekintve monoton nő, az iterációt tm=0-val kell
kezdeni. Ez kisebb, mint tm legkisebb értéke, így minden esetben kielégíti az egyenletet.
Habár a tm=0 kezdeti érték a számításhoz megfelelő, mégis előnyösebb egy olyan i üzenet ti
értékét használni, ahol az i üzenetnek (éppen) magasabb a prioritása m-nél, hiszen ez
csökkenti az iteráció futási idejét.

3.5.2 Válaszidőt befolyásoló tényezők
A CAN protokoll lehetővé teszi az adatátviteli sebesség, azaz a bitsebesség (Baud rate)
módosítását. Maximális értéke 1MBaud=106bit/sec.
Ha az üzenet arbitrációs száma a hálózat tervezésénél alacsonyra lett megválasztva, akkor
megnyeri a buszért való versengést, gyorsan és pontosan eljut a csomópontokhoz. Egy CAN
hálózaton a legnagyobb prioritású üzenet az 1-es arbitrációs számmal rendelkező üzenet.
Ezen üzenetnek minden esetben csupán a busz fizikai foglaltságát kell kivárnia.
A busz telítettsége azt jelenti, hogy magas buszforgalom esetén hosszabb a sorban állás. Több
üzenet verseng a busz használatáért, mellyel felértékelődik az arbitrációs szám szerepe. Egy
CAN üzenet válaszideje fordítottan arányos az arbitrációs számmal, a bitsebességgel, és
egyenesen arányos a busz telítettségével.
Az üzenetek hossza a bitbeszúrás (3.3.2. fejezet) következtében megnő, így egy üzenet akár
24 „nem hasznos” bitet is tartalmazhat a 111 hasznos bit mellett (standard üzenet esetén).

3.5.3 CAN válaszidő jitterének minimalizálása
Az üzenetek késleltetésének (jitter) változása valós idejű alkalmazásokban kellemetlenségeket
okozhat. A jitter pontos értékét több tényező (például: a buszterheltség, a számítási idő, az
üzenet hosszának változása, a végrehajtási idő változása, stb.) együttes hatása alakítja ki.
Az üzenetekben a beszúrt bitek hatásának vizsgálata az egyik, és a hatásuk csökkentésére
alkalmazható módszerek keresése a másik célja e fejezetnek [22]. Az alábbiakban a CAN
üzenet standard formátumú üzenet jelöl, de a megfogalmazásra kerülő állításokat ki lehet
bővíteni kiterjesztett formátumú üzenetekre is.
Egy üzenet bitjeinek száma bitbeszúrás előtt:

8s + 47
Ahol s az Adatmező bájtjainak száma (s =[0,8]).
Egy üzenetben 47 vezérlő bit található, viszont csak 34 bitre érvényes a bitbeszúrás
mechanizmusa. Ezért a bitek maximális száma a bitbeszúrás után:
 34 + 8s − 1 
8s + 47 + 

4


(34)

A fenti formula teljesüléséhez a 3.35. ábra által bemutatott látható bitmintázatra lenne
szükség.

3.35. ábra: A legrosszabb esete a bitbeszúrásnak

Legyen τbit a bitidő. Így a legrosszabb esetben egy α keret átvitele a buszon:

 34 + 8s − 1  
α
C =  8s + 47 + 
τ
α  α
4

  bit



(35)

Az sα = 8 értéket választva és 1Mbit/sec buszsebességet (τbit = 1μs) feltételezve a Cα = 135μs
érték adódik.
A beszúrt bitek számának csökkentésében az Arbitrációs-, és az Adatmező játszhat szerepet.

3.5.3.1 Bitbeszúrás minimalizálása az Arbitrációs mezőben
A használható arbitrációs számok mennyiségének kis csökkentésével csökkenthető a
üzenetekben előforduló beszúrt bitek maximális száma.
Egy CAN üzenet Arbitrációs mezeje (3.36. ábra), mely egyben az üzenet prioritását is
meghatározza, 11 bitből áll és érvényes rá a bitbeszúrás.

3.36. ábra: Arbitrációs mező

Megfelelően megválasztott Azonosítók használatával minimalizálható a beszúrt bitek hatása
az üzenet fejlécében. A hátránya ennek a módszernek, hogy nem használható a 11 bit által
lehetővé tett 2048-féle különböző Azonosítót.
A megfelelő azonosítók kizárása után a CAN üzenet fejlécére két eset lehetséges:
•

nem lesz benne beszúrt bit,

•

a beszúrt bitek száma lecsökken 1-re.

Az alábbi táblázatban (3.3. táblázat) megfigyelhető, hogy a 2048 db prioritásból mennyi kerül
felhasználásra, ha az üzenet fejlécében adott számú beszúrt bit elérése a cél. Érdemes
megfigyelni, hogy a beszúrt bitek száma függ az üzenet DLC (Data Length Code) mezőjétől
is.
3.3. táblázat: Az adatmező hosszától és a beszúrt bitek számától függően a választható azonosítók
száma
Beszúrt bitek száma
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A 3.3. táblázat adatainak értelmezése:
•

Az első esetnél 0-3 bájt az Adatmező hossza (2-5 oszlopok). Ekkor lehetetlen úgy
megválasztani az azonosítót, hogy ne legyen az üzenet fejlécében beszúrt bit, viszont
garantált, hogy maximálisan 1 beszúrt bit lesz. Ennek elérésére 0 bájtos Adatmezőnél
1585 db, 1 bájtos Adatmezőnél 1703 db, 2 és 3 bájtos Adatmezőnél 1763 db különböző
prioritás kerülhet kiosztásra.

•

A második esetben 4-7 bájt az Adatmező hossza. Ekkor elérhető, hogy a keret
fejlécében ne legyen beszúrt bit, ahol 897 db Azonosítót lehet felhasználni.

•

A harmadik esetben 8 bájt van az Adatmezőben, és szintén elkerülhetők a beszúrt bitek
úgy, hogy a felhasználható prioritások száma 1585.

A 3.37. ábra beszúrt bitek függvényében megmutatja, hogy adott Adatmező hossz esetén
hány százaléka használható az Azonosítóknak.

3.37. ábra: CAN üzenet fejlécében előforduló prioritások valószínűsége (adott számú beszúrt
bittel) az üzenetben lévő adatbájtok függvényében

3.5.3.2 Bitbeszúrás minimalizálása az adatmezőben
A CAN üzenet Adatmezejében is – az Arbitrációs mezőhöz hasonlóan – megjelennek a
beszúrt bitek, melyek száma csak a rendszer adatforgalmának alapos vizsgálatával
csökkenthető. Egy érdekes megfigyelés szerint a valós kommunikáció során az 1-es és 0-s
bitek valószínűsége nem azonos. Az üzenetekbe beszúrt bitek száma átlagosan elég nagy,
hozzávetőlegesen 2 és 13 közötti.

3.38. ábra: Kódolás és dekódolás

A beszúrt bitek számát csökkentő egyik módszer szerint, az összefüggő bitsorozatból
váltakozó sorozat előállítása a cél. Ez megtehető a küldés előtti egész üzenet, és a 101010...10
bitmintázat közötti XOR művelet elvégzésével. A módosított üzenet fogadását követően
ugyanezzel a bitmintázattal egy ismételt XOR műveletet után, az eredeti üzenet visszakapható
(3.38. ábra). Ezzel a módszerrel a beszúrt bitek valószínűségi eloszlása a 3.39. ábra szerint
változik. Tehát a kész üzenet XOR művelettel való kódolásával elérhető, hogy a beszúrt bitek

száma az üzenetek 80%-ánál 0 legyen, amely a busz telítettségét tekintve akár 13%-os
javulást is eredményezhet.

3.39. ábra: A beszúrt bitek valószínűségi eloszlásfüggvénye: 1. ha az 1-es és 0-s bitek aránya
50/50; 2. valódi adatforgalomnál; 3. manipulált valódi CAN forgalom esetén.

4 FlexRay kommunikációs rendszer protokoll leírás
4.1 Bevezetés
Az autókat manapság egyre több érzékelővel, biztonsági és szórakoztató elektronikával látják
el, a jobb úttartás, kényelem és utas biztonság elérése érdekében. Ezen feladatok elvégzésére
többféle protokollt használnak és kapcsolnak össze, melyek ellátják a szükséges funkciókat. A
következő ábra a különböző területeken használt buszrendszereket mutatja be.
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4.1. ábra: Különböző területek buszrendszerei

CAN (Controller Area Network): Jó választás fő alkalmazásokhoz, alacsony ára és nagy
megbízhatósága miatt. Az autókban sok helyen találkozhatunk ilyen eszközökkel,
motorvezérlés, mérendő értékek (sebesség, hőmérséklet…) terén. Viszont alacsony 1Mb/s-os
sávszélessége miatt nem képes audió és videó adatok továbbítására. Továbbá jó hibatűrő
képességgel rendelkezik és alapvető protokollja a közeljövőnek.
MOST (Media-Oriented Systems Transport): Ezek az eszközök megtalálhatók a valósidejű
alkalmazásokban, DVD lejátszókban, GPS-ben, kijelzőkben. 24Mb/s sávszélességgel
rendelkeznek és lehetővé teszik a szinkron és aszinkron átvitelt is. Jól skálázható és rendkívül
megbízható hálózati szabvány.
FlexRay: Az ún. x-by-wire „vezeték általi” (elektromos vezérlés, hagyományos mechanikus
helyett)

technológiák

alkalmazására

lett

kifejlesztve,

például

kormányzás/fékezés

megvalósítására mechanikus/hidraulikus eszközök nélkül, melyeket a jövőben FlexRay
kontrollerek váltanak majd fel. Itt egy nagy sebességű, szinkron és aszinkron átviteli módot is
támogató rendszerről beszélünk, mely 10Mb/s sávszélességgel rendelkezik. Továbbá
kétcsatornás módot is támogat. Ezt a szabványt autógyártók, elektronikai beszállítók és
félvezetőgyártók hozták létre.
A továbbiakban a FlexRay rendszer részletesebb bemutatása következik.
A FlaxRay protokollt 2000-ben kezdték fejleszteni, és az 5 éves munka után már a 2.1-es
változat érhető el, ami sok újítást hozott az eddigi kommunikációs protokollokhoz képest. Az
alapvető újítások:
•

2x10Mb/s sávszélesség: Két kommunikációs csatornát is támogat egyenként 10Mb/s
sávszélességgel, így akár hússzor nagyobb sávszélesség is elérhető, mint a CAN rendszer
esetében.

•

Idő szinkronizált: Az adathozzáférést idő szinkronizációhoz köti, melyet a protokoll
automatikusan végez, hogy elérhetővé váljon az adat az alkalmazások részére. Az időalap
pontossága 0.5-10 μs között van, általában 1-2 μs.

•

Ismert üzenet késleltetés garantált szórással: A kommunikáció periodikusan ismétlődő
körökből áll. Minden körben van egy speciális fix helyen lévő üzenet, melyből a vevő
tudja mikor érkezett meg az adat, ezáltal az érkezési idő igen jól becsülhető és garantált a
kis szórás.

•

Redundáns és nem redundáns kommunikáció: A FlexRay redundánsan továbbítja az
egyes üzeneteket, hogy további rétegek számára is biztosítsa a hálózat megbízhatóságát. A
programozható átviteli redundancia megengedi a tervezőnek, hogy redundáns továbbítást
használjon, a lehető legjobb sávszélesség kihasználás érdekében.

•

Rugalmasság: Tervezéskor a fő hangsúly a rugalmasságra összpontosult. Szabadon
választhatjuk meg, hogy redundánsan vagy nem redundánsan továbbítsuk az üzeneteket.
A rendszert optimalizálhatjuk használhatóságra, vagy teljesítményre, mindezt úgy, hogy
kiterjesztjük a rendszert a csomópont (node) programjának beállítása nélkül. Továbbá a
rendszer, különböző busz topológiákat is támogat (busz, csillag…), valamint
változtathatók a beállítási paraméterei (üzenet hossz, kommunikációs ciklus hossza…) és
beállítható

a

kommunikációs

követelményeinek.

rendszer,

hogy

megfeleljen

az

alkalmazás

A FlexRay arra lett tervezve, hogy kiszolgálja az új technológiákat és alkalmazásokat, de a
nagy sávszélességnek és hálózati rugalmasságnak köszönhetően teljesíti több jelenlegi
autókban használt alkalmazás szükségleteit is:
•

CAN felváltása: Azokban az alkalmazásokban, ahol nagyobb sávszélességre van
szükség, mint amit a CAN biztosítani tud, vagy ahol kettőnél több CAN buszt
használnak párhuzamosan. Továbbá ideális megoldás a több-buszos rendszerek
felváltására.

•

Gerinc: A nagy sávszélességnek köszönhetően, alkalmas az autók gerinchálózatának
kialakításhoz, biztosítva a kapcsolatot a sok különálló független hálózat között.

•

Valós idejű alkalmazások és elosztott rendszerirányítás: A garantált időtartamú
kommunikációs ciklusoknak és alacsony szórásnak köszönhetően, a FlexRay rendszer
megfelel az elosztott rendszerek szigorú, valós idejű követelményeinek.

•

Biztonságot növelő rendszerek: A FlexRay egymaga nem teszi a rendszert
biztonságossá, de a variációk sokfélesége, amit a rendszer nyújt, lehetővé teszi a
biztonság orientált rendszerek fejlesztését, mint pl. a by-wire rendszerek.

Az elkövetkező fejezetekben a FlexRay rendszer protokolljának ismertetése következik.

4.2 Fizikai réteg és elemei
4.2.1 Hálózati topológiák
Sok különböző módja van, hogy kialakítsunk egy FlexRay clustert (csomópontokból álló busz
vagy csillag topológiájú kommunikációs rendszer). Lehet egy/két csatornás busz/csillag
elrendezésű vagy hibrid megoldásokat is tartalmazó rendszer.
Egy kétcsatornás rendszerben, ahol az egyik csatornát „A”-val másikat „B”-vel jelöljük, a
csomópontok csatlakozhatnak vagy csak az „A” vagy csak a „B” csatornához, de akár mind a
kettőhöz is. Amennyiben csatlakozik az egyik csatornára, akkor az ott lévő bármelyik
csomóponttal tud kommunikálni.
Ha szükség van arra, hogy egyszerre több clusterhez is csatlakozzon egy csomóponttal, akkor
azt csak különböző kommunikációs vezérlőkön keresztül teheti meg. Vagyis nem
megengedett egy vezérlőnek, hogy csatlakozzon egy clusterhez az „A” és egy másik
clusterhez a „B” csatornán.

4.2.1.1 Pont - Pont közti kapcsolat
Ha csak két csomópont (node) csatlakozik a rendszerünkhöz, akkor a legcélszerűbb a pontpont közti összeköttetést alkalmazni, ahol a két csomópont közti maximális távolság 24m
lehet.

Csomópont 1

Csomópont 2

4.2. ábra: Pont-pont közti kapcsolat példa

A továbbiakban már olyan megoldásokkal foglalkozunk, melyekben több csomópont
csatlakozik a hálózathoz.

4.2.1.2 Passzív csillag topológia
Ez az elrendezés speciális esete a passzív busznak. Ebben az esetben minden csomópont egy
csatlakozási ponthoz kapcsolódik. Bármely két csomópont közötti távolság 24m lehet
maximum.

Csomópont 2

Csomópont 3

Csomópont 1

Csomópont 4

4.3. ábra: Passzív csillag topológia példa

A hálózathoz legalább 3 csomópontnak kell csatlakoznia ennél a kialakításnál és a
kapcsolatok száma maximum 22 lehet.

4.2.1.3 Passzív busz topológia
A gyűrű és aktív elemektől mentes struktúrákat hívjuk passzív busznak. Két csomópont
közötti maximális távolság szintén 24m lehet.

Csomópont 2

Csomópont 3

Csomópont 1

Csomópont 4

4.4.ábra: Passzív busz topológia

Legalább négy csomópontra van szükség ehhez a topológiához, és a csatlakozók száma
minimum kettő kell, hogy legyen. Ez adódik a négy csomópontból is, hiszen három esetén
már passzív csillagról beszélnénk, és itt minden elem egy új csatlakozón keresztül
kapcsolódik a buszhoz.

4.2.1.4 Aktív csillag topológia
Ez a topológia pont - pont közötti kapcsolatot használ a csomópontok és az aktív csillag
között. A csillaghoz kapcsolódó ágak minimális száma kettő kell, hogy legyen és egy ág
maximális hossza 24m lehet.

Csomópont 2
Csomópont 3

Aktív csillag
Csomópont 1

4.5. ábra: Aktív csillag topológia példa

Az aktív csillag feladata, hogy a hozzá csatlakozó csomópont információját a többi ágra is
eljuttassa. A csillag minden ágához egy küldő és egy fogadó áramkör tartozik, így az ágak
egymástól elektronikusan függetlenek.
Ha az aktív csillagnak csak két ága van, akkor azt degenerált csillagnak, vagy hubnak hívunk,
és a teljes buszhossz megnövelésére használhatjuk. A másik ok, amiért érdemes használni,
hogy növeli a hiba behatárolhatóságát két passzív busz között.

4.2.1.5 Kaszkád aktív csillag
Két aktív csillagot kaszkád csillagnak nevezünk, ha pont-pont alapú kapcsolatban vannak
egymással. Ezt a kapcsolatot kiterjeszthetjük passzív csillaggá/busszá, hogy a későbbiekben
elérhetővé váljon csomópontok, vagy újabb aktív csillagok fogadására.
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4.6. ábra: Kaszkád aktív csillag példa

Az elküldött adatfolyam maximum két aktív csillagot érinthet, míg célba ér. Ha a csillag nem
formálja át a fogadott aszimmetrikus adatfolyamot, az lecsökkentheti a rendszer ellenállását a
rádió frekvenciás zajokkal szemben (vagy csökkenti a robosztusságát a rendszernek).

4.2.1.6 Hibrid topológiák
A FlexRay rendszer lehetőséget biztosít az eddig bemutatott topológiák együttes
alkalmazására, ami által tágabb határokat nyit az egyes topológiákhoz képest. Sokféle hálózat
alakítható ki ezzel a módszerrel, megkötést egyedül az eddigi topológia típusokra vonatkozó
korlátozó feltételek adnak.
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4.7. ábra: Hibrid topológia

4.2.1.7 Kétcsatornás topológiák
A FlexRay kommunikációs modul megadja a lehetőséget, hogy akár két csatornát is
kiszolgáljunk. Ezzel megnövelhetjük a sávszélességet, vagy javíthatjuk a rendszer hibatűrő
képességét. Ajánlott megvizsgálni és minimalizálni a különbséget a két csatorna maximális
jelkésleltetése között.
A kétcsatornás rendszerek minden más tulajdonsága megegyezik a fenti egycsatornás
esetekkel a topológia, és korlátozó feltételek tekintetében egyaránt.
Csomópont
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Csomópont
B

Csomópont
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Csomópont
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4.8. ábra: Kétcsatornás topológia

4.2.2 Busz Driver (BD)
Az elektronikus busz driver realizálja a fizikai kapcsolatot a FlexRay csomópont (node) és a
csatorna között. A BD biztosítja a küldést és fogadást a buszon a csomópont modulnak,

kétirányú időmultiplexelt bináris adatfolyam továbbításához. A továbbítás és fogadás mellett,
a BD szolgáltatja az eszközt az alacsony energiaszintű működéshez, a tápfeszültség
figyeléséhez, valamint a buszhiba detektálásához és védelmet nyújt az elektronikus
vezérlőegység és a busz közötti elektromos kisülésekkel szemben.
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4.9. ábra: A busz driver blokkdiagramja

4.2.2.1 A Busz Driver működési módjai
A Busz Driver-nek két fő működési módja van: BD_Normal és BD_Standby, melyeket
kötelező implementálni. A fentieken kívül két további opcionális állapotot vehet fel a busz
meghajtó: BD_Sleep és BD_Receive_Only, de ezek még tovább bővülhetnek egyéb termékspecifikus módokkal.
•

BD_Normal: A BD normál módban fogadhat vagy küldhet adatfolyamot a buszon.

•

BD_Standby: Ez egy alacsony energia felvételű készenléti mód, melyben a BD nem
képes adatot küldeni és fogadni a buszról, de detektálni tudja az un. Wake-Up
(ébresztési) eseményeket.

•

BD_Sleep: Megegyezik az előbb leírt készenléti móddal. De itt a BD kimenetén Sleep
jelzés jelenik meg.

•

BD_Receive_Only: ebben az állapotban csak fogadni tudunk adatot, továbbítani nem
lehetséges.

Az előbb említett módok közötti átmeneteket a következő ábra szemlélteti.
Nem energiatakarékos üzemmódok

BD_ReceiveOnly
(opcionális)

BD_Normal

BD_StandBy

BD_Sleep
(opcionális)

Energiatakarékos üzemmódok

4.10. ábra: A Busz Driver működési módjai közötti átmenetek

Módváltás történhet a buszon, ha parancs érkezik a Host Interface-en Wake-Up esemény
hatására, vagy alacsony feszültségérték miatt. A host parancsa legalacsonyabb prioritású, az
alacsony feszültségé a legmagasabb prioritás.
Ha bármilyen alacsony feszültségű kényszerítést érzékel a BD, akkor minden nem alacsony
energiafelvételű mód alacsony energia felvételűbe fog kerülni. Wake-Up esemény
detektálásakor minden alacsony energia felvételű állapotból a BD készenléti állapotba kerül.

4.2.2.2 Busz Driver – Kommunikációs Vezérlő (Communication Controller, röviden
CC) interfész
A BD és CC közti interfész három digitális elektronikus jelet tartalmaz. Ezek közül kettő
(TxD és TxEN) a BD bemenetei és egy pedig (RxD) a BD kimenetét adja.
RxD
Kommunikáció
Vezérlő

TxD

Busz Driver
TxEN

4.11. ábra: Kommunikációs interfész

A CC arra használja fel a TxD (Transmit Data) jelet, hogy továbbítsa az aktuális jelsorozatot a
BD felé, mely a kommunikációs csatornára helyezi a továbbítandó adatot. A TxEN (Transmit
Data Enable Not) a CC kérését jelzi a BD felé, hogy a megfelelő csatorna TxD vonalát
engedélyezze a BD, hogy adatot küldhessen rajta a CC.
A BD használja az RxD (Receive Data) jelet, hogy továbbítsa az aktuálisan fogadott adatokat
a CC-nek.

4.2.2.3 Busz Driver – Host interfész
A BD és a host közti interfész lehetővé teszi a host számára, hogy vezéreljük a BD működéi
módjait, valamint kiolvashatjuk a hibafeltételeket és státusz információakt a BD-ből. Ezt az
interfészt vagy közvetlenül huzalozott (hard wired) jelekkel vagy soros periférikus
interfésszel valósítjuk meg.

4.2.2.4 Közvetlenül huzalozott (Hard Wired) jelek
Ez a megvalósítása a BD – host interfésznek diszkrét közvetlenül huzalozott jeleket használ.
Az interfész tartalmaz legalább egy STBN (Standby Not) jelet, melyet arra használunk, hogy
irányítsuk a BD működési módját, valamint egy ERRN (Error Not) jelet, melyet a BD a
felismert hibák jelzésére használ. Az interfész magába foglalhat utólagos irányító jeleket (Itt
az EN jelet példaként tüntettük fel.) melyek támogatják az opcionális működési módok
irányítását.
STBN
EN

Busz Driver

Host
ERRN

4.12. ábra: Közvetlenül huzalozott jel

4.2.2.5 Soros periférikus jelek (SPI)
Ezen megvalósítása a BD – host interfésznek lehetővé teszi a host számára, hogy
megváltoztassa a BD működési módját, és kiolvassa a BD állapotát. Hozzá kell tennünk, hogy
a BD-nek van egy közvetlenül huzalozott megszakító kimenete (INTN).
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INTN

4.13. ábra: Soros periférikus jel

4.2.2.6 Busz Driver – Tápegység interfész (opcionális)
A gátló jel (INH) egy opcionális interfész, mely lehetővé teszi, hogy a BD irányítsa egy ECU
tápellátását. Ezt a jelet úgy használjuk, mint bármelyiket a jelek halmazából, melyek
irányítják az ECU energia állapotait.

Busz Driver

INH

Tápegység

4.14. ábra: Tápegység interfész

4.2.3 Busz Figyelő (Busz Guardian, röviden BG)
A BG úgy viselkedik, mint egy logikai entitás és a fizikai réteg szempontjából egy „fekete
doboz”, vagyis belső felépítését a fizikai réteg nem ismeri, csak a bemenő és kimenő jeleket.
A BG egy fő komponense a fizikai rétegnek, felépítését a következő ábra mutatja:
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4.15.ábra: A Busz Figyelő felépítése

4.2.3.1 A Busz Figyelő működési módjai
A fizikai réteg nézőpontjából csak két állapota van, BG_Normal és BG_Standby. Ezen
állapotok közötti váltást csak a kapott feszültség értéke befolyásolja ahol, ha a feszültség
alacsony, akkor készenléti (Standby) állapotba kerül, egyébként a normál módban üzemel.
•

BG_Normal: Normál üzemelési mód.

•

BG_Standby: Megállítja a műveletet és Silence jelzést küld a BD – BG interfész.

4.2.3.2 Busz Figyelő – Host interfész
A BG és host között egy soros periférikus interfészt használunk, mely tartalmaz egy
megszakító vonalat, mivel hiba esetén jelzünk a host felé. Ezzel az interfésszel a BG-t
bármely működési állapotába juttathatjuk és tanulhatunk valamit a BG hiba státuszáról.

4.2.3.3 Busz Figyelő – Kommunikációs Vezérlő (CC) Interfész
Ez az interfész biztosítja az idő szinkronizálását a BG és CC között, valamint ellenőrzi a CC
küldési kísérleteit. Az interfész az ARM, MT, BGT és TxEN jeleket tartalmazza.

4.2.3.4 Busz Guardian – Busz Driver interfész
Az interfész két elektronikus jelet tartalmaz, melyek a következők: Bus Guardian Enable
(BGE) mely a BG kimenete, és egy RxEN bemenet.
Az alacsony szintű BGE jel esetén a BG „Silence” jelzést, magas szint esetén pedig noSilence
jelzést ad a BD-nek.

4.2.3.5 Bus Guardian – Tápegység interfész
Két lényeges pontot tartalmaz:
•

Vcc az a tápfeszültség, mely a BG működéséhez szükséges.

•

GND a rendszer elektronikus földelését adja.

4.3 Protocol Operation Control (POC) „Protokoll irányítás”
A protokoll alapvető viselkedését 4 fő mechanizmus szabályozza:
•

Codeing and Decoding „Kódolás/Dekódolás”

•

Media Access Controll „Közegelérés”

•

Frame and Symbol Processing „Keret/Szimbólum feldolgozás”

•

Clock Synchronization „Szinkronizálás”

Ezeket összefogva, a Controll Host Interface (CHI) biztosítja a lehetőséget, hogy
megszerkesztett formában férjen hozzá a host a 4 fő és protokoll mechanizmushoz, beleértve
a POC-ot, ami visszacsatolást biztosít a host felé.

4.3.1 Communication Controller (CC) power modding „CC energia
állapotai”
Mielőtt a POC végrehajtaná az előírt utasításait, a CC-nek el kell érnie egy állapotot, ahol
stabil energiaellátást kap. A POC csak akkor folytathatja a működését, ha a stabil energia
ellátás biztosított. A CC állapotait a következő ábra mutatja:

Kikapcsolva

Bekapcsolva

Reset

POC
Üzemképes

4.16. ábra: A CC állapotai

A kikapcsolt állapotban lévő CC nem kap elég feszültséget a működéshez. Bekapcsolt
állapotban viszont a CC garantálja, hogy az összes csatlakozó az előírt értékeknek megfelelő
feszültség adja. Ahhoz hogy a CC-t bekapcsoljuk először reset állapotba kell billenteni. A
restet állapotból úgy térhetünk át a POC Üzemképes (operational) állapotába, ha a következő
két feltétel teljesül:
•

az üzemeltetési feszültségszint egy adott ideig fennáll

•

a hardveres reset nincs beállítva.

A POC üzemeltetési tartományból úgy térhetünk át reset állapotba ha, a következő két feltétel
teljesül:
• a feszültség nem éri el az üzemeltetési szintet, de magasabb, mint a kikapcsolási szint
• a hardveres reset be van állítva.
A POC üzemeltetési állapotában a CC a termékspecifikációban előírt feszültséget vezeti a
csatlakozókra.

4.3.2 Működési áttekintés
POC folyamat akkor jön létre, ha a CC a POC Üzemképes állapotába kerül, és akkor
fejeződik be, ha a CC állapotot vált, vagy kilép. A POC megbízhatóan létrehozza a megfelelő
folyamatokat, a fő mechanizmusok részére és informálja azokat, ha le kell állniuk. Így
biztonságosan válthatnak módot a protokoll fő folyamatai, reagálva a csomópontban történő
feltételek megváltozására. Módváltások a fő folyamatokban akkor fordulnak elő, ha a POC
megváltoztatja állapotát. A legtöbb POC állapotváltás általában egy folyamat befejezésekor
történik. A protokoll irányítás főbb lépéseit a következő ábra foglalja össze:
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4.17. ábra: A protokoll irányítás főbb lépései

4.3.2.1 Hiba feltételek
A POC kétféleképpen reagálhat egy hibára. Súlyos/lényeges hiba esetén a POC egyből
felfüggesztett (halt) állapotba kerül. A POC tartalmaz egy 3 állapotú hibatűrő degradációs
modellt, amely elvisel adott számú hibát egy időperiódusban. Ebben az esetben a POC nem
kerül egyből felfüggesztett állapotba.

4.3.2.2 Súlyos hibák, melyek azonnali felfüggesztést okoznak
•

Termék specifikus hibák

•

Freeze parancs hatására hibához vezető feltételeket detektál a host

•

Végzetes hibához vezető feltételeket észlelünk a POC fő folyamatban

4.3.2.3 Hibakezelés a degradációs modellel
A POC-hoz tartozik egy 3 állapotú degradációs modell, amely arra lett tervezve, hogy
reagáljon bizonyos hibafeltételekre, amelyeket az óra szinkronizációs folyamat érzékel, de
nem igényel azonnali beavatkozást, hogy hibatűrést biztosítsunk a szinkronizációnak. Ezzel
elkerüljük az azonnali felfüggesztést, míg felbecsüljük hiba nagyságát és természetét.
A modellt három POC állapot alkotja:
•

normál aktív

•

normál passzív

•

felfüggesztett

Normál aktív állapotban a csomópont hibamentesen, vagy egy minimális hibahatáron belül
működik, akkor megengedjük, hogy normál tartományban maradjon a POC. Vagyis ha a
csomópont megfelelően van szinkronizálva egy kommunikációs rendszerhez, akkor
folytathatja az átvitelt anélkül, hogy a többi csomópont átvitelét megszakítaná.
Normál passzív állapotban feltételezzük, hogy a szinkronizáció a cluster többi részéhez
képest alacsony, akkor a keret továbbítása nem folytatható, mivel az ütközéseket okozhatna a
többi csomópont kereteinek átvitelében. A keretek fogadását tovább folytathatja a csomópont
ebben az állapotban, hogy a host elvégezze az újraszinkronizálást és ebből az átmeneti
állapotból újra normál aktív állapotba kerüljön.
Ha további hibákat észlelünk a passzív állapotban, vagy sok hiba fordult már elő, akkor a
POC felfüggesztett (Halt) állapotba kerül. Ebből az állapotból már nem kerülhetünk vissza
egyből a normál aktív tartományba, ugyanis a POC leállítja a fő mechanizmusokat, hogy
előkészítse és újrainicializálja a csomópontot.

4.4 Kódolás / Dekódolás
Ha két csatornát rendelünk minden csomóponthoz, akkor szükségünk lesz két független
halmazra a kódoló/dekódoló folyamatokhoz, egyre az A, egy másikra pedig a B csatornához.
A kódolás/dekódolás három folyamatból épül fel. Egy fő kódolás / dekódolás (CODEC) és
két alfolyamatból:
•

bitválasztó folyamat (BITSTRB)

•

Wake-Up minta dekódolás (WUPDEC)

A POC felel azért, hogy létrehozza a CODEC folyamatot, mielőtt belépne az un. POC Kész
(ready) állapotba. Ha létrejött, akkor onnantól a CODEC feladata az alfolyamatok létrehozása,
illetve a POC feladata, hogy kiadja a jelet, mely hatására a CODEC folyamat véget ér.

4.4.1 Keret kódolás
4.4.1.1 Transmission Start Sequence „Átvitel kezdete ”(TSS)
A TSS-t arra használjuk, hogy kiépítse a megfelelő kapcsolatot a hálózaton keresztül. Egy
küldő csomópont generál egy TSS-t, ami egy megadott ideig folytonos alacsony szintet
generál.

4.4.1.2 Frame Start Sequence „Keret kezdete” (FSS)
Az FSS-t használjuk, hogy kompenzálja a lehetséges kvantálási hibát az első BSS-ben az FSS
után. Az FSS egy magas értéket fog tartalmazni meghatározott gdBit (névleges bit idő) ideig.
A csomópont hozzáfűzi az FSS-t a bitfolyamhoz, közvetlenül a küldendő keret TSS-e után.

4.4.1.3 Byte Start Sequence „Bájt kezdete” (BSS)
A BSS biztosítja az időzítési információkat a fogadó eszközöknek. A BSS egymás után egy
magas és egy alacsony bitet tartalmaz, mindegyiket egyaránt gdBit ideig. Minden bájtja a
keret adatának egy kiterjesztett bájt sorozatként továbbítódik, ami tartalmazza a BSS-t és az
azt követő 8 adat bitet.

4.4.1.4 Frame End Sequence „Keret vége” (FES)
A FES jelöli meg az utolsó bájt sorozatot az adott keretben. Az FES egymás után egy
alacsony és egy magas bitet tartalmaz, melyeket gdBit ideig tart fenn. A csomópont beszúr
egy FES-t a bit folyamba, közvetlenül a keret utolsó kiterjesztett byte sorozata után.
Ha statikus szegmensben továbbítunk keretet, akkor a második bitje az FES-nek az utolsó
bitjét adja a továbbított bit folyamnak. Eredményképpen a küldő csomópont beállítja a TxEN
jelet magas szintre a FES utolsó bitje után. Ha dinamikus szegmensben továbbítunk keretet,
akkor az FES után a DTS következik.

4.4.1.5 Dynamic Trailing Sequence „Dinamikus nyomkövetés” (DTS)
A DTS, amit csak a dinamikus keretek továbbításánál használunk, jelzi a minislot akció pont
(AP) pontos helyét az időben és megelőzi, hogy a csatornán idő előtt detektáljon a fogadó

üresjáratot. Mikor dinamikus szegmensben küldünk keretet, akkor a csomópont a DTS-t
közvetlenül a keret FES sorozata után küldi el.
A DTS két részből áll – egy változó hosszúságú periódus a TxD kimenet alacsony szintjéhez,
ezt követi egy fix hosszúságú periódus a TxD kimenet magas szintjéhez. Az alacsony szintű
periódus minimális hossza egy gdBit. Ezután, a minimális hossz után a csomópont a TxD
kimenetet alacsony szinten hagyja a következő minislot akció pontig, ahol is a csomópont a
TxD kimenetet magas szintre állítja, és egy gdBit késleltetés után a TxEN kimenet is magas
szintre állítja. A DTS hossza változó 2gdBit-től egészen 2gdBit + gdMinislotig (minislot
időtartamáig).

4.4.1.6 Frame Bit Stream assembly „Keret bitek összeállítása”
Ha kiadjuk a parancsot egy keret továbbítására, akkor a csomópont összeállít egy kimenő
bitfolyamot a keret adataiból a fent leírt elemek használatával. A viselkedés, amit a CODEC
folyamat ír le a következő lépésekből áll:
1. A keretadatok széttördelése bájtokra.
2. TSS létrehozása a bitfolyam kezdetéhez.
3. Hozzáadjuk az FSS-t a TSS végéhez.
4. Létrehozni kiterjesztett bájt sorozatokat minden keret adat bájthoz, BSS beszúrásával a
bájtok elé.
5. Szerkeszteni egy folytonos bitfolyamot a keret adathoz, azonos sorrendben összefűzve
a kiterjesztett bájt sorozatokat a keret adat bájtokhoz.
6. Kiszámolni a keret CRC bájtjait, létrehozni kiterjesztett bájt sorozatokat ezekhez a
bájtokokhoz. Fűzzük össze őket, hogy kialakítsuk a bitfolyamot a keret CRC-hez.
7. Fűzzünk hozzá egy FES-t a bitfolyam végéhez.
8. Fűzzünk DTS-t az FES után.

4.18. ábra: Statikus szegmensben továbbított keret bitfolyama a CODEC folyamat kapcsolódó
eseményeivel

A fenti ábra egy statikus szegmensben továbbított keret bitfolyamát ábrázolja, a CODEC
folyamat kapcsolódó eseményeivel:
a) A MAC (Media Access Control) folyamat jelzi, hogy keretet küldhetünk, és kimenő
jelet küldünk az FSP (Frame and Symbol Processing = Keret és Szimbólum
Feldolgozás) folyamatnak, hogy fejezze be a dekódolást.
b) Kimenő jelet küldünk az FSP folyamatnak, hogy elkezdheti a dekódolást.

4.19. ábra: Dinamikus szegmensben továbbított keret bitfolyama a CODEC folyamat kapcsolódó
eseményeivel

A fenti ábra egy dinamikus szegmensben továbbított keret bitfolyamát ábrázolja, a CODEC
folyamat kapcsolódó eseményeivel:
a) A MAC folyamat jelzi, hogy keretet küldhetünk, és kimenő jelet küldünk az FSP
folyamatnak, hogy fejezze be a dekódolást.
b) Kimenő jelet küldünk a MAC folyamatnak, hogy a DTS elkezdődött.
c) A MAC folyamat jelzi, hogy állítsuk le az átvitelt.
d) Kimenő jelet küldünk az FSP folyamatnak, hogy elkezdheti a dekódolást.

4.4.2 Szimbólum kódolás
A FlexRay protokoll három szimbólumot definiál, amit két eltérő bitminta reprezentál:
•

Ütközés elkerülése szimbólum (CAS)

•

Közeghozzáférés teszt szimbólum (MTS)

•

Wakeup szimbólum (WUS)

A csomópont azonos módon kódolja a CAS és WUS szimbólumokat. A fogadó a csomópont
protokoll állapotától függően tesz különbséget a két szimbólum között, míg a kódolási
folyamat nem tesz különbséget köztük.

4.4.2.1 CAS and MTS
Ezeknek a szimbólumoknak a továbbítását a csomópont egy TSS-sel kezdi, amit egy alacsony
szint követ cdCAS ideig. A továbbítás akkor kezdődik, mikor a TxEN és TxD jelek élei
szinkronba kerülnek.

4.20. ábra: Bitfolyam a CODEC folyamat lényeges eseményeivel

A fenti ábra egy bitfolyamot ábrázol egy CAS vagy MTS szimbólumhoz, valamint a CODEC
folyamat lényeges eseményeit:
a) A MAC folyamat engedélyt ad a szimbólum továbbítására, és kimenő jelet küldünk az
FSP folyamatnak, hogy függessze fel a dekódolást.
b) Kimenő jelet küldünk az FSP-nek, hogy kezdje el a dekódolást.

4.4.2.2 WakeUp Symbol (WUS)
A csomópont támogat egy dedikált WUS-t, ami alacsony szintű és üresjárati bitek sorozatából
áll. A csomópont WakeUp mintákat (WUP) generál, amit a WUS megismétlésével ér el. Az
ismétlések száma beállítástól függ.

4.21. ábra: Két WUS-ból álló WUP a CODEC folyamat lényeges eseményeivel

Egy két WUS-ból álló WUP-ot láthatunk a fenti ábrán, a CODEC folyamat lényeges
eseményeivel:
a) A POC folyamat engedélyt ad szimbólum átvitelére.
b) Kimenő jelet küldünk a POC-nak, hogy a WUP átvitele befejeződött.
A csomópont akkor továbbítja a WUS-t, ha a TxEN és TxD jelek élei szinkronban vannak. A
WUS átvitelénél nincs szükség TSS-re, valamint a csomópont csak a WUS üresjárati (idle)
pozícióiban tudja a csatorna aktivitását figyelni egy WUP-on belül.

4.4.3 Mintavételezés és Majority voting (Többségi szavazás)
A csomópont mintavételezi az RxD bemenetet úgy, hogy az egyes mintavételezési
periódusokban a csomópont mintát vesz és tárolja az RxD bemenet értékét.
A csomópont a mintavételezett RxD jelen hajtja végre a többségi szavazást. Az eljárás célja,
hogy szűrje a bemeneti jelet, és elrejtse a tüskéket. Itt a tüske alatt olyan eseményt értünk, ami
megváltoztatja a fizikai réteg aktuális állapotát oly módon, hogy az észlelt logikai állapotot
átmenetileg megváltozatta egy érték, ami különbözött a küldöttől.
A dekóder folyamatosan értékeli az utolsó eltárolt mintát, és számolja a magas szintű minták
számát. Ha a minták többsége magas szintű volt, akkor az ún. szavazó egység kimenet magas
szintet fog adni, egyébként alacsony szintet küld.

4.22. ábra: Mintavételezés és a többségi szavazás eljárások

A fenti ábra szemlélteti a mintavételezést és a többségi szavazás eljárást. A csatorna
mintavételezési idő felfutó élére mintát veszünk az RxD bitfolyamból, és az aktuális értékét
eltároljuk a szavazási ablakban. A kimenetet az ablakban lévő többségi (0 vagy 1) minták
adják. Így az egyedülálló tüskék, melyek egy vagy két órajelig tartanak láthatatlanok
maradnak. Tüske nélküli esetben pedig egy fix késleltetése van a rendszernek, ugyanis időbe
telik, míg a szavazási ablakban többségbe kerülnek a csatorna jelei.

4.4.4 Bit órabeállítás és Bitválasztás (BITSTRB)
A bit órabeállítás mechanizmus szinkronizálja a helyi bit órát, a többségi mintavételezett jel
kimentének bitválasztásához.
Egy mintaszámláló számolja az előbb említett jel mintáit ciklikusan egy adott sugárban.
A bitszinkronizációs él arra szolgál, hogy újraszinkronizálja a fogadó bitóráját. A csomópont
engedélyezi a bitszinkronizációs élet minden alkalommal, mikor magas bitet választunk
kivéve mikor a keret fejléc (header), adatok (payload), vagy lezárás (trailer) bitjeit
dekódoljuk.
A bit órabeállítás végrehajtja a bitszinkronizációt, amikor engedélyezett, vagy amikor a jel
alacsony szintre vált.
Amikor egy bitszinkronizációs élet detektálunk, a bit órabeállító nem fogja növelni a
mintaszámláló értékét, de kettőre állítja az értékét a következő minta érkezésekor. A
csomópont csak a többségi mintavételezett jel lefutó élére hajt végre bitszinkronizálást.
Valahányszor egy bitszinkronizációt hajtunk végre, a bit órabeállító mechanizmus letiltja a
további bitszinkronizációt, amíg az nem lesz újra engedélyezve a fent leírtak alapján. A
bitfolyam dekódoló eljárás végrehajt legalább egy bitszinkronizációt két egymást követő
BITSTRB pont között.

A bitszinkronizációs folyamat definiálja a ciklikus mintaszámláló állapotait, melyek minden
körben meghatározzák a választó pontot (strobe point). A választó pont az a pont az időben,
mikor a ciklikus mintaszámláló és a választó eltolás (strobeoffset) értéke megegyezik.
A bit ki lesz választva, mikor a számláló értéke eléri az eltolásét, ha ez nem vág egybe a
bitszinkronizációval. Ha ez a feltétel teljesül, akkor a többségi mintavételezett jel aktuális
érétkét jóváhagyjuk, és ezt jelezzük a többi folyamat felé. Ezt az eljárást nevezzük
bitválasztásnak.
Az alábbi ábra mutatja a szinkronizáció folyamatát, mikor egy keretet fogadunk.

4.23. ábra: A szinkronizáció folyamata egy keretet fogadása esetén

4.4.5 Csatorna üresjárat észlelése
A csomópont arra használja a csatorna üresjárat észlelés folyamatát, hogy azonosítsa az
aktuális kommunikációs elem végét. Az üresjárat érzékelés környezetfüggetlen, ugyanis
üresjáratot érzékelünk akkor is, amikor magas szintű kiválasztott bitet dekódolunk a
csatornán, pedig ezt nem tekintjük üresjáratnak. Azonban az üresjárat érzékelés nem aktív,
míg a csomópont kódol egy kommunikációs elemet. A kódolás és dekódolás kölcsönösen
kizárják egymást és az üresjárat észlelés a dekódoló folyamat egy logikai komponense.
Amikor a CODEC folyamatot létrehozza a POC, azonnal létrejön a BITSTRB folyamat, ami
futó (GO) állapotba kerül, ahol az üresjárat észlelése biztosított. A csatorna aktuális
üresjáratának észleléséhez kezdeti feltétel, hogy a csatorna aktív legyen, úgy hogy egymást
követően magas szintű választott biteket kell dekódolnunk.
A BITSTRB folyamatosan kapcsolgat a futó és a készenléti (STANDBY) módjai között, amit
a CODEC folyamat irányít. Amikor a CODEC kódol egy kommunikációs elemet, akkor a
BITSTRB készenléti állapotba kerül, és az üresjárat érzékelés véget ér. Amikor a kódolás
véget ér, a CODEC visszahelyezi a BITSTRB folyamatot a futó állapotába, ahol az üresjárat

érzékelés újra aktiválódik. Valahányszor a BITSTRB folyamat futó módba kerül, a
csatornának aktívnak kell lennie, úgy hogy egymást követően magas szintű választott biteket
kell utólag dekódolnunk a csatorna aktuális üresjáratának észleléséhez.

4.4.6 Akció Pont és Idő Referencia Pont (TRP)
Az akció pont (AP) egy pillanat az időben, melyben a csomópont végrehajt egy speciális
akciót, hogy beállítsa a saját lokális időegységét.
Az óraszinkronizációs algoritmusnak szüksége van a küldő szinkronizációs keretének és a
fogadó megfelelő slotjának statikus slot akció pontjai között fennálló időkülönbségek
felmérésére. Valószínűleg a fogadó csomópontnak nincs közvetlen ismerete egy másik
csomópont statikus AP-járól. Az óraszinkronizációs algoritmus ahelyett, hogy következtetne a
küldők akció pontjainak időbeli elhelyezkedésére, egy felmérést végez a szinkronizációs
keretek megérkezési idejéből.
Van egy bizonyos hatás a fizikai továbbító közegben, ami lehetővé teszi, hogy az első élet a
keret kezdetén hosszabb ideig késleltessük, mint a többi élet ugyanabban a keretben, ezzel
megrövidítve a TSS-t a fogadó oldalon. Ezt a hatást TSS csonkításnak nevezzük és többféle
oka is lehet. Ezek a hatások összeadódnak és csökkentik a TSS hosszát minden egyes TSS
átvitelénél. A csomópont akkor fogadja el a TSS-t érvényesnek, ha minden egymást követő
alacsony szintű választott bitet detektálunk egy l-(n+1) sugáron belül, ahol n a küldő által
küldött TSS hosszát takarja.
A jelek továbbításakor két csomópont között terjedési késleltetés lép fel. Ez a késleltetés
megegyezik a továbbított élek mindegyikével, kivéve az elsőt a keret kezdetekor. Az alábbi
ábra mutatja a terjedés késleltetésnek és a TSS csonkításnak a hatását.

4.24. ábra: A terjedés késleltetésnek és a TSS csonkításnak hatása

A TSS csonkítás és a terjedési késleltetés eredménye, hogy nem tudjuk precízen meghatározni
a kapcsolatot aközött, hogy mikor kezdi a fogadó olvasni a TSS-t, és hogy mikor kezdi az adó
küldeni azt. Ezért szükséges, hogy meghatározzuk az időmértéket egy fogadott keret egy
olyan elme által, melyre nincs hatással a TSS csonkítás. A fogadó csomópont szerez egy
időbélyeget a másodlagos TRP-től, míg az üzenet első BSS-je tart, és ezt használjuk fel, hogy
kiszámoljuk az elsődleges TRP-hez tartozó időbélyeget, ami megmondja, hogy mikor kellene
a csomópontnak látnia a TSS kezdetét, ha a TSS-t nem terheli a csonkítás, illetve a terjedési
késleltetés. Az elsődleges TRP-hez tartozó időbélyeget arra használjuk, hogy megfigyeljük a
keret érkezési idejét az óra szinkronizációs algoritmus által.
Az első BSS második bitjének a választó pontja és a másodlagos TRP egy kereten belül van.
A fogadó el fogja kapni az időbélyeget, minden keret indulása után a másodlagos TRP-nél.
A csomópont az elsődleges TRP-t a másodlagos TRP időbélyegéből fogja számolni. Az
elsődleges TRP időbélyeg a szinkronizációs keret megérkezési idejének megfigyelését
biztosítja az óraszinkronizációhoz, és engedélyezi az FSP folyamaton keresztül a keret
(frame) dekódolás jelet. Az elsődleges és másodlagos TRP-t egyaránt ún. „microtick”-ben
mérjük.

4.25. ábra: Az idő referenciapont számítása és a kapcsolódó lényeges események

A fenti ábrán láthatjuk az idő referenciapont számítását, valamint a kapcsolódó lényeges
eseményeket:
a) A küldő statikus AP-ja az a pont, melynél a továbbító elkezdi küldeni a keretet.

b) Másodlagos TRP, melyet az első BSS második bitjénél találunk. Ennél a pontnál a
dekódoló folyamat egy kimenő jelet fog adni az óraszinkronizációt kezdő folyamatnak
(CSS), melyben közli, hogy egy keretet kezdtünk adni.
c) Az elsődleges TRP-t a másodlagos TRP-ből számoljunk kivonva belőle egy fix
eltolást, amit dekódolási korrekciónak hívunk, valamint egy késleltetést kompenzáló
érétket, amit a terjedési késleltetés hivatott korrigálni.

4.4.7 Keret és szimbólum dekódolás
Egy csatorna dekódoló folyamata nem támogat egyidejűleg keret és szimbólum dekódolását,
azaz egy adott csatornán a csomópont csak egy dekódoló folyamatot (keret vagy szimbólum)
engedélyez egy időben.
A dekódoló folyamat biztosítja az egymást követő kommunikációs elemek hibamentes
dekódolását, amikor az előző elem utolsó bitje és az azt követő kommunikációs elem első
bitje közötti távolság nagyobb vagy egyenlő a csatorna üresjárat határoló bitnél.

4.4.7.1 Keret dekódolás
A keret a csatorna üresjárat után kezdődik az első alacsony szintű választott bittel. A csatorna
üresjárat határoló besorolja az egymást követő magas szintű biteket a csatorna üresjárat
felismerő pont (CHIRP) elé.

4.26. ábra: A fogadott keret bitfolyama és a CODEC valamint BITSTRB folyamatokkal
kapcsolatos események bitfolyama

A fenti ábra mutatja a fogadott keret bitfolyamát és a CODEC valamint BITSTRB
folyamatokkal kapcsolatos események bitfolyamát:

a) A POC felé jelezzük, hogy vége az üresjáratnak, a MAC és FSP folyamatokkal pedig
közöljük, hogy kommunikációs elem (CE) átvitele kezdődött meg.
b) A CSS folyamattal közöljük, hogy megkezdődött a keret továbbítása.
c) A POC felé jelezzük, hogy fejrész érkezett.
d) FSP-vel tudatjuk, hogy a keretet dekódoltuk.
e) Az FSP, MAC és POC folyamatoknak jelezzük, hogy CHIRP-t érzékeltünk a
csatornán.

4.4.7.2 Szimbólum dekódolás
CAS és MTS szimbólumok dekódolása
A csomópont a CAS és MTS szimbólumokat azonos módon dekódolja. Ezeknek a
szimbólumoknak a kódolása egy adott ideig tartó alacsony szinttel történik közvetlenül a TSS
után, viszont a fogadó nem tudja elhatárolni a TSS-t és az azt követő alacsony szintű biteket,
melyeket a CAS és MTS kódolása közben hozunk létre.
Megoldásként, hogy érzékelni tudjuk a CAS és MTS jeleket, csak akkor tekintjük
érvényesnek a kódolást, ha alacsony szintet érzékelünk egy paraméterek által határolt
időintervallumban.

4.27. ábra: A fogadott CAS/MTS jelek bitfolyama a hozzájuk kapcsolódó CODEC és BITSTRB
folyamatokkal

Az ábrán a fogadott CAS/MTS jelek bitfolyamát láthatjuk, a hozzájuk kapcsolódó CODEC és
BITSTRB folyamatokkal:
a) A POC-nak jelezzük, hogy az üresjáratnak vége, a MAC és FSP folyamatokkal pedig
közöljük, hogy CE átvitele kezdődött meg.
b) A POC és FSP folyamatoknak jelezzük, hogy a szimbólumot dekódolunk.

c) Az FSP, MAC és POC folyamatoknak jelezzük, hogy CHIRP-t érzékeltünk a
csatornán.
WUS szimbólum dekódolása
Egy WUP észlelése, ami legalább két WUS-ból áll, melyek kódolása érvényes, ha a
következő feltételek teljesülnek:
1. Alacsony szintet érzékeljünk legalább „t” ideig.
2. Ezt kövesse legalább „h” ideig egy magas szint.
3. Ezután pedig ismét legalább „t” ideig alacsony szintnek kell következnie.
4. Az előző pontokban megadott biteknek pedig egy maximum „k” méretű ablakban kell
megjönniük.

4.5 Keret formátum
A FlexRay keret formátum három fő részből áll: Fej rész, Adat rész, Hibaellenőrző. Ha egy
node keretet küld a hálózatra, akkor először a Headaer Segment (Fejrész) fog megjelenni,
majd az Payload Segment (Adatszegmens) következik, és végül a Trailer Segment
(Hibaellenőrzés) érkezik meg. Az egyes részeken belül a csomópont balról jobbra továbbítja
a mezőket az alábbi ábra alapján.

4.28. ábra: FlexRay keret formátum

4.5.1 Fejléc Szegmens (Header Segment) (5 byte)
Fentartott (Reserved) bit (1 bit)
Ez egy fenntartott bit a jövőbeni protokoll bővítésére. Ha az alkalmazás nem használja, akkor
a küldő csomópont 0-ra állítja és a fogadó csomópont pedig figyelmen kívül hagyja a
fenntartott bitet.
Adat bevezető indikátor (Payload preamble indicator) (1 bit)
Adat bevezető indikátor jelzi, hogy a továbbítandó keret tartalmaz-e egy opcionális vektort az
adatszegmensben.
•

Ha a keretet egy statikus szegmensben továbbítjuk, akkor az indikátor létrehoz egy
hálózat irányító vektort, az adatszegmens kezdetéhez.

•

Ha a keretet egy dinamikus szegmensben továbbítjuk, akkor az indikátor létrehoz egy
üzenetazonosítót (message ID) az adatszegmens kezdetéhez.

•

Ha az bevezető indikátor bitet 0-ra állítjuk, akkor az adatszegmensünk nem fog
tartalmazni hálózatirányító vektort vagy üzenetazonosítót.

•

Ha értékét 1-re állítjuk, akkor hálózat irányító vektort fog tartalmazni, ha statikus
szegmensben, üzenet azonosítót, ha dinamikus szegmensben kerül továbbításra a
keret.

Üres keret indikátor (Null frame indicator) (1 bit)
Az üres keret indikátor jelzi, hogy a továbbítandó keretünk tartalmaz-e hasznos adatot, vagy
sem. Egy üres keretet fogadó csomópont mégis információt kaphat a keretet illetően.
•

Ha értéke 0, akkor a keretünk nem tartalmaz érvényes adatot, és az adatrész minden
értékét 0-ra állítjuk, vagy ha egy alkalmazás igényli, akkor az adatmező kiolvasható.

•

Ha értéke 1, akkor az adatszegmens érvényes információt hordoz.

Szinkronizációs keret indikátor (Sync frame indicator) (1 bit)
A szinkronizációs keretet indikátort a szinkronizációs folyamatokhoz használjuk.
•

Ha értéke 0, akkor egyik fogadó csomópont sem használja fel a keretet
szinkronizálásra.

•

Ha éréke 1, akkor minden fogadó csomópont felhasználja az adott keretet
szinkronizálásra feltéve, ha az megfelel minden követelménynek és feltételnek.

Indító keret indikátor (Startup frame indicator) (1 bit)
Megadja, hogy Indító keretet kaptunk-e vagy sem. Ezeknek a kereteknek speciális feladatuk
van az indító mechanizmus folyamán. Indító kertet csak az ún. hideg indítású (coldstart)

csomópontok küldhetnek. Az ilyen típusú csomópontok alkalmasak arra, hogy elindítsák a
kommunikációs folyamatot egy clusteren, indító keret küldésével.
•

Ha értéke 0, akkor nem indító keretről van szó.

•

Ha értéke 1, akkor indító keretet kaptunk.

Ha az aktuális csomópontunk hideg indítású csomópont és az indikátorunkat 1-re állítottuk,
akkor a fejrész szinkronizációs keret indikátor értékét is 1-re kell állítanunk.
Keretazonosító (Frame ID) (11 bit)
A keretazonosító definiálja, hogy az adott keret melyik slotba kerül továbbításra. Minden
egyes keret azonosító csak egyszer használható egy csatornán egy kommunikációs ciklus
alatt, valamint minden egyes keretnek melyet továbbítunk, kapnia kell egy azonosító számot.
•

A Keret Azonosító tartománya 1-től 2047-ig terjed. Ahol 0, az érvénytelen keretek
jelzésére van fenntartva.

A csomópont, mely továbbítja az azonosítót, mindig a legnagyobb helyi értékű bittel kezdi és
utána csökkenő sorrendben küldi a többit.
Adathossz (Payload length) (7 bit)
Az adathossz az adatszegmens hosszát adja meg. A benne kódolt információ az adatszegmens
hosszának a felét adja meg bájtban, de nem tartalmazza a fejléc, illetve záró szegmens
hosszát.
A statikus szegmensekben az adatok fix méretűek egy adott kommunikációs ciklusban. A
dinamikus szegmensben ezzel ellentétben minden keret hossza különböző, ciklusról ciklusra
és csatornánként is egyaránt.
A mező továbbításakor szintén a legnagyobb helyi értékű bit lesz az első, mint az előző
pontban.
Fejléc (Header) CRC (11 bit)
A Fejléc a Header Cylic Redundancy Check code (CRC) kiszámításakor a következő mezők
értékét veszi figyelembe: szinkronizációs keret és indító keret indikátor, keretazonosító és
adathossz. A CC = Communication Controller, Kommunikációs Vezérlő: elektronikus
komponens egy csomópontban, ami a protokoll megvalósítását végzi egy FlexRay
kommunikációs rendszerben. A CC üzenet küldésekor nem ellenőrzi a CRC érték
helyességét, ha szükséges, akkor offline módon ellenőrizhetjük, de ez nem szerencsés
megoldás a fejlécmezők esetleges megváltozása miatt. A CRC érték ellenőrzését éppen ezért
általában a megérkező kereteknél végzi el a CC a következő képlet segítségével:

x11 + x 9 + x8 + x 7 + x 2 + 1 = ( x + 1) ⋅ ( x 5 + x 3 + 1) ⋅ ( x 5 + x 4 + x3 + x + 1)

A regiszter inicializációs vektora a CRC számoláshoz:

(36)

0x01A.

A fenti 11 bites CRC polinom egy BCH kódot generál melynek Hamming távolsága 6, és 20
bitnyi információt véd. A CRC kód a 0 – 2047 tartományba eső kódszavakat generál.
A továbbításnál először a legnagyobb helyi értékű bitet küldjük majd csökkenő sorrendben a
többit.
Ciklusszámláló (Cycle count) (6 bit)
A megmutatja a küldő csomópont számára a ciklusszámláló értékét (0 – 63) a küldés
pillanatában. A továbbítása pedig a legmagasabb helyi értékkel kezdődik.

4.5.2 Adatszegmens (Payload segment) (0 - 254 byte)
Az adatszegmensben továbbított információnk 0 – 127 db kétbájtos szót tartalmaz. Ezért
mindig páros számúnak kell lennie a továbbított bájtoknak, mivel a fejrészben tárolt
Adathossz mező is a továbbított adat hosszának felét tárolja. A bájtokat számokkal
azonosítjuk és az első, vagyis nulladik bájt a fejléc szegmens után következik és Adat (Data)
0-val jelöljük, a következőt Adat (Data) 1-gyel és így tovább.
A hibaellenőrzés az adatmező hosszától is függ, ha 248 bájtnál rövidebb, akkor a generált
CRC ellenőrző kódunk Hamming távolsága 6, ha 248 bájtnál több, akkor 4 lesz csak. Ez az
érték adja meg nekünk, hogy két kódszó között minimum hány helyi érétken van különbség,
és hogy mennyi hibát tudunk javítani/jelezni.
Ha az adatot szállító keretet dinamikus szegmensben továbbítjuk, akkor az első két bájtot
opcionálisan az üzenetazonosító (message ID) foglalhatja el, melynek segítségével a fogadó
csomópont szűrheti, vagy irányíthatja az adott keretet. Az azonosítót tartalmazó adatrész az
alábbi ábrán látható:

4.29. ábra: Azonosítót tartalmazó adatrész dinamikus szegmensben

Ha az adatot szállító keretet statikus szegmensben továbbítjuk, akkor az első 0 – 12 bájtot a
hálózatirányító vektor foglalhatja el opcionálisan. Jelenlétét az adat bevezető indikátor jelzi,
hosszát pedig a POC konfigurálás állapotában állíthatjuk be 0 – 12 bájt közé. Más állapotban
ez az érték már nem állítható. Az azonosítót tartalmazó adatrész az alábbi ábrán látható:

4.30. ábra: Azonosítót tartalmazó adatrész statikus szegmensben

4.5.3 Záró szegmens (Trailer segment) vagy „Hibaellenőrző tag” (3 byte)
Egy 24 bites CRC ellenőrző összeget tartalmaz az egész keret számára, amit a fejléc és
adatszegmensekből számol, figyelembe véve minden értéküket. Az ellenőrző összeget
ugyanazzal a polinommal generáljuk minden csatornán, a következő módon:
x 24 + x 22 + x 20 + x19 + x18 + x16 + x14 + x13 + x11 + x10 + x8 + x 7 + x 6 + x 3 + 1 =
= ( x + 1) ⋅ ( x11 + x 9 + x8 + x 7 + x 5 + x 3 + x + 1) ⋅ ( x11 + x 9 + x8 + x 7 + x 6 + x 3 + 1)
2

(37)

A csomópont különböző inicializációs vektorokat használ attól függően, hogy melyik
csatornán továbbítja a kereteket.
•

Az A csatornán való továbbításhoz:

0xFEDCBA

vektorokat

•

A B csatornán való továbbításhoz:

0xABCDEF

használják.

4.6 Közegelérés vezérlése
A FlexRay közeghozzáférése egy ismétlődő kommunikációs cikluson alapszik. Egy cikluson
belül két hozzáférési mód közül választhatunk:
•

statikus időosztásos többszörös hozzáférésű (TDMA) mód

•

dinamikus minislot alapú mód

4.6.1 Kommunikációs ciklus
A kommunikációs ciklus jelentését az időzítési hierarchia határozza meg. Az időzítési
hierarchiát négy szint alkotja, melyeket az alábbi ábra is szemléltet.

4.31. ábra: Az időzítési hierarchia

A legfelső szint, a kommunikációs ciklust definiálja, mely tartalmazza a statikus szegmenst,
dinamikus szegmenst, szimbólum ablakot és a hálózati üresjárati időt (NIT). A statikus
szegmensen belül statikus TDMA-t, a dinamikus szegmensen belül pedig dinamikus minislot
alapú módot használunk, a következő átvitel kiválasztására. A szimbólum ablak egy
kommunikációs periódust ad meg, melyben szimbólumokat továbbíthatunk a hálózaton. A
hálózati üresjárati idő pedig egy kommunikációmentes periódus, mely lezárja az aktuális
ciklust.
A következő szint, a döntési szint, tartalmazza a döntési hálót, ami a gerincét alkotja a
FlexRay közeg kiválasztásának. A döntési háló folytonos időintervallumokat tartalmaz,
melyeket statikus szegmensben statikus slotnak, dinamikus szegmensben minislotnak hívunk.

4.6.2 Kommunikációs ciklus végrehajtása
Az indítást leszámítva a kommunikációs ciklus periodikusan végrehajtódik, ahol konstans
számú macroticket tartalmaz minden periódus. A kommunikációs ciklusokat 0-tól számozzuk
egy változó által adott maximális értékig.
A döntés a statikus és dinamikus szegmensekben a csomópont egyedi keret azonosítóján
alapszik, mely egy clusteren belül, minden csatornához és számlálási módhoz, számozott

átviteli slotokat szolgáltat. A keretazonosító meghatározza a továbbítási slotot, ennélfogva azt
is, hogy a választott szegmensen belül mikor lesz elküldve a keret. A keretazonosítókat 1-től
számozzuk egy változó által adott maximális értékig.
A kommunikációs ciklus midig tartalmaz statikus szegmenst és hálózat üresjárati időt. Ahol a
statikus szegmens választható számú statikus slotot tartalmaz, melyek azonos számú
macrotickből állnak. A hálózat üresjárat idő pedig megadja, hogy mennyi macrotick van még
hátra az adott ciklusból, amit nem fed le a statikus, dinamikus szegmens és a szimbólum
ablak.
A kommunikációs ciklus tartalmazhat dinamikus szegmenst és szimbólum ablakot. Ahol a
dinamikus szegmens választható számú minislotot tartalmaz, melyeket azonos számú
macrotick alkot. Ha nincs szükség dinamikus szegmensre, akkor a minislotok számát
választhatjuk 0-nak. A szimbólum ablak választható számú macrotickből áll, de ha nincs rá
szükség, akkor ez a szám választható 0-nak is.
A következő ábra foglalja össze a kommunikációs ciklus végrehajtását.

4.32. ábra: A kommunikációs ciklus végrehajtása

4.6.3 Statikus szegmens
Statikus szegmensen belül a statikus TDMA módot alkalmazunk az átvitelek koordinálására.

4.6.3.1 A statikus szegmens felépítése
A statikus szegmensen belül minden kommunikációs slot időtartama azonos, és minden keret
hossza megegyezik.
Hogy kommunikálhassunk egy statikus szegmensen belül a következő megszorításoknak kell
megfelelni:

1. Szinkronizációs keretet kell küldenünk minden csatlakozó csatornára.
2. Nem szinkronizációs kereteket küldhetünk az egyes csatornákon.
3. Csak egy csomópont továbbíthat egy adott keretazonosítót egy csatornán.
4. Ha a cluster egy slotos módra lett beállítva, akkor az összes nem szinkronizációs
csomópont ki fog jelölni egy keretet az egyedülálló slot keretének.

4.6.3.2 A statikus szegmens futtatása és időzítése
Az átvitelek ütemezéshez minden csomópontnak fenn kell tartania egy slot számlálót minden
csatorna számára. Ezeknek a számlálóknak a kezdeti értéke minden kommunikációs ciklus
elején 1, és növeljük értéküket minden továbbított slot után.
A statikus slotok és az egy slotban lévő macrotickek számát, egy-egy globális konstans adja
meg a clusternek. A statikus slot hosszának megfelelő beállításával kell biztosítanunk, hogy a
keret véget érjen a csatorna üresjárat határolónál és legyen némi biztonsági tartalék a
legrosszabb esetet figyelembe véve.
A következő ábra mutatja a statikus szegmens felépítését, és szemlélteti a statikus
szegmensen belüli lehetséges átviteleket egy egyedülálló csomópont számára.

4.33. ábra: A statikus szegmens felépítése

Minden csomópont egy statikus slotja tartalmazhat egy szinkronizációs keretet, mely egy
speciális keret, ami szükséges a clusteren belüli szinkronizációhoz. Egyes speciális
szinkronizációs kereteket pedig kijelölhetünk indító keretnek.

4.6.4 Dinamikus szegmens
A dinamikus szegmensben a dinamikus minislot alapú módot használjuk, hogy eldöntsük az
átvitelek sorrendjét.

A dinamikus szegmens felépítése
A dinamikus szegmensben a kommunikációs slotok időtartama változó lehet, alkalmazkodik a
változó kerethosszokhoz.
A dinamikus szegmens futtatása és időzítése
Az átvitelek ütemezéséhez minden csomópontnak fenn kell tartania egy-egy slot számlálót
minden csatorna számára a dinamikus szegmens végéig. Míg a statikus szegmensben mind az
„A” mind pedig a „B” csatorna slot számlálóját egyszerre növeltük, addig a dinamikus
szegmensen belül a számlálókat egymástól függetlenül kezeljük
Egy clusteren belül a minislotok és az egy minislotban lévő macrotickek számát globális
változó határozza meg, ahol minden egyes minislot azonos számú macroticket tartalmaz.
Egy dinamikus szegmensen belül az egymást követő dinamikus slotok egy, vagy több
minislotot is tartalmazhatnak. Ha a csatornán épp nem történik kommunikáció, akkor az
aktuális slot csak egy minislotot fog tartalmazni.
Az alábbi ábra vázolja a dinamikus szegmens közegelérési sémáját, továbbá láthatjuk, hogy a
két csatorna nem feltétlenül párhuzamosan használja a csatornát, de azonos minislot alapú
döntési hálót alkalmaznak.

4.34. ábra: A dinamikus szegmens közegelérési sémája

Minden minislot tartalmaz egy akció pontot, mely a minislot kezdetének eltolása. Ezt az
eltolást egy globális változóval szabályozzuk, ami megadja a macrotickek számát az akció
pontig.
A dinamikus szegmensben, keretek továbbítását, a megfelelő dinamikus slot első minislot
akció pontja után lehet megkezdeni. Az átvitel végét szintén egy minislot akció pont jelzi.
A statikus slottal ellentétben a dinamikus slot különbséget tesz az átviteli és üresjárati fázis
között. Az átviteli fázis kiterjed a dinamikus slot kezdetétől az utolsó minislotig, melynél az

átvitel végetér. Az üresjárati fázis zárja le a dinamikus slotot. Az üresjárati fázist egy
kommunikációmentes fázisként definiálunk azért, hogy az átviteli fázis sikeres legyen minden
dinamikus slotban. Ez szükséges, hogy a kommunikációs csatorna üresjárati állapotának
észlelését késleltetni tudjuk, és feldolgozzuk a keretet a fogadó csomópont által.
A csomópont által biztosított slot számláló értékét minden egyes dinamikus slot végén egyel
növeljük, amíg a következők nem teljesülnek:
1. A csatorna slot számlálója eléri a maximumát, vagy
2. A minislotok száma elérte a maximumot, azaz a dinamikus szegmens végetér.
Ha ezen feltételek valamelyike teljesül, akkor a megfelelő slot számláló értékét 0-ra fogja
állítani a csomópontot.

4.6.5 Szimbólum ablak
A szimbólumablakon belül egy egyedülálló szimbólumot küldhetünk. Választást különböző
küldők között nem biztosít a protokoll a szimbólumablak számára, ha mégis szüksége lenne
erre, akkor azt egy magasabb szintű protokoll fogja biztosítani számára.

4.35. ábra: Szimbólum ablak

A szimbólum ablakon belüli macrotickek számát is egy globális konstans adja meg a
clusternek, az akció pont helyét a slot kezdetétől számított eltolással kapjuk. Magának a
szimbólumnak a továbbítását, pedig az akciópont után kezdjük meg.

4.6.6 Hálózat üresjárati idő
A hálózat üresjárati idő biztosítja az időt a csomópont számára, hogy kiszámolja és
alkalmazza

az

órakorrekciós

feltételeket

valamint,

hogy

végrehajtsa

a

speciális

kommunikációs ciklusait a kapcsolódó feladatoknak.
Továbbá hálózat üresjárat idő tartalmazza a megmaradt makro ütemeket, melyeket nem
foglaltunk le a statikus/dinamikus szegmensben vagy a szimbólum ablakban.

4.7 Keret és szimbólum feldolgozás (FSP)
Az FSP a fő feldolgozási réteg a keret és szimbólumdekódolás valamint a CHI között. Az FSP
ellenőrzi a helyes időzítését a kereteknek és szimbólumoknak, figyelembe véve a TDMA
sémát, hogy a későbbiekben szintaktikai és szemantikai ellenőrzést alkalmazzunk a fogadott
kereteken.

4.7.1 FSP működési módjai
Az FSP működési módjait a POC állítja be minden csatornához külön – külön:
1. STANDBY módban a keret és szimbólum – feldolgozás szünetel.
2. STARTUP módban az FSP fut, de nem frissítődik a CHI elérési pontokon.
3. GO módban az FSP fut és frissítődik a CHI elérési pontokon.

4.7.2 Keret és szimbólum feldolgozási folyamatok
Egy rendszer mindkét csatornájához ugyanazon feldolgozási folyamatok tartoznak. Minden
egyes kommunikációs csatornához az FSP folyamat öt különböző állapotot vehet fel, melyet
az alábbi ábrán láthatunk.

Készenléti

CE
kezdésre
vár

dekódolás

Átvitel
végére vár

CHIRP
jelre vár

4.36. ábra: Az egyes kommunikációs csatornához tartozó FSP folyamat öt különböző állapota

FSP készenléti (standby) állapot
A csomópont kezdetben az FSP készenléti állapotába kerül és várja, hogy a POC folyamat
kezdeményezze az FSP állapot váltását. A csomópont akkor fogja elhagyni az FSP készenléti
állapotát, ha a POC STARTUP vagy GO módba állítja az FSP-t.
FSP CE kezdésre vár (wait for CE start) állapot
Minden egyes kommunikációs csatornán egy csomópontja addig marad a kezdésre váró
állapotban amíg:
1. egy CE kezdetét észleli, vagy
2.

a csomópont kezd el továbbítani kommunikációs elemet a csatornán.

Ha bármelyik slot határa, vagy a négy szegmenshatár bármelyike átfedi egymást, akkor a
csomópont végrehajt egy SLOT_SEGMENT_END_A (slot szegmens vége) makrót, hogy
biztosítsa a host interfésznek további feldolgozás céljából a slot aktuális állapotát és minden
keretadatot, amit még fogadni fogunk. Ebben az esetben a csomópont az FSP várakozó
állapotában marad.

A SLOT_SEGEMENT_END_A makro
Ezt a makrót az FSP folyamaton belül hívjuk meg:
1. statikus slot végénél,
2. dinamikus slot végénél, ha van dinamikus slot definiálva,
3. szimbólum ablak végénél, ha van ilyen definiálva, és
4. hálózati üresjárati idő végénél.
Ha egy érvényes keretet fogadunk, melyben a szinkronizációs keretet jelző bit be van állítva,
és nem észlelünk összetett hibát a többi csatornán, akkor a csomópont közli, hogy érvényes
szinkronizációs keret érkezett.
Ha az FSP folyamat GO módban van, akkor a csomópont elérhetővé teszi a slot állapotát és a
fogadott keret adatait a CHI számára.
FSP dekódolás (decoding in progress) állapot
Minden egyes kommunikációs csatornán egy csomópont addig marad dekódolás állapotban
amíg:
1. a csomópont elkezdi a továbbítást a kommunikációs csatornán, vagy
2. egy dekódolási hiba fordul elő a kommunikációs csatornán, vagy
3. egy szintaktikailag helyesen dekódolt keret van a kommunikációs csatornán, vagy
4. egy szimbólumot dekódoltunk, vagy
5. egy a négy szegmenshatár közül átfedi egymást.
Ha bármelyik slot határa, vagy a négy szegmenshatár bármelyike átfedi egymást, akkor a
csomópont végrehajt egy SLOT_SEGMENT_END_A makrót, hogy biztosítsa a host
interfésznek további feldolgozás céljából, a slot aktuális állapotát és minden keretadatot, amit
még fogadni fogunk.
Keret elfogadása nem TDMA műveletek alatt
Minden egyes kommunikációs csatornán a csomópont el fog fogadni minden olyan keretet,
mely teljesíti a következő kritériumokat:
1. A fejrész keretazonosítójának értéke legyen nagyobb, mint 0 és ne haladja meg az
utolsó statikus slot érétkét.
2. A szinkronizációs keretet jelző bit érétke legyen 1.
3. A kezdő keretet jelző bit értéke szintén 1 legyen.
4. A fejrészben megadott adathossz egyezzen meg a globálisan definiált statikus
szegmens hosszával.

A keretet, mely ezeket a feltételek teljesíti, érvényes kezdő keretnek nevezzük.
Keret elfogadása TDMA műveletek alatt
Statikus szegmensben:
Minden egyes kommunikációs csatornán a csomópont el fogja fogadni az első keretet, mely
teljesíti a következő feltételeket:
1. A keret egy statikus slotot tartalmazzon.
2. A fejrészben megadott adathossz egyezzen meg a globálisan definiált statikus keret
adathosszával.
3. A fejrész keretazonosítójának érétke egyezzen meg a slot számláló érétkével.
4. A fejrész ciklusszámlálójának érétke egyezzen meg a ciklusszámláló értékével.
Dinamikus szegmensben:
Minden egyes kommunikációs csatornán a csomópont el fogja fogadni az első keretet, mely
teljesíti a következő feltételeket:
1. A fejrész keretazonosítójának értéke legyen nagyobb, mint 0 és egyezzen meg a slot
számláló értékével.
2. A fejrész ciklusszámlálójának érétke egyezzen meg a ciklusszámláló értékével.
3. A szinkronizációs keret indikátor értéke legyen 0.
4. A kezdő keret indikátor érétke legyen 0.
5. A null keret indikátor értéke szintén 0 legyen.
FSP CHIRP jelre vár (wait for CHIRP) állapot
Minden egyes kommunikációs csatornán a csomópont üresjáratra várakozó állapotban marad
amíg:
1. CHIRP-t észlelünk a csatornán, vagy
2. a csomópont elkezdte az átvitelt a kommunikációs csatornán.
Ha bármelyik slot határa, vagy a négy szegmenshatár bármelyike átfedi egymást, akkor a
csomópont végrehajt egy SLOT_SEGMENT_END_A makrót, hogy biztosítsa a host
interfésznek további feldolgozás céljából a slot aktuális állapotát és minden keretadatot, amit
még fogadni fogunk. Ebben az esetben a csomópont az CHIRP jelre vár állapotban marad.
FSP átvitel végére vár (wait for transmission end) állapot
Minden egyes kommunikációs csatornán a csomópont az átvitel végére váró állapotban fog
maradni amíg:

1. az átvitel véget ér a csatornán, vagy
2. a slot határ, vagy a négy szegmens határ közül bármelyik átfedi egymást.
Ha bármelyik slot határa, vagy a négy szegmenshatár bármelyike átfedi egymást, akkor a
csomópont jelezni fogja a POC-nak, hogy végzetes hiba történt.

4.8 Cluster wakeup
Az cluster ébresztéséhez szükséges minimális előfeltétel, hogy minden BD energiával legyen
ellátva. A BD-nek megvan a képessége, hogy felébressze a csomópont egyes komponenseit,
ha WUP-ot fogad a csatornán. Legalább egy csomópontnak a clusteren belül szüksége van
külső ébresztési forrásra.
A host teljes mértékben kontrolálja az ébresztési folyamatot. A CC biztosítja a hostnak a
képességet, hogy továbbítson WUP-ot minden elérhető csatornán külön-külön. WUP-ot nem
küldhetünk egy időben minden csatornán. Ez azért szükséges, hogy egy hibás csomópont ne
tudja megzavarni a kommunikációt egyszerre mind a két csatornán. A hostnak be kell
állítania, hogy a CC-nek melyik csatornát kell felébresztenie. A CC biztosítja, hogy a
folyamatban lévő kommunikációt ne zavarja meg semmi.
Bármelyik hibamentes fogadó csomópont felébresztését okozza egy WUP, ha az adott
csomópont éppen alvó állapotban van. Általában a fogadó csomópont BD-je felismeri a
WUP-ot és elkezdi a csomópont ébresztését. A CC-nek csak addig kell felismernie a WUP-ot,
míg az ébresztési vagy indítási fázis tart.
A CC nem tudja ellenőrizni, hogy vajon az összes csatornához csatlakozó csomópont éber
maradt-e a WUP átvitele után, mivel ezek a csomópontok nem tudnak visszacsatolást adni,
míg az indítási ciklus tart. A host tisztában van az ébresztési folyamat lehetséges
hibalehetőségeivel.
Az ébresztési folyamat támogatja az egycsatornás eszközök azon képességét, hogy
kétcsatornás rendszerben kezdeményezzék a cluster ébresztését egy WUP továbbításával azon
a csatornán, melyhez csatlakoznak. Ekkor egy másik csomópontnak, mely hozzáfér mindkét
csatornához, kötelessége a másik csatornát felébreszteni és továbbítani rajta a WUP-ot.
Az ébresztési folyamat elviseli, ha egyszerre több csomópont kezdeményezi a csatorna
ébresztését, és ezt úgy oldja fel, hogy végül csak egy csomópont fog WUP-ot továbbítani.
Ráadásul a WUP ütközés szempontjából rugalmas, vagyis mikor két csomópont egyszerre
továbbít WUP-ot, és ezzel hibát generál, attól még a hiba eredményeként kapott jel képes

felébreszteni a többi csomópontot. A következő ábra egy példát ad arra, hogyan ébresszünk
fel két csatornát hibamentesen.

4.37. ábra. Két csatorna hibamentes felébresztése

4.8.1 Ébresztés támogatása CC-vel
A hostnak meg kell adnia a kezdeti értékeket egy FlexRay cluster ébresztéséhez. A host
beállítja az ébresztendő csatornát, míg a CC POC konfigurálás állapotban van.
A host utasítja a CC-t, hogy küldjön WUP-ot a csatornán, míg a CC POC kész állapotban van.
Miután a CC elhagyja az előbbi állapotot, megkezdi az ébresztési folyamatot, és megpróbál
WUP-ot küldeni a csatornán. A folyamat befejeztével egy jelet küldünk vissza a hostnak az
ébresztés állapotáról.
A hostnak megfelelően be kell állítania a CC- t, mielőtt még a cluster ébresztését érzékelnénk.
Egy paraméterrel azonosítjuk a csatornát, melyen a CC beállítja az ébresztést. A host csak
akkor tudja ezt megtenni, ha POC konfigurálás állapotban van. Miután a CC belépett a POC
kész állapotába, a host kezdeményezheti a kijelölt csatorna ébresztését. Az ébresztési
folyamat befejeztével, a CC jelzi a host felé az ébresztési kísérlet eredményét, melyek a
következők lehetnek:
•

Nem definiált, ha a CC még nem futtatta az ébresztési folyamatot, amióta a POC
utoljára lépett be az alapértelmezett beállítások állapotába, vagy amikor a POC
válaszol egy CHI ébresztési paranccsal.

•

Fogadott fejrész, ha a CC egy keret fejrész mezejét fogadja kódolási hiba nélkül
minden csatornán a kezdeti figyelő fázis alatt.

•

Fogadott WUP, ha a CC érvényes WUP-ot fogad az ébresztendő csatornán, míg a
kezdeti figyelési periódus tart.

•

Ütköző fejrész, ha a CC ütközést érzékel a WUP továbbítása közben, amit egy, az
érzékelési fázisban érkezett érvényes fejrész fogadása okoz.

•

Ütköző WUP, ha a CC ütközést érzékel a WUP továbbítása közben, amit egy, az
érzékelési fázisban érkezett érvényes WUP fogadása okoz.

•

Ismeretlen ütközés, ha a CC ütközést érzékel, bármilyen utólagos esemény fogadása
nélkül, mely lehetővé tenné, hogy az előző két kategóriába soroljuk.

•

Továbbított, ha a WUP továbbítása rendben megtörtént.

POC wakeup figyelés (listen) állapot
Ennek az állapotnak az a célja, hogy meggátolja a WUP továbbítását, ha egy már létező
kommunikáció vagy ún. startup (indítás) folyamatban van.
Egy időzítő lehetővé teszi a gyors cluster ébresztést zajmentes környezetben, viszont míg az
időzítő biztosítja az ébresztést, sokkal összetettebb feltételekre van szükség zaj jelenlétében.
Ha folyamatban lévő kommunikációt vagy ébresztést érzékelünk, akkor az ébresztési
kísérletet megszakítjuk.
POC wakeup küldés (send) állapot
Ebben az állapotban a CC továbbítja a WUP-ot a kijelölt csatornán és ellenőrzi az
ütközéseket.
Amíg a CC továbbít egy WUP-ot a kijelölt csatornán, nem tudjuk meghatározni, hogy egy
másik csomópont küldött e másik WUP-ot vagy keretet ezen a csatornán, míg az átvitelünk
tart. Csak addig tudjuk a csatornát figyelni, míg a WUP üresjárati részeit továbbítjuk. Amikor
ezekhez az üresjárati részekhez érünk, a CC elhagyja a küldési állapotot, és egy megfigyelő
állapotba vált. Ennek köszönhető, hogy az ütközéseket észre tudjuk venni és jelezni tudjuk a
host felé.
POC wakeup érzékelés (detect) állapot
Ez az állapot lehetővé teszi, hogy felfedezzük az előző állapotban történő ütközés okát.
A megfigyelést az időzítő lejárata határolja. Egy másik csomópont által kezdeményezett
WUP, vagy egy fogadott keret fejrész észlelése közvetlen átmenetet jelent a POC kész
állapotba.

4.8.2 Communication startup „kommunikáció kezdete”
Mielőtt a kommunikációt elkezdenénk, a clusternek fel kell ébrednie, tehát az ébresztési
folyamatnak be kell fejeződnie, mielőtt elkezdenénk a kommunikációt. A kezdés minden
csatornán szinkronban történik.
A kezdési folyamatot kezdeményező akciót coldstartnak vagy hidegindításnak nevezzük.
Csak limitált számú csomópont kezdeményezhet startupot, ezeket coldstart csomópontoknak
nevezzük.
Egy hidegindítási kísérlet egy ütközést elkerülő szimbólum (CAS) továbbításával kezdődik.
Csak az a coldstart csomópont továbbíthat keretet az első négy ciklusban a CAS után, amely a
CAS-t továbbította. Ezután először a többi coldstart csomóponthoz csatlakozik, és utána az
összes többihez.
Azt a coldstart csomópontot mely elindítja a clustert ún. leading (vezető) coldstart
hidegindítású csomópontnak nevezzük. Azt coldstart csomópontot, amit egy már meglévő
coldstart csomópont után illesztünk be ún. following (rákövetkező) coldstart (hideg
indítású) csomópontnak nevezzük.
Az indítási (startup) folyamat alatt csak egy csomópont küldhet indító keretet. Bármelyik
coldstart csomópont felébreszthet, vagy megnézhet egy clustert, hogy már éber-e, mielőtt
elkezdené az indulás folyamatot.
Indulás (Startup) végrehajtása coldstart csomópont által
•

Csak coldstart csomópont kezdeményezheti egy cluster indítását.

•

Minden egyes coldstart csomópont befejezi az indítási folyamatot, amint stabil
kommunikáció alakul ki a többi coldstart csomópont egyikével.

Nem coldstart csomópontok beillesztése
•

A nem coldstart csomópontok beillesztéséhez szükség van legalább két ún. indítási
(startup) keretre különböző csomópontoktól. Ez a feltétel biztosítja, hogy a nem
coldstart csomópontok mindig csatlakozhassanak a legtöbb coldstart csomóponthoz.

•

A nem coldstart csomópontok beillesztése megkezdhető, mielőtt a colstart
csomópontok befejeznék az indítási folyamatukat.

•

A nem coldstart csomópontok nem fejezhetik be az indítási folyamataikat, míg
legalább két coldstart csomópont nem fejezné be indítást.

4.8.3 Hidegindítást felfüggesztő mód
Ebben a módban a csomópont megakadályozhatja a TDMA kommunikáció ütemezésének
inicializálását. A hidegindítást felfüggesztő módban a CC indítása a POC konfigurálás
állapotának elhagyása után fog történni. Amíg a host kiadja a parancsot a mód elhagyására, a
CC nem fogja engedélyezni a coldstart csomópont funkcióit. Mindazonáltal egy
csomópontnak megengedett, hogy kapcsolódjon egy futó clusterhez, vagy továbbítson indító
kereteket,

miután

egy

másik

coldstart

csomópont

már

megkezdte

a

cluster

egy

cluster

kommunikációjának inicializálását.
Ha

egyszer

már

szinkronizáltuk

és

beillesztettük

a

csomópontot

kommunikációjába, akkor már nem korlátozzuk tovább a csomópontot a keretek
továbbításában.
Ezt a módot arra használjuk, hogy megakadályozzuk egy csomópont aktív indítási kísérleteit,
vagy késleltessük azokat.

4.8.4 Az indítási folyamat felépítésének módjai
A CC három különböző úton tudja a kommunikációt felépíteni. Ebből kettőt a coldstart
csomópontok számára tartunk fent, a megmaradt egy utat pedig a nem coldstart
csomópontoknak. A következő ábra ezt a három lehetőséget szemlélteti.

4.38. ábra. A kommunikáció CC általi felépítése

4.8.4.1 A leading coldstart csomópont által bejárt út (node A)
Ha egy coldstart csomópont belép a kezdési folyamatba, akkor figyeli a hozzátartozó
csatornákat és megpróbál kereteket fogadni. Ha nem észlel kommunikációt, akkor megkísérli
a hidegindítást. Az átvitel kezdetét jelző CAS szimbólumot az első érvényes ciklus által
továbbítjuk, melyet 0-val jelölünk.
A 0. ciklusban a csomópont megkezdi az indító keret továbbítását. Míg minden coldstart
csomópont megkísérli végrehajtatni a hidegindítást, közben előfordulhat, hogy több
csomópont is egyszerre továbbít CAS szimbólumot és egy hidegindítási útra lép. Ez a
szituáció feloldható a CAS továbbítását követő négy ciklusban. Amint egy coldstartot
kezdeményező csomópont fogad egy CAS szimbólumot vagy keret fejrészt ebben a négy
ciklusban, akkor visszalép figyelő (listen) állapotba. Ennek következtében csak egy
csomópont marad ezen az úton.
A negyedik ciklusban a többi coldstart csomópont folytathatja az indító keretének
továbbítását. A csomópont, mely kezdeményezte a hidegindítást, összegyűjti az összes indító
keretet a negyedik, ill. ötödik ciklusban, és órakorrekciót hajt végre. Ha az órakorrekció nem
jelez hibát és a csomópont fogadott legalább egy érvényes indító keretet, akkor a csomópont
elhagyja az indítási folyamatot és elkezdi a művelet végrehajtást.

4.8.4.2 A following coldstart csomópont által bejárt út (node B)
Ha egy coldstart csomópont megkezdi az indítási folyamatot, figyelni kezdi a hozzá
csatlakozó csatornákat és megpróbál FlexRay kereteket fogadni.
Ha észleletünk kommunikációt, akkor megpróbálunk beilleszteni egy küldő coldstart
csomópontot, és fogadni két érvényes indító keretet ettől a csomóponttól, hogy ütemezhessük
és elvégezhessük a szükséges órakorrekciót.
Ha ez a keret fogadás sikeres, akkor begyűjtünk minden szinkronizációs keretet, és
elvégezzük az órakorrekciót a következő dupla ciklusban. Ha az órakorrekció nem jelez hibát,
és ha a csomópont folytatja a keretek fogadását egy hasonló csomóponttól, akkor a
beillesztést sikeresnek tekintjük, és a csomópont elkezdheti továbbítani saját indító keretét.
Egyébként visszalép figyelő állapotba.
Ha a következő három ciklusban az órakorrekció nem jelez hibát, és legalább egy másik
coldstart csomópont látható, akkor a csomópont elhagyja az indítási folyamatot és elkezdi a
művelet végrehajtását.

4.8.4.3 A nem coldstart csomópont által bejárt út (node C)
Ha egy nem coldstart csomópont kezdi meg az indítási folyamatot, figyelni kezdi a hozzá
csatlakozó csatornákat és megpróbál FlexRay kereteket fogadni.
Ha észleletünk kommunikációt, akkor megpróbálunk beilleszteni egy küldő coldstart
csomópontot, és fogadni két érvényes indító keretet ettől a csomóponttól, hogy ütemezhessük
és elvégezhessük a szükséges órakorrekciót.
A következő dupla ciklusban megpróbálunk legalább két olyan coldstart csomópontot találni,
melyek olyan indító kereteket továbbítanak, amik beillenek a csomópont saját ütemezésébe.
Ha ez nem teljesül, vagy az órakorrekció hibát jelez, akkor megszakítjuk a beillesztési
kísérletet és újrapróbálkozunk.
Miután érvényes indító keretpárt fogadtunk, két különböző coldstart csomóponttól, a
csomópont elhagyja az indítási folyamatot és megkezdi a művelet végrehajtását.

4.9 Óraszinkronizálás
Egy elosztott rendszerben minden csomópont saját órával rendelkezik. A hőmérséklet és
feszültségingadozás hatásra a különféle csomópontok belső órája eltér egy idő után akkor is,
ha kezdetben minden belső óra szinkronizálva lett.
Alapvető feltevése az idővezérelt rendszernek, hogy egy clusteren belül minden csomópont
körülbelül azonos idővel rendelkezzen, és ezt a globális időt tekintsük a kommunikáció
időzítésének alapjául. Itt a „körülbelül azonos” azt jelenti, hogy a különbség két csomópont
globális ideje között egy toleranciahatáron belül legyen. Ennek az értéknek a maximuma adja
az óra pontosságát.
A FlexRay protokoll elosztott óraszinkronizációt alkalmaz, ahol minden csomópont saját
magát szinkronizálja a clusterhez, úgy hogy figyeli a többi csomópont által küldött
szinkronizációs kereteket. Hiba toleráns algoritmust használunk.

4.9.1 Az idő felépítése
4.9.1.1 Időzítési hierarchiák
Az idő felépítése egy csomóponton belül ciklusokon, macrotick és microtick ütemeken
alapszik. Egy makroticket egész számú mikrotick alkot és egy ciklus egész számú
makroticket tartalmaz. Ennek felépítését a következő ábra szemlélteti.

4.39. ábra: Időzítési hierarchiák

Microtickek (mikró ütemek) olyan kontroller specifikus időegységek, melyeket a CC
oszcillátora állit elő. Időtartamuk kontrollertől függően változik. A csomópontok belső
idejének finomságát adják.
Macrotickek (makró ütemek) szinkronizálása cluster alapú. Tolerancia határon belül egy
makrotick időtartama azonos minden szinkronizált csomópontra a clusteren belül. A
macrotickek hossza a microtickek egész számú többszöröse, ahol a microtickek száma
minden macrotickben más és más egy csomóponton belül. A microtickek száma egy
macrotickben minden csomópontra más, és ezt a számot az oszcillátor frekvenciája határozza
meg. Annak ellenére, hogy bármely macrotick egész számú microticket tartalmaz, az átlagos
hossza a makro ütemnek egy cikluson belül nem egész számú lesz.
Ciklus egész számú macroticket tartalmaz, melyek száma azonos minden csomópontban egy
cikluson belül, és ugyan az marad ciklusról ciklusra. Bármely időpillanatban a
csomópontoknak ugyan az a ciklusszámuk.

4.9.1.2 Globális és lokális idő
A globális idő egyszerűen megfogalmazva a clusteren belüli idő. A FlexRay protokollnak
nincs abszolút vagy referencia globális ideje, minden csomópontnak saját globális ideje van.
A lokális idő a csomópont órájának idejét mutatja, melyet a következő változók adnak meg:

•

ciklus számláló: Az aktuális ciklus számát adja meg, és értékét minden egyes ciklus
elején növeljük. Számozását 0-tól egy adott maximum értékig növeljük, ha ezt a
számot elértük a számláló nullázódni fog.

•

makro számláló: Az aktuális macrotick számát adja meg, értékét 0-tól egy adott
maximum értékig növeljük. Megadja a macrotickek számát az adott ciklusban.

•

mikro számláló: Az aktuális microtick számát adja meg.

Az első kettő ezek közül az alkalmazások számára is látható.
A lokális idő a globális idő lokális értékén alapszik. Minden csomópont az óraszinkronizációs
algoritmust használja, hogy megkísérelje a globális idő helyi értékéhez való alkalmazkodást.
Egy cluster pontosságát a clusteren belüli két csomópont ideje közötti maximális eltérés adja
meg.

4.9.2 Szinkronizációs folyamat
A szinkronizációs folyamat két fő egyenrangú folyamatot tartalmaz. A macrotick
ütemgeneráló folyamatot (MTG), mely irányítja a makró és ciklus számlálókat, valamint
alkalmazza a frekvencia (rate) és fázis (offset) korrekciós étékeket. Az óraszinkronizációs
folyamat (CSP), mely végrehajtja a ciklus kezdetének kijelölését, az értékek szórásának a
mérését és tárolását, valamint a frekvencia és fázis korrekciós értékek kiszámolását. A
következő ábra ezen két folyamat és a közeghozzáférés a kapcsolatát mutatja be.

4.40. ábra: Az MTG, CSP és közeghozzáférés kapcsolata

Az óraszinkronizáció elsődleges feladata az, hogy biztosítsa az időkülönbséget a csomópont
és cluster között a pontossági határon belül maradva. Két féle időkülönbséget különböztetünk
meg két csomópont között:
•

fázis differencia és

•

frekvencia differencia.

Az ismert eljárások, melyek az időszinkronizációt végzik a csomópontok között fázis, vagy
frekvencia korrekciót használnak. A FlexRay ezen műveletek kombinációját használja. A
következő feltételeknek teljesülnie kell:
•

A frekvencia- és fáziskorrekció hasonló módon zajlik minden csomópont esetén. A
frekvencia korrekciót az egész ciklus alatt végezzük.

•

A fáziskorrekciót a NIT alatt hajtjuk végre, mindig csak a páratlan ciklusokban és be
kell fejezni mielőtt a következő ciklus kezdődne.

•

A fázisváltozást a microtickek száma jelzi, melyeket hozzáadunk a NIT fázis
korrekciós szegmenséhez, mely akár negatív is lehet. A kiszámítása minden ciklusban
idő igényel, de a korrekciót csak minden páratlan ciklus végéhez adjuk hozzá. A
fáziskorrekció kiszámítása egy ciklusban értékek mérésén alapul. Ezt a számítást nem
tudjuk befejezni a NIT előtt, de elkezdhetjük már a dinamikus szegmensen, vagy
szimbólum ablakon belül, addig ameddig a számítás visszacsatolását késleltetjük a
NIT-ig. A számítást be kell fejezni, mielőtt a fáziskorrekciós fázis folytatódna.

•

A frekvencia (rate) megváltozását microtickek száma jelzi, melyeket hozzáadunk a
kommunikációs ciklusban definiált microtickek számához, mely akár negatív is lehet.
Értékét az óraszinkronizációs folyamat határozza meg, és csak egyszer számoljuk ki
dupla ciklusonként. Számítása időt igényel páratlan ciklusokban a statikus szegmenst
követően. A számítás páros és páratlan dupla ciklusokban értékek mérésén alapul. Ezt
a számítást nem tudjuk befejezni a NIT előtt, de elkezdhetjük már a dinamikus
szegmensen vagy szimbólum ablakon belül, addig ameddig a számítás visszacsatolását
késleltetjük a NIT-ig. A számítást be kell fejezni, mielőtt a következő páros ciklus
elkezdődne.

A POC folyamat beállíthatja az óraszinkronizációs folyamat működési módját a következő
módok valamelyikére:
•

A STANDBY módban az óraszinkronizációs folyamat fel van függesztve.

•

A NONSYNC módban a CSP végrehajtja az óraszinkronizációt azzal a feltétellel,
hogy nem továbbítunk szinkronizációs kereteket.

•

A SYNC módban a CSP végrehajtja az óraszinkronizációt azzal a feltétellel, hogy
szinkronizációs kerteket továbbítunk.

Miután a POC beállította a CSP módját (SYNC / NONSYNC), a CSP vár a CSP indítási
folyamatra vár állapotban, amíg a POC nem kényszeríti a csomópontot hidegindításra vagy
nem illeszti be egy clusterbe.
Az indítási (startup) folyamat befejezése után egy ismétlődő sorozatot tartalmazó ciklust
inicializálunk, egy mérési fázist, fázis és frekvencia kalkulációt hajtunk végre. Az fázis
kalkulációt minden ciklusban, a frekvencia kalkulációt csak minden páratlan ciklusban fogjuk
végrehajtani.

4.9.3 Az óra indítása
A csomópont belső órájának indításához szükség van:
•

Az MTG folyamat inicializálására és elkezdésére és

•

a CSP folyamat inicializálására és elkezdésére. Ez a folyamat tartalmazza a mért és
tárolt értékek szórásának meghatározásához szükséges ismétlődő feladatokat, valamint
az fázis és frekvencia korrekciós értékek kiszámítását.

Az óra elindításának (szinkronizálásának) egy csomóponton belül két módja van:
•

A csomópont egy leading coldstart csomópont

•

A csomópont átveszi a kezdeti értékeket egy már futó colstart csomóponttól.

Az indítási folyamat el fog kezdődni, amint a POC beszúrási kísérlett jelez a CSP felé.

4.9.3.1 Az óra hidegindítása
Ha nem észlelünk folyamatban lévő kommunikációt a csatornákon, a POC kényszerítheti a
csomópontot, hogy alkalmazza a cluster coldstart csomópontra vonatkozó szabályait. Ez a
következő akciókat okozza:
•

Az óraszinkronizációs folyamatok megszakadnak az A és B csatornán.

•

Az MTG folyamat elhagyja a startra várakozó állapotát. A kezdeti értékektől függően,
macrotick és ciklus kezdete jelek generálódnak, melyeket eljuttatunk a többi
folyamathoz.

•

A CSP vár a ciklus kezdetére.

A CSP és MTG folyamatok folyatatják az ütemtervüket, míg a POC készenléti módba nem
helyezi a CSP folyamatot, vagy hiba nem generálódik.

4.9.3.2 Az óra indítása beszúrással
Ha folyamatban lévő kommunikációt észlelünk indítás közben, vagy a csomópont nem
engedélyezi a hidegindítást, akkor a csomópont megpróbálja egy coldstart csomópont
frekvencia, ciklus szám és ciklus indítás értékeinek adoptálásával a cluster időzítésébe
illeszteni. Hogy ezt elvégezzük, a CSP folyamat megmutatja az óraszinkronizáció indításának
folyamatait az A és B csatornának.
Ezután az A és B csatornák a kódoló/dekódoló egységre várnak, mely jelzi nekik egy
potenciális keret kezdetét. A CSS folyamat ekkor vesz egy időbélyeget és vár egy jelre,
melyet egy érvényes páros indító keret fogadása hoz létre. Ha nem fogadtunk érvényes páros
indító keretet, akkor az időbélyeget felülírjuk a következő keret kezdet időbélyegével, melyet
fogadtunk.
Mikor egy érvényes páros indító keretet fogadunk a csomópont képes újrakalkulálni a ciklus
és macrotick számlálók kezdeti értékét. Ezután a csomópont vár a megfelelő páratlan indító
keretre. Ezt a keretet egy adott időablakon belül várjuk. Mikor a potenciális keret kezdetét
észleljük ezen az időablakon belül, elindítunk egy mikro időzítőt. Mikor ez az időzítő lejár,
elindul az MTG folyamat az újrakalkulált kezdeti értékekkel. Ha egy másik potenciális keret
kezdetet is észlelünk az időablakban, akkor ezt követően újraindítjuk a mikro időzítőt. Csak
egy csatorna indíthatja el az MTG folyamatot. A mikro időzítő lejárta és a teljes indító keret
fogadása között, a többi csatorna nem indíthat, állíthat meg, vagy módosíthat MTG
folyamatot, de fogadni tud potenciális indító keret eseményeket és elindíthatja a saját mikor
időzítőjét. A nem kezdeti csatorna viselkedése annyiban tér el a kezdeti csatornáétól, hogy
nem kezdeményezhet MTG folyamatot és nem tudja leállítani saját magát valamint a CSS
folyamatot egy másik csatornán.
A megfelelő páros indító keret fogadását és a beszúrás feltételeinek teljesülését követően
felfüggesztjük a CSS folyamatot az adott csatornán. Mielőtt a felfüggesztés megtörténne,
küldünk egy jelet, mely jelzi a beillesztés sikerét. Ezt a jelet használjuk a CSS folyamat
felfüggesztésére.
Egy időzítőt használunk, hogy újraindítsuk az óraindítás szinkronizációs folyamatát, ha a
megfelelő indító keret nem érkezik meg ezen időintervallumon belül.

4.9.4 Az idő mérése
Minden csomópont csatornánként méri és tárolja a statikus szegmensben fogadott összes
szinkronizációs keret elvárt és megfigyelt érkezési ideje közötti időkülönbségeket.

Egy keret várt érkezési ideje a statikus akció pont. A MAC generál egy jelet, amikor a statikus
akció pontot elértük. Mikor az óra szinkronizációs folyamat fogadja ezt a jelet, elment egy
időbélyeget.
Míg egy keret fogadása történik, a dekódoló egység egy újabb időbélyeget vesz, mikor észleli
a másodlagos időreferencia pontot. Ez az időbélyeg azonos időlapon nyugszik, mint a statikus
akció pont időbélyege. A dekódoló egység ezután kiszámolja az elsődleges időreferencia
pontot, egy előre meghatározott fázis értéket kivonva a másodlagos időreferencia pont
időbélyegéből. Ezt az értéket átadjuk a keret és szimbólum feldolgozó folyamatnak, mely
átadja az eredményt a CSP-nek, minden egyes érvényes szinkronizációs keret fogadása után.
Az akció pont és az elsődleges időreferencia pont időbélyege közötti különbséget, továbbá a
logikai értékeket melyek megadják, hogy az adat érvényes e, és hogy a keret indító keret-e
vagy sem, a következőkben ismertetett adatstruktúra megfelelő helyére mentjük el. A mérési
fázis akkor ér véget, amikor a statikus szegmens befejeződik.
Az adatstruktúra melyben a mérési adatokat tároljuk egy háromdimenziós tömb, ahol a
dimenziók a következők:
•

vonal szám (1…15)

•

kommunikációs csatorna (A vagy B)

•

kommunikációs ciklus (páros vagy páratlan)

Minden egyes vonalat arra használunk, hogy eltároljuk egy szinkronizált csomópont által
küldött adatokat. Ha a csomópont egy szinkronizációs csomópont, akkor az első vonal
szórását nullára állítjuk. Ezen háromdimenziós tömb minden eleme tartalmaz egy
szórásértéket, egy logikai értéket, mely jelzi, hogy a szórás helyes-e, továbbá még egy logikai
értéket, mely megadja, hogy a szórás megegyezik-e egy indító keret szórásával.
Ha a megengedettnél több szinkronizációs keretet fogadunk egy csatornán, akkor a
kommunikációs ciklus egy hibát fog generálni a clusteren belül. Ezt jelentjük a host felé és
ebben az esetben csak azokat szinkronizációs kereteket vesszük figyelembe a korrekciós
értékek számításánál, melyek nem lépték még túl a maximális szinkronizációs keretszámot.

4.9.5 Korrekciós idő számítása
A korrekciós idő számításhoz használt eljárás, a hiba toleráns midpoint algoritmus (FTM),
mely a következőképpen működik:
1. Az algoritmus meghatározza „k” paraméter értékét az értékek számától függően.

4.1. táblázat: A „k” paraméter értékei

Értékek száma

k

1-2

0

3-7

1

>7

2

2. Az eltárolt mérési értékek közül a k legnagyobbat illetve a k legkisebbet elvetjük.
3. A megmaradt értékek közül a legnagyobb, illetve legkisebb átlagát számoljuk ki és ez
lesz a midpoint érték. Feltételezzük, hogy ez az érték jellemzi a csomópont szórását a
globális időhöz képest és szolgáltatja a korrekciós időt.

4.9.5.1 A fáziskorrekciós érték számítása
A fáziskorrekciós (offset) érték egy előjeles egész szám, mely megadja, hogy a csomópontnak
mennyi microticket kell léptetnie a következő ciklus kezdetéig. A negatív szám azt jelzi, hogy
rövidebb, pozitív szám esetén hosszabb lesz a NIT.
A számítás a következő lépésekből áll:
1. Kiválasztjuk az előzőleg tárolt szórás értékeket. Csak azokat az értékeket használjuk
fel, melyeket az aktuális ciklusban mértünk és tároltunk el. Ha egy szinkronizációs
keretazonosítóhoz két érték tartozik (egy az A egy pedig a B csatornához), akkor a
kisebbiket fogjuk választani.
2. Ellenőrizzük a fogadott szinkronizációs keretek számát, és ha ez nulla, vagyis nem
fogadtunk ilyen keretet, akkor egy hibajelző bitet engedélyezünk.
3. Végrehajtjuk a hiba toleráns midpoint algoritmust.
4. A korrekciós időt újraellenőrizzük meghatározott határok között. Ha a korrekciós idő
kívül esik ezen a határon, akkor egy hibajelző bitet engedélyezünk és a korrekciós idő
értékét a megfelelő maximum vagy minimum értékre állítjuk.
5. Ha megfelelő, akkor egy a host által szolgáltatott korrekciós értéket adunk hozzá a
kiszámolt és újraellenőrzött értékhez.

4.9.5.2 A frekvenciakorrekciós érték számítása
A frekvenciakorrekció (rate) célja, hogy a clusteren belüli csomópontok frekvencia értékét
közelebb hozza egymáshoz. A frekvenciakorrekciós értéket két sikeres ciklus mért
időkülönbségeinek megfelelő összehasonlítása adja meg.
A frekvenciakorrekciós érték egy előjeles egész szám, mely jelzi, hogy hány microtickkel
változik mag a csomópont ciklusának hossza. A negatív szám azt jelzi, hogy rövidebb, pozitív
szám esetén hosszabb lesz a csomópont ciklusa.
A számítás lépései a következők:
1. Kiválasztunk előzőleg eltárolt szórás érték párokat és meghatározzuk a különbségüket.
Olyan párokat választunk ki, melyek reprezentálják a szinkronizációs keret fogadását
azonos csatornán, egymást követő ciklusok megegyező slotjaiban. Ha két párunk van
egy adott szinkronizációs keretazonosítóhoz (egy az A egy pedig a B csatornához),
akkor a különbségek átlagát használjuk.
2. Ellenőrizzük a fogadott szinkronizációs keretpárok számát, és ha nem fogadunk ilyen
keretpárt, akkor egy hibajelző bitet engedélyezünk.
3. Végrehajtjuk a hiba toleráns midpoint algoritmust.
4. A frekvencia korrekciós időhöz alkalmazunk egy mérséklő változót.
5. A korrekciós időt újraellenőrizzük meghatározott határok között. Ha a korrekciós idő
kívül esik ezen a határon, akkor egy hibajelző bitet engedélyezünk és a korrekciós idő
értékét a megfelelő maximum vagy minimum értékre állítjuk.
6. Ha megfelelő, akkor egy a host által szolgáltatott korrekciós értéket adunk hozzá a
kiszámolt és újraellenőrzött értékhez.

4.9.5.3 Érték limitálás
Mielőtt elfogadnánk a számított korrekció értékeket, újraellenőrizzük őket meghatározott
értékek között.
•

Ha a korrekciós értékek a határokon belül vannak, akkor a csomópontot teljesen
szinkronizáltnak tekintjük.

•

Ha a korrekciós érték kívül esik a határokon, vagyis teljesült a hibafeltétel, akkor a
csomópont kiesik a szinkronból.

Ha a korrekciós értékek a határokon belül vannak, akkor végre fogjuk hajtani a korrekciót. Ha
bármelyik érték túllépi a határt, akkor egy hibajelentés keletkezik, és a csomópont belép a
POC normál passzív vagy a POC felfüggesztett állapotba. Ha túllépte valamely érték a határt,

akkor növelni vagy csökkenteni fogjuk a határokat. Ha a művelet folytatódik, akkor a
korrekciót végrehajtjuk a módosított értékkel.

4.9.6 Óra korrekció
Ha már a korrekciós időket kiszámítottuk, felhasználjuk a lokális idő módosítására, ily módon
szinkronizálva az időt. Ennek köszönhetően sokkal közelebb kerülünk a globális időhöz. Ezt
úgy valósítjuk meg, hogy a korrekciós időt használva beállítjuk a microtickek számát minden
macrotickben.
Az MTG folyamat generálja a macrotickeket. Két különböző úton hozhatjuk létre az MTG
folyamatot:
•

A POC folyamat indítja el az MTG folyamatot, ha az indítás feltétele az, hogy a
csomópont coldstart csomópont legyen vagy

•

A csomópont egy beszúrt csomópont és a csomópont beszúrása sikeres.

A két út mindegyike be fogja állítani a ciklusszámlálók, a macrotick számláló és a frekvencia
korrekciós értékek kezdeti értékeit. Utasítások sorozatát hajtjuk végre minden mikro ütemre
és az eredmény makro ütem lesz, mely magába foglalja a korrekciós időt az egész
időintervallum felett. Ezen utasítás sorozatok csak akkor hagyják el az MTG folyamatot, ha a
POC leállítja azt, vagy egy reset macrotick generation (macrotick generálás újraindítás) jelet
fogad a POC, CSP vagy CSS folyamat.
Egy alkalmazás frekvencia korrekciós idejének időintervalluma az egész ciklus, a
fáziskorrekció időintervalluma, a fáziskorrekció kezdete és a következő ciklus kezdete közt
eltelt idő. Az MTG folyamat ezt két külön inicializációval kezeli. A ciklus kezdetekor az
algoritmus csak a frekvenciakorrekciós értéket használja az inicializációhoz, a fáziskorrekciós
fázisban viszont újra inicializáljuk az algoritmust most már a fáziskorrekciós érétket is
használva.
Egyidejűleg az MTG folyamattal új mérési értéket veszünk a CSP által és ezeket új korrekciós
értékek számításához használjuk fel. Ezeket az értékeket az MTG folyamat fogadja el és fogja
használni. Az új fázis korrekciós érétket a fázis korrekciós fázis kezdetén egy páratlan
ciklusban, és az új frekvencia korrekciós értéket pedig egy páros ciklus kezdetén fogadjuk el.

4.10 Controller Host Interface (CHI)
A controller host interface (vezérlő host interfész) irányítja az adat és vezérlés folyamot a host
processzor és a FlexRay protokoll motorja között minden csomóponton belül.
A CHI két fő interfész blokkot tartalmaz:
•

protokoll adat interfész

•

üzenet adat interfész

A protokoll adat interfész irányítja az összes adatcserét, mely fontos a protokoll
műveletekhez, és az üzenet adat interfész irányítja az összes adatcserét, mely fontos az
üzenetváltáshoz.
Host Processzor

Host Processzor Interfész

CHI
CHI Szolgáltatások

Protokoll
Konfigurációs
Adatok

Protokoll
Vezérlő
Adatok

Protokoll
Állapot
Adatok

Üzenet
Pufferek

Üzenet Puffer
Konfigurációs
Adatok

Üzenet
Puffer
Vezérlő
Adatok

Üzenet
Puffer
Állapot
Adatok

Protokoll Motor Interfész

Protokoll Motor

4.41. ábra: A controller host interface

A protokoll adat interfész kezeli a protokoll konfigurációs, kontroll és állapot adatokat. Az
üzenet adat interfész kezeli az üzenet puffert, az üzenet puffer konfigurációs, irányítás és
állapot adatokat.
Összességében a CHI olyan szolgáltatásokat nyújt melyek a protokoll műveletek számára
nem láthatók.

4.10.1 CHI szolgáltatások
4.10.1.1 Makro ütem időzítő
Abszolút időzítő

A csomópont biztosítani fog legalább egy abszolút időzítőt, mely időzítőt beállíthatjuk úgy,
hogy egy adott kommunikációs ciklus meghatározott macroticknél járjon le.
Az abszolút időzítő beállítását addig tehetjük meg, míg a POC normál aktív vagy normál
passzív állapotban van. Az időzítő deaktiválódik, mikor a protokoll elhagyja POC normál
aktív vagy passzív állapotot, kivéve az átmenetet a normál aktív és normál passzív állapotok
között.
Relatív időzítő
A csomópont biztosít egy vagy több relatív időzítőt, melyet beállíthatunk úgy, hogy egy
meghatározott macroticknél járjon le.
Az relatív időzítők beállítását addig tehetjük meg, míg a POC normál aktív vagy normál
passzív állapotban van. Az időzítők deaktiválódnak, mikor a protokoll elhagyja POC normál
aktív vagy passzív állapotot, kivéve az átmenetet a normál aktív és normál passzív állapotok
között.

4.10.1.2 Megszakítás
A megszakítás szolgáltatás egy konfigurálható megszakítási folyamatot biztosít a host
számára.
Lehetséges, hogy a host bármelyik megszakítást be, vagy kikapcsolja. A host akár egyszerre
az összes megszakítást is be, vagy kikapcsolhatja anélkül, hogy egyesével kéne ezt
megtennie. Továbbá a host törölheti az egyes megszakításokat.
Legalább egy megszakításkérés generálódik, mikor egy időzítő lejár.

4.10.1.3 Üzenetazonosító szűrés
Az üzenetazonosító szűrés nyújtja azt a lehetőséget, hogy a bejövő üzenetek pufferében
keressünk az üzenetazonosító alapján, melyet megváltoztathatunk a kiválasztott keret
adatszegmensének (payload) első két bájtjában.
Az üzenet azonosító szűrését úgy végezzük, hogy megváltoztatjuk az üzenetazonosító által
kijelölt a keret üzenetazonosítóját, ha a kommunikációs ciklus dinamikus szegmensén belül
annak adat bevezető indikátor (payload preamble indicator) értéke 1 re van állítva a keret
fejrészében.
Hogy támogassuk ezt a szolgáltatást, szükség van az alábbi adatok CHI általi karbantartására:
1. Az üzenet puffer vezérlő adatok (message buffer control data) tartalmazzák az adat
bevezető indikátort minden továbbított pufferhez ahol a host beállíthatja, hogy az
üzenetet

tartalmaz-e

vagy

sem

üzenetazonosítót.

Ha

nem

támogatjuk

az

üzenetazonosító szolgáltatást, akkor a CHI biztosítja, hogy az összes dinamikus
szegmensben továbbított puffer adat bevezető indikátor értéke 0 legyen (0-ra állítja).
2. Az üzenet puffer konfigurációs adatok (message buffer configuration data)
üzenetazonosító szűrőt tartalmaznak minden egyes fogadott pufferhez.
Minden szemantikailag helyes keret, melyet a kommunikációs ciklus dinamikus
szegmensében fogadtunk és tartalmaz üzenetazonosítót, akkor a CHI elfogadja ezt az
azonosítót.

4.10.1.4 Hálózatirányítás
A hálózatirányító szolgáltatás biztosítja, hogy feldolgozzuk és kicseréljük a hálózatirányító
adatokat. Ez a szolgáltatás magas szintű host alapú hálózatirányítási protokoll, mely az
indítási (startup) és leállítási (shutdown) folyamatok cluster szélességű koordinációját
biztosítja, melyek döntései az alkalmazások állapotaitól függnek.
A hálózatirányítást hálózatirányító vektorok cseréjével hajtjuk végre, a hálózatirányító által
kiválasztott keretet engedélyezzük, ha a kommunikációs ciklus statikus szegmensében az
adatbevezető indikátor étékét 1-re állítjuk.
A szolgáltatás támogatásához szükség van a következő CHI által karbantartott adatokra:
1. A protokoll konfigurációs adatok (protocol configuration data) tartalmazzák a
hálózatirányító vektor hosszát.
2. Az üzenet puffer vezérlő adatok tárolják az adatbevezető indikátor értékét, minden
egyes továbbított pufferhez, hogy a host beállíthassa, hogy az üzenet tartalmaz-e vagy
sem hálózatirányító vektort. Ha nem támogatjuk a hálózatirányító szolgáltatást, akkor
a CHI biztosítja, hogy az adatbevezető indikátor értéke 0 legyen, minden egyes
statikus szegmensben továbbított puffer esetén.

5 MOST: Media Oriented System Transport
5.1 Történelmi áttekintés
5.1.1 A járművek fejlődése során kialakult megváltozott igények
A mai modern társadalmunkban az emberek igényei az utazással kapcsolatban nagymértékben
megváltoztak, akár csak a 25-30 évvel ezelőtti helyzethez képest is. Szinte minden embernek,
vagy legalábbis azoknak, akik a járműgyártás piaca szempontjából fontosak, van
mobiltelefonja, zene gyűjteménye, és természetesen szeretne minél gyakrabban szórakozni.
Ugyanakkor a társadalom nagy része egyre többet dolgozik, ingázik a munkahelye, és az
otthona között és ezért kialakult egy olyan igény részéről, hogy amikor valamire várakozik,
úgymond holtideje keletkezik, vagy utasként jut el egy kiválasztott célállomásra, akkor
szeretné ezt az időt hasznosan eltölteni. Ezen kívül fontos még, hogy a komfortigény is
nagyban megnőtt a vásárlók részéről.

5.1. ábra: E23-as első 7-es BMW (1977) és az F01 LCI (facelift 2013) utastere

Ahogy a fenti fényképből is látható, a két modell között 30-35 év telt el, és bár alapvetően
megvannak a hasonlóságok, valójában óriási különbségeket láthatunk. A régebbi modellben
az egyetlen szórakozási eszköz egy kazettás rádió volt, mobiltelefonálásra nem volt lehetőség,
a műszerek analógok voltak, minden egyes funkciónak saját gombja volt, az emberek még
térképekről navigáltak, ezért például rendkívül fontos extra volt a térképolvasó lámpa. És bár
a maga korában kiemelkedő volt, de a kényelem szempontjából a kép másik oldalán látható új
7es BMW-vel összehasonlítani sem lehet. Ebben a 2013-as LCI (azaz Life Cycle Impulse,

modellfrissítésen átesett) 7es BMW-ben már két teljesen digitális LCD kijelző található, a
vezető előtt az analóg műszerek eltűntek, ezek csak imitációi a korábbi műszereknek, így a
műszerfalon gyakorlatilag tetszőleges adatok, üzenetek, funkciók jeleníthetők meg. A
középső kijelzőről az autó összes funkciója elérhető, beállítható az iDrive névre keresztelt
tekerő gombbal, mely 2002-es megjelenése óta rengeteget fejlődött.
Olyan apróságok is beállíthatók, minthogy az autó bezárása után meddig világítson a
fényszóró, vagy az ülésfűtés milyen mértékű legyen az ülőlapon/háttámlán, a lehetőségeket
hosszú oldalakon át lehetne sorolni.
Ezen kívül az autóban természetesen található 3D-s épületeket tartalmazó, a klasszikus
megoldásoknál sokkal gyorsabb navigáció, amely a Google műholdas nézetét is támogatja,
használja a TMC-t (Traffic Message Channel), és a másik BMW-k által a Connected Drive
rendszeren keresztül közzétett forgalmi adatokat, jelzi az akadályokat, és a kialakult
torlódásokat.
Képes műholdas / digitális rádió, és CD lejátszására, 6db DVD és természetesen digitális TV
adások vetítésére, az autón belül internet megosztásra, és interaktív hangvezérlésre.
Ez utóbbi funkció azt jelenti, hogy egy e-mailt/sms-t/naptár bejegyzést akár szóban is
lediktálhatunk az autónknak, és az automatikusan leírja, visszaolvassa azt, majd elküldi a
kívánt személynek. Az adattárolásért egy merevlemez felel az autóban, amelyre a kedvenc
zenéinket is felmásolhatjuk, akár CD-ről, akár a telefonunkról, akár egy iPod lejátszóról.
Megemlíteni sem érdemes, hogy az előbb említett készülékekről természetesen zenét is le tud
játszani, akár USB, akár Bluetooth kapcsolaton keresztül. A merevlemez maradék részén a
navigációs adatok, beállítások, és a rendszert képező szoftver található. Az autó kihangosító
rendszeréhez Bluetoothon keresztül több mobil telefont is kapcsolhatunk, bármelyikről az
összes funkció ugyanúgy elérhető, függetlenül attól, hogy az utasé, vagy a sofőré a készülék.
Sőt, a Connected Drive rendszeren keresztül az okos telefonunkon keresztül állandóan
láthatjuk valós időben, hogy az autónk mennyi km-t tett meg, mennyi az aktuális
üzemanyagszint, mikor esedékes a következő szerviz, és kérhetjük távolról, hogy szellőztesse,
vagy állófűtéssel melegítse fel az utasteret. Még arra is lehetőségünk adódik, hogy otthon a
számítógép előtt ülve megtervezett több pontból álló útvonalat átküldjük az autónak, és
mindezen funkciókat akármilyen távolságból interneten keresztül végrehajthatjuk. Az utóbbi
funkció lényege, hogy amikor beszállunk, az autó már rögtön tudja, mi a pontos célunk, nem
kell egyesével bevinni a címeket a rendszerbe.

És ha mindez nem lenne elég, akkor az első két kijelző mellé rendelhető még úgynevezett
Rear Seat Entertainment, amikor is ugyanezek a funkciók mind elérhetők külön-külön, mind a
két hátsó utas számára is.

5.2. ábra: Rear Seat Entertainment CIC High [3]

Ezzel a rövid és tényleg csak felületes bemutatóval talán sikerült érzékeltetni, hogy mekkora
különbség van az elvárások terén egy mai felső kategóriás prémium autó, és egy vele
megegyező szintű, de 30 évvel ezelőtti gépjármű között.
Ahogy nőtt az igény az egyre nagyobb komfort, az egyre precízebb, kényelmesebb
szabályozások és a kifinomult működés iránt, úgy nőtt az autóban felhalmozódott
vezérlőegységeknek és ez által a kábeleknek a mennyisége, és nem elhanyagolható módon a
súlya, komplexitása, gyártási költsége. Korábban az volt a természetes, hogy minden jel külön
kábelen megy, és hogyha például a sebesség jelre több vezérlőnek is szüksége volt, akkor
mindegyikhez ment egy jel vezeték. Az alábbi ábrán (5.3. ábra) látható, hogy a kezdetben a
CAN soros kommunikáció feladata mindössze annyi volt, hogy az elektronikus
váltóvezérléssel könnyebb kommunikációt biztosítson a motorvezérlőnek, a jel digitális
mivolta okán jobb volt a zavartűrése, és könnyebben diagnosztizálható volt. Később ez a
hálózat kiegészült a kipörgés gátlókkal (ASC/ASR), az ABS-el, az Airbag vezérlővel, és így
tovább.

5.3. ábra: Balra a 2. generációs E32 7es, jobbra a jelenlegi F01 7-es BMW Hálózati rajza (Lin
nélkül) [3]

A mai úgynevezett „multi network” (a 5.3. ábra jobb oldali része) rendszereknek az a lényege,
hogy több hálózat típus, és kommunikációs szabvány áll rendelkezésre, és a különböző
vezérlőegységek információ, és sebesség igényeiknek megfelelő hálózatra kerülnek
illesztésre.
Például ma már a motor- és váltóvezérlőnek, vagy a menetstabilizálónak sokkal nagyobb a
sávszélesség igénye, így a hajtáslánccal kapcsolatos vezérlők a PT-CAN hálózatot használják
(ami egy High-Speed CAN, 500 kbit/s).
Ugyanakkor az egyszerűbb funkciók, mint a klíma motorok vezérlése, az akkumulátor
szenzor, generátorvezérlés, és az ajtókban található kapcsolók csak úgynevezett „Sub-Bus”
(egy vezetékes, lineáris) primitív hálózaton kommunikálnak, ilyen hálózat a LIN, a BSD, és a
K-Bus. Mivel itt nincs akkora jelentősége a sebességnek (2,4-19,2kbit/s), az adatok pedig nem
biztonság kritikusak, ezért e rendszereket használva költséget spórolhatunk meg.
Az autóban található összes hálózat közötti szinkronizációt, és az eltérő szabványok miatt
szükséges „fordítást” egy úgy nevezett Gateway-el oldják meg, ami jelen esetben a ZGM
(Central Gateway Module).
Vannak azonban az autóban olyan részek, ahol a sávszélesség igény nagyságrendekkel
nagyobb, mint a többi kommunikációs hálózaton. Jellemzően ezek a szórakoztató és

komfortelektronikák, ahol a rendelkezésre álló felhasználni kívánt adatok (hangok, zenék,
filmek, adatok) nem, vagy csak nehezen tömöríthetők, így kénytelenek vagyunk nagyobb
sávszélességet biztosítani a számukra.
Jelen főfejezet ezeknek a rendszereknek a kommunikációs rendszerével, a MOST (Media
Oriented System Transport) hálózattal foglalkozik. Ez a kommunikációs rendszer először az
E65 kódjelű 7-es BMW-ben jelent meg 2002-ben, mára pedig a prémium és lassan a
középkategória elektromos hálózata is elképzelhetetlen a MOST nélkül.

5.4. ábra: BMW F01 LCI Facelift 2013

5.2 MOST kommunikációs hálózat történelmének bemutatása, és
kialakulása
5.2.1 Történelem, és a MOST kooperáció
A 80-as évek végén, amikor a járművekben található kommunikációs hálózatok megjelentek,
akkor a legtöbb gyártó úgy gondolta, hogy ezen hálózatok különbözőségei lehetőséget adnak
majd arra, hogy ez által a saját termékeiket elkülöníthessék a piac többi szereplőjétől.
Úgymond exkluzivitást szerezzenek, hogy például valamilyen speciális hálózat csak egy adott
gyártó járműveiben létezik.
Ezen elképzelés vezetett oda, hogy a Mercedes fejlesztette a CAN hálózatot, a PSA csoport és
a Renault a VAN hálózatot, míg a BMW az I-Bus elnevezésű teljesen saját rendszert
fejlesztett. Ez az egész rengeteg problémát okozott, egyrészről az autók nem voltak

kompatibilisek egymással, mindegyikhez egyedi rendszert kellett fejleszteni (tehát nem
fordulhatott elő olyan, mint ma, hogy egy vezérlőegység több gyártó autójába is beépíthető,
maximum a szoftver különbözik), ezen kívül a diagnosztika során minden gyártó
gépjárműveihez különböző eszközökre volt szükség. Arról a természetesen triviális tényről
pedig még nem is beszéltünk, hogy ez által minden gyártónak komoly fejlesztési költségeket
kellett költeni a saját hálózatának a fejlesztésére, tesztelésére, és vizsgálatára.
Egy idő után viszont a gyártóknak rá kellett jönnie, hogy alapvetően mindegy, hogy melyik
cég milyen adatátviteli szabványáról beszélünk, a lényege mindegyik technológiának az, hogy
biteket mozgassunk biztonságosan, és gyorsan a vezérlők között.
1996-ban 3 cég, a BMW, a Becker (ma Harman Automotive Division), és az OASIS Silicon
Systems (ma SMSC) kezdett el először a MOST-al, mint ötlettel foglalkozni, amikor az E65ös 7-es BMW és az ebben található rendkívül innovatív iDrive rendszer fejlesztését elkezdték.
A rendszer alapját a Mercedes által elkezdett fejlesztés, a D2B (Domestic Digital Bus) adta,
ezért a BMW először csak óvatosan kezdett el tárgyalásokat folytatni a Daimler Benz-el, de
ahogy a felek egyre közelebb kerültek egymáshoz, szerencsére hamar belátták, hogy jobban
járnak, ha a MOST kifejlesztését már közösen végzik, és ez által közösen viselik a fejlesztés
terheit.
Eleinte csak a buszrendszer fizikai felépítését, és a hálózat menedzsmentet specifikálták
közösen, de ahogy a bizalom nőtt a két rivális között, ezek kiegészültek az átviteli rendszer, és
a funkciók specifikációinak közös fejlesztésével, sőt a későbbiekben már a tesztelési
eljárásokat is közösen alakították ki. A MOST célja az volt (és ez a mai napig is), hogy
fejlesztések sorozatát hozzák létre, tehát ne csak elméleti szabványokat kreáljanak, hanem
gyakorlati fejlesztéseket végezzenek, miközben egyik fél sem akadályozza a másik munkáját.
A szabály az volt, hogy az a fél diktálja a tempót, amelyik a legtöbb időráfordítást igénylő
feladatokkal foglalkozik.
Hamar kiderült, hogy még előnyösebb lenne, hogyha egy nyitott kooperációt valósítanak meg,
amelyhez más autógyártók, beszállítók, és fejlesztők is csatlakozhatnak.
Így alakult meg 1998-ban a MOST kooperáció (GbR), amelynek tagjai a BMW, a Becker, a
Daimler, és az OASIS Silicon Systems volt. Az Audi röviddel a megalakulás után
csatlakozott, és ahogy a MOST kooperáció egyre ismertebbé vált, a tagok száma rohamosan
növekedni kezdett, és hamar elérte a 80-at, gyakorlatilag az összes autógyártó, beszállító és
infotainment fejlesztő csatlakozott. A világpremier 2000-ben a Turinban tartott ITS World
Congress eseményen volt, ahol az akkori tagok, a BMW, a Mercedes, az Audi, és a
Volkswagen is kiállította MOST hálózattal felszerelt prototípusaikat.

5.5. ábra: 2000 ITS World Congress MOST premier [10]

Gyakorlatilag a MOST-nak, mint az első ilyen szabványnak köszönhető, hogy ma már az
autógyártók között rengeteg kooperáció van. Ugyanis a MOST fejlesztése során rájöttek, hogy a
„lemezek alatt található” infrastrukturális technológiáknál, ami az átlag felhasználó számára teljes
mértékben láthatatlan, sokkal hatékonyabb a közös erővel történő fejlesztés, és a márkák
egymástól való szeparálására inkább a felhasználó által látható dolgokat és a marketinget
használják fel.

5.3 Az első szabvány: MOST25
5.3.1 A rendszer alapvető tulajdonságai, logikai felépítése
A MOST egy speciálisan a gépjárművek számára kifejlesztett kommunikációs technológia, a
multimédiás adatok továbbítására. Magának a MOST névnek a jelentése (Media Oriented
System Transport) is erre utal.

Alapvetően két fő követelmény fogalmazódott meg a gyártók részéről a MOST-al szemben,
amelyeket hiánytalanul teljesít is:
A MOST buszon video-, és hang jelek, navigációs adatok, és más szolgáltatások mellett
vezérlő jelek is átvihetők legyenek.
Maga a MOST technológia logikai felépítése alkalmas legyen arra, hogy a járműben található
sokféle, és komplex adatokat egyszerre kezelje. Ezen kívül a teljes rendszernek a funkcióit és
feladatait is rendszerezi azáltal, hogy az alapjaitól úgynevezett funkció blokkokból (Function
Block) épül fel.
A jelenleg használt MOST25 szabvány az első generáció (természetesen ennek is több
verziója van), a sebessége kb. 25 Mbit/s. Az adattovábbítás optikai szálon történik, ez
részletesen a következő fejezetben kerül bemutatásra. A pontos adatátviteli sebesség a
rendszer mintavételezési frekvenciájától, és a „frame” hosszúságától függ. Általános esetben a
mintavételezési frekvencia 44,1 kHz, a szabvány frame pedig 64 byte, vagyis 512 bit. A kettő
szorzata adja meg az elméleti 22,58 Mbit/s-os sebességet. A később részletesebben
bemutatásra kerülő MOST50 kétszer akkora elméleti sebessége abból adódik, hogy a frame
nagysága megduplázódott, 128 byte, vagyis 1024 bit lett.
Az első követelményt a frame speciális felépítésének köszönhetően tudja teljesíteni, ugyanis
egy frame 3 külön részből áll. A szinkron része felel az Audio/Video jelek továbbításáért, az
aszinkron rész nagy mennyiségű navigációs rendszer adatot és egyéb aszinkron üzenetet/jelet
képes továbbítani, és mindezt úgy tudja megtenni, hogy a közben a szinkron üzeneteket nem
zavarja, ezáltal tesz eleget az első követelménynek. A harmadik része az üzenetnek a vezérlő
adat blokk. Ennek nagy előnye, hogy mivel bármilyen vezérlő jel továbbítható a MOST-on

keresztül, ezért a legtöbb egységnek tápellátáson kívül nincs szüksége más csatlakozásra a
MOST-on kívül a működéshez.
A következő ábrán (5.6. ábra) látható a MOST OSI (Open System Interconnection) modellje,
amely a különböző protokollok által nyújtott funkciókat egymásra épülő rétegekbe sorolja.
Látható, hogy az alkalmazás rész a funkció blokkokból és részben a „Network Service”
(Hálózati kiszolgáló) szoftver oldalából épül fel. Maga a „Network Service” az
tulajdonképpen egy middleware-nek nevezhető, ami kapcsolatot létesít a szoftver (Function
Block) és a hardver (MOST hálózati vezérlő) majd ezen keresztül a fizikai csatoló felület
között (Optikai, vagy a MOST50/150-nél elektromos kapcsolat). Ezzel párhuzamosan látható
egy Stream kiszolgáló (Stream Service), amely az egész rendszer lényegét adó szinkron
Audio/Video jelek továbbításért felel, de szigorúan véve ez az elem nem tartozik bele az OSI
modellbe, az ábrán a teljes rendszer megértése céljából került ábrázolásra.

5.6. ábra: MOST az ISO-OSI modell szerint [10]

Az egész rendszert gyökereiben meghatározó funkció blokkokra láthatunk egy példát a fenti
ábrán, ahol egy Audio (jelen esetben CD) lejátszón keresztül ismerhetjük meg a felépítését. A
funkció blokk definiálja egy adott alkalmazás vezérléséhez szükséges interfészt, ami két
elemtípusból áll:

Tulajdonságok (Properties), amelyek leírják, vagy változtatják a vezérelni kívánt funkció
állapotát.
Eljárások (Methods), amelyek végrehajtják a műveletet, ami egy meghatározott idő után
valamilyen eredménnyel szolgál.

5.7. ábra: Egy CD lejátszó funkció blokkja [10]

A MOST hierarchia a specifikáció szerint 3 szintből épül fel, ezt láthatjuk a következő ábrán
(5.8. ábra):

5.8. ábra: A MOST hierarchia [10]

5.9. ábra: Interakciók a MOST hierarchiában [10]

Slave: egy olyan MOST eszköz, amelyet a Controller vezérel, az általa megvalósítható
dolgokat a funkció blokkjaiban szereplő tulajdonságokon és eljárásokon keresztül érhetjük el.
Az eszköz nem képes más Slave-ek vezérlésére, mivel a rendszer felépítéséről nem tárol
adatot, nincs tudomása. Ennek az egyik előnye, hogy a Slave-ek a rendszerből könnyedén
eltávolíthatók, vagy éppen hozzáadhatók anélkül, hogy a szoftveren módosítanánk, vagy
másik Slave-ek működését befolyásolnánk. Ezen kívül, amennyiben Slave-ként került
implementálásra például egy CD váltó, vagy erősítő, akkor eltérő jármű platformokban is
használhatók, anélkül hogy rajtuk módosítani kellene.
A Controller (Vezérlő): egy olyan alkalmazás, aminek a feladata, hogy a különböző Slave-ek
funkció blokkjait vezérelje. Természetesen maga a Controller is tartalmazhat saját maga
számára funkció blokkokat, amelyeket szintén tud vezérelni (lásd 5.9. ábra).
A Controllernek már rendelkeznie kell részleges rendszerismerettel, pontosan tudnia kell,
hogy milyen funkció blokkok találhatók a járműben, amelyeket vezérelnie szükséges. Ilyen
Controller például egy rádió fejegység, amely képes vezérelni egy slave erősítőt, vagy DVD
váltót.
HMI (Human Machine Interface): ami egy magas szintű elérést biztosít a felhasználóknak az
elérhető funkciókról, vagyis a HMI koordinálja a különböző Controllereket. Tulajdonképpen
ez maga az, amit a jármű sofőrje lát, és amin keresztül vezérli a teljes rendszert.

5.3.2 Hálózat fizikai felépítése
A MOST hálózat egy gyűrű struktúrájú buszrendszer, ami annyit jelen, hogy az adat mindig
csak egy irányba folyik. Ezáltal bármilyen adattovábbításra csak akkor van mód, amennyiben

a teljes kör megfelelően működik. Tehát bármilyen meghibásodás történik a gyűrűn belül, az
a teljes rendszer működését lehetetlenné teszi.

5.10. ábra: Balra látható a gyűrű struktúra általános esetben, jobbra az E65 7-es BMW-nél [16]

A MOST busz jelenleg műanyag száloptikán keresztül kommunikál, és a BMW-ben zöld
színű külső borítással rendelkezik, amit általában egy, a megtörést akadályozó vékony fekete
gégecsővel burkolnak. A pulzáló fény hullámhossza 650 nm, tehát a piros színű látható fény
tartományába esik. A kommunikációhoz minden egyes MOST eszköznek szüksége van egy
optikai adóra, és egy optikai vevőre. Ezeket a BMW a saját maga számára fejlesztette ki az
OASIS-el és az Infineon-nal közösen, és a különlegességük, hogy pihenő, alvó állapotban is
nagyon alacsony az áramfelvételük, ezért a rendszerben megvalósítható a „Wake up by
MOST”, vagyis hogy külön vezérlő vezeték nélkül, a MOST hálózaton keresztül
felébreszthetjük az eszközeinket.

5.11. ábra: A MOST belső adójának, és vevőjének felépítése, jobbra pedig a csatlakozók a BMWnél [2]

5.12. ábra: Szabvány csatlakozó részletes felépítése [30]

Az adó esetében a LED meghajtó elektronika a vevőegységben található, az ismétlési
frekvencia 44,1 Mhz, pontosan annyi, mint a CD szabvány szerinti mintavételezési
frekvenciája, így lejátszáskor nincs szükség pufferre. A vevő olyan speciális diódából (LED)
áll, melyek az optikai jelet elektromos jellé alakítják, majd ezt egy előerősítő felerősíti, és
továbbküldésre kerül feldolgozásra a hálózati interfészbe. Ezen kívül található még egy
elektronika, amely a vezérlő ébresztéséért (Wake-up) felel.
Mivel minden MOST eszköz egy adóból, és egy vevőből épül fel, ezért maga a MOST kábel
is minden esetben 2 optikai vezetőből épül fel, amelyből az egyik a vevőhöz kapcsolódik, a
másik pedig az adóhoz. A vezérlőegységen található csatlakozóknak nem kell a vevő diódát
tartalmazniuk, hanem csak úgynevezett „pure fibre coupling” módszerrel a vezérlőegységen
belül található optikai kábellel egyesítjük a külső kábelt. Ennek a rendszernek az az előnye,
hogy a vevőt, és az adót a vezérlőegységen belül bárhol elhelyezhetjük, így kevésbé lesz
érzékeny, másrészt a csatlakozóban a hagyományos elektromos érintkezőkhöz képest a
csatlakozó felület síkjánál mélyebben lehet az optikai vezető, így nem kell speciális
védelemről gondoskodni.
Amennyiben a vezető síkban lenne, egy esetleges karcolás a műanyag felületen később
ronthatná az adatátvitelt. A csatlakozó, és ennek a felépítése a MOST kooperáció
szabványában rögzítésre került, és a két szálból álló optikai vezető modulja minden
csatlakozó fajtában azonos. Az 1-es PIN (láb) mindig a bejövő jel, a 2-es láb pedig a kimenő
jel.

5.13. ábra: A MOST csatlakozás felépítése a vezérlőegységben [16]

5.4 A MOST működési elve, az adattovábbítás módja
5.4.1 Az adattovábbítás módja, a száloptika
A MOST fejlesztése során először egyértelmű volt, hogy valami egészen más eljárásra lesz
szükség az adattovábbításhoz, hiszen a nagy sávszélesség igény nem elégíthető ki a
hagyományos réz vezetékeken keresztül, ugyanis nagy sávszélesség esetében az
elektromágneses sugárzás igen nagy lesz, és ez interferenciát okozhat a jármű többi
komponensében. A száloptikánál ilyen probléma nincs, mert amíg a rézvezetéken elektromos
analóg és digitális jelek közlekednek, addig a száloptikán csak fény impulzusok. Előnye még
a száloptikának, hogy azonos sávszélességnél kisebb a helyigénye, és a súlya, mint a
rézvezetéknek.
A telekommunikációs technológiában a MOST fejlesztésének idejében már bőven elterjedtek
az optikai vezetékek, azonban ezek üvegszál alapúak voltak, ami gépjárműves felhasználásra
alkalmatlan, ugyanis a járművekre jellemző vibrációk repedéseket okozhatnak az üvegben, és
a kis sugarú hajlítással szemben is kevésbé ellenállóak, ezek pedig a szűk beépítési
lehetőségek miatt az autóknál kikerülhetetlenek.
Ezért az autóipar számára egy új kábelt fejlesztettek ki (és gyártottak) a Dow-Corning cégnél,
ami a „Polimer Optical Fiber” (POF), vagyis polimer alapú száloptika.

5.14. ábra: A száloptika felépítése, és működése [16]

A fenti ábrán 1: Szigetelés, 2: Fényvisszaverő burkolat, 3: Mag.
A Polimer alapú száloptikának rengeteg előnye van a hagyományossal szemben a
gépjárműves felhasználások során:
Kevésbé érzékeny a porra, kis mennyiségű szennyeződés még nem befolyásolja jelentősen a
kommunikációt.
Egyszerűbben kezelhető, a még megengedhető legkisebb hajlítási sugár 50mm, aminek
köszönhetően a járművekben az elhelyezés könnyebben megoldható.
Az üveggel ellentétben ezek a szálak egyszerűbben megmunkálhatók. Vághatók, és lehetőség
van módosítások elvégzésére, ezért a kábelköteg gyártása is egyszerűbb, de a szervizek
számára a javítás is sokkal könnyebb.
A polimer szálaknak az előállítása kifejezetten olcsó, és nem igényelnek speciális
csatlakozókat, és burkolatokat.
Az átvitel úgy történik, hogy a vezérlőegység elektromos jelét (5.13. ábra: 1) optikai jellé
alakítjuk a már említett belső LED adó modullal (2), és a fényjelet az optikai szálba vezetjük
(3). A kábelen található fényvisszaverő burkolat megakadályozza, hogy a fény kiléphessen a
magból, így az kénytelen rajta keresztül haladni. A külső burkolat, és a fényvisszaverő fekete
színe megakadályozza, hogy külső fény szennyezze a jelet. Ezután a vevő modul fotódiódája
(4) a fényt elektromos jellé alakítja vissza, és ezt továbbítja a másik vezérlőhöz (5).

5.15. ábra: Balra a MOST átvitel sémája, jobbra a fény útja a száloptikában [2]

A száloptika esetében nem hagyhatjuk figyelmen kívül a fényveszteséget, ami azt jelenti,
hogy a fény az optikai szálon haladva veszít az intenzitásából, vagyis a jel erőssége csökken.
Akár vehetjük az elektromos vezetékhez hasonlóan úgy, mintha ez a fény ellenállása lenne.
Ezt a veszteséget deciBel-ben mérjük, ezért a mértékegység az dB/m, amely minél
alacsonyabb, annál jobb a száloptika hatásfoka, és minél nagyobb annál kevesebb fény jut a
vevőhöz.
Átlagos esetben 0,5 dB veszteséget okoz egy csatlakozó, és 0,3dB veszteséget okoz
méterenként a száloptika. Mivel minden vezérlő újra ismétli a jelet, ezt a veszteséget mindig
csak két vezérlőegység között kell számítani, nem pedig a teljes rendszerre. Összesen 3 dB
jelveszteség azt jelenti, hogy a jel fele olyan erős lett.

5.16. ábra: A fény vesztesége [16]

A szervizelés során vannak bizonyos dolgok, amiket figyelembe kell venni száloptika
alkalmazásánál. Például, amennyiben olyan fényezési vagy egyéb javítási munkálatokra van
szükség, ahol hő keletkezhet, a hőmérséklet nem haladhatja meg a 85 C fokot. Ezen kívül a
kábelköteget, amelyben MOST szálak futnak nem szabad hajlítani, nyújtani, vagy erősebben
meghúzni.
A javításra célszerszámok állnak rendelkezésre, ilyenkor a műanyag száloptikát speciális
vágóval elvágjuk, és a javító készletben lévő csatlakozóval ellátjuk, majd a szál másik végét
szintén a csatlakozóba helyezzük. A zöld burkolatú száloptika javításánál fekete vagy
narancssárga száloptikát kell használnunk, hogy később látható legyen hol volt már javítva a
rendszer. A szabvány szerint két vezérlőegység között maximum egy javítás a megengedett,
amennyiben ennél többre lenne szükség, akkor egyben kell cserélni a teljes kábelt a két
egység között.

5.4.2 Az adatátvitel működési elve
Ahogy korábban már említésre került, a kommunikáció egy gyűrű struktúrán keresztül
történik, és tekinthetjük úgy, hogy a MOST a különálló komponensekből alkot egy központi

egységet, ezáltal nemcsak egy hagyományos értelemben vett hálózat, hanem egy integrált
technológia, amely lehetővé teszi a vezérlést is.

5.17. ábra: Az adatátvitel működési elve [2]

A hálózat minden eleme (csatlakozó hurok, vagy vezérlőegység) részt vesz a gyűrűben,
amelyen folyamatosan kering egy üzenet, hogy a kommunikáció lehetséges („ready to send”
állapot). Ez az üzenet megérkezik a vezérlőegység vevő oldalához, majd az módosítás nélkül
továbbítja az adó moduljával a sorban következő egység felé, ezáltal halad körbe az üzenet.
Amennyiben valamelyik egység szeretne elküldeni egy üzenetet, akkor az üzenetet módosítja
foglalt üzenetté („occupied”), majd hozzácsatolja a címét a cél vezérlőnek, egy hibajavító
kódot, és magát az adatot. Minden egyes vezérlő annak érdekében, hogy a jel erőssége
megmaradjon, repeater (ismétlő) funkciót lát el, vagyis elolvassa az üzenetet, és újra
legenerálja ugyanezt továbbküldésre. Amikor a csomag elérkezik a cél-vezérlőhöz, akkor az
ugyanúgy továbbítja, így előbb-utóbb visszajut az eredeti feladóhoz, ami ekkor leveszi a
csomagot a körről, és visszaállítja a „ready to send” állapotot. Ennek az előnye, hogy a
hálózat nagy kiterjedésű lehet, hátrányai pedig, hogy nehéz a hibakeresés, a meghibásodások
a hálózat kiesését okozzák (ellentétben a CAN-el, ahol lehetőség van vész működésre), és a
MOST-nál a kábelezés érzékeny, és bonyolult.
A MOST busz minden résztvevője küldhet üzenetet a MOST hálózaton, de másik adatbusszal
(CAN, LIN, Flexray, stb.) csak az úgynevezett „Master” vezérlőegység kezdeményezhet
kommunikációt.
Ha bármilyen jellegű hiba lépne fel a hálózat valamelyik résztvevőjénél, akkor annak az
egységnek a vevője és az adója automatikusan összekapcsolásra kerül. Ezáltal a
meghibásodott vezérlő természetesen nem fog működni, de a hálózat a többi résztvevő

számára használható marad. Ehhez hasonlóan, minden vezérlő csak abban az esetben választja
szét a vevő és az adó közötti összeköttetést, ha megkapja a tápfeszültséget.
Minden egyes MOST kommunikációban résztvevő egység rögzítve van egy úgynevezett
regisztrációs fájlban, amely a Master vezérlőegységben található. Ez a fájl a jármű
összeszerelése és gyártása során kerül letárolásra, vagy pedig amennyiben később a szerviz
szeretné valamilyen egységgel bővíteni a MOST hálózatot, akkor az autó teljes újrakódolása
és programozása során kerül frissítésre ez a lista a hozzáadott eszközzel.
Ebben a regisztrációs fájlban nemcsak a beépített vezérlőegységek, hanem azok sorrendje is
eltárolásra kerül, ezáltal a diagnosztikai rendszer képes megállapítani, hogy utoljára melyik
vezérlőegység, és mikor működött megfelelően, és hol szakadt meg a gyűrűben a
kommunikáció. Ezen kívül ez a regisztrációs fájl a ZGM-ben (központi gateway modul) is el
van tárolva, hogy ha a teljes MOST hálózat összedől, és a Master vezérlőegység sem érhető
el, akkor a diagnosztika során a ZGM-ből ezek az adatok még mindig kiolvashatók legyenek.

5.4.3 Az adatcsomagok felépítése, sávszélesség
A MOST adatcsomagjai a többi kommunikációs szabványokhoz hasonlóan Frame-ekből
épülnek fel. Ezeket a kereteket a vezérlőegységek egymásnak 44,1 kHz-es frekvenciával
továbbítják. Erre a fix frekvenciára azért van szükség, mert a speciális szinkron adatokat, mint
a zene, vagy video csak abban az esetben lehet megfelelően továbbítani, ha azonos
időközönként érkeznek az adatcsomagok. A 44,1 kHz azért ideális ilyen szempontból, mert a
CD, DVD, és a DAB (digitális rádió) szabvány szerinti mintavételezési frekvenciája pontosan
44,1 kHz.
A MOST25 esetében egy frame, ahogy már korábban említettük 64 byte-ból áll, ennek a
felosztását ismertetjük a továbbiakban.

5.18. ábra: A MOST frame felépítése [30]

Az első elem a bevezető (preamble), amely 4 bit hosszúságú és a frame elejét jelzi. Egy
blokkban található minden egyes frame-nek saját bevezetője van. Feladata ezen kívül még,
hogy szinkronizálja az órajelet a Slave-ek és Master között.
A második elem az elválasztó rész (boundary descriptor / delimiter), amely szintén 4 bit
hosszúságú, és a feladata hogy egyértelműen elválassza a bevezetőt az adatmezőtől. Ezen
rész által kerül meghatározásra, hogy a következőkben ismertetett adatmező szinkron és
aszinkron része hogyan osztozik a rendelkezésre álló byte-okon. Az értéke 6 és 15 között
lehet (decimális), és a várható szinkron adat mennyiségét úgy kapjuk meg, hogy a boundary
descriptor értékét megszorozzuk 4-el, és annyi byte lesz a szinkron adat a rendelkezésre álló
60-ból. Ezt a TimingMaster NIC-je (Network Interface Controller) állítja be, de amennyiben
változtat a felosztáson, akkor a szinkron kapcsolatokat újból kell létesíteni.
A harmadik elem az adatmező, ami a hasznos információt tartalmazza. Ez a MOST25
esetében, mint már korábban említettük 60 byte lehet. Ebből a szinkron rész (amely az audio
és video adatokat jelenti) prioritást élvez, és ezért minimum 24 byte, de adott esetben a teljes
60 byte is lehet ilyen jellegű adat. Az adatok úgynevezett „Quadlet”-ekből, azaz 4 byte-ból
álló csomagokból állnak, ezért a felosztás is csak ilyen egységenként változhat.

5.19. ábra: MOST adatmező [30]

Az aszinkron adatok (pl.: navigációs adatok, képek, üzenetek, vektorok, stb.) akkor
kerülnek továbbításra, amikor egy vezérlőegység olyan frame-et kap, amelynek a címzettje
megegyezik azzal, akinek maga is szeretne aszinkron adatot küldeni, és amennyiben abban a
frameben maradt még szabad hely (Quadlet) az adatmezőben. Vagyis az aszinkron adatok
szabálytalan időközönként és szintén „Quadletekben” (4 byte) kerülnek továbbításra. Az
alábbi táblázatban látható, hogy a különböző felhasználások során mennyi a sávszélesség
igény, és milyen jellegű az átviendő adat:
5.1. táblázat: Sávszélesség igény, és típus a különböző alkalmazásoknál [2]
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Ezután 2 „Check byte” következik, amelyet vezérlő byte-oknak is nevezhetünk. Ezek feladata
kettős, egyrészt tartalmazzák a feladó és a címzett azonosítóját, másrészt a cél vezérlőnek
küldendő parancsokat, vezérlőjeleket, mint például bemenet váltás, vagy bármilyen beállítás
változtatásának kérelmét (pl.: hangerő változtatás, EQ, stb.) továbbítják.
Ezekből a Check byte párokból 16 darabot (vagyis 16 frame-nyi check byte-ot) egyesít maga
a cél vezérlőegység így létrehozva egy check frame-et amely összesen 32 byte. Ebben vezérlő
parancsok, és diagnosztikai információk találhatók a címzett számára, és mint ilyet, cím
orientált adatátvitelnek nevezzük.

5.20. ábra: Check byte és Check frame felépítése [30]

Könnyen belátható, hogy a teljes 64 byte 1/32-ed része a vezérlő adat (2 byte), vagyis a 22.5
Mbit/s-ból körülbelül 700 kbit/s a vezérléshez rendelkezésre álló sávszélesség, amely
nagyságrendileg 2700 telegramnak felel meg másodpercenként. Érdemes megjegyezni, hogy
jelenleg nincs olyan vezérlőegység, ami ennek akárcsak a harmadát (900 telegram) is fel
tudná dolgozni másodpercenként, így ez a sávszélesség bőven elegendő, ennek ellenére a
későbbi szabványokban (MOST 50) már 4 byte-nyi vezérlő adat áll rendelkezésre.
Az utolsó előtti rész a státusz mező, amely a frame átvitelével kapcsolatos információkat
tartalmaz a vevő számára.
Végül pedig egy paritás mező következik, amely arra szolgál, hogy az esetleges bit-hibákat,
amelyek a frame átvitele során keletkezhetnek kiszűrjük. Amennyiben hibát állapítunk meg,
úgy az üzenet megismétlésre kerül.

5.5 A MOST jelene: MOST50 és a MOST150, mint új
szabványok
5.5.1 MOST50 Fejlesztések az elődhöz képest, és az ezeket kiváltó okok
Már a MOST kooperáció létrejöttekor az volt az elképzelés, hogy ne csak egy szabványt
alakítsanak ki a partnerek, hanem egy teljes evolúciós útvonalat, kihasználva azt, hogy a
kooperációs partnerek miatt már egyforma elfogadottsága lesz a szabványnak. A
járműiparban amióta a gyártók korábban már megütötték a bokájukat az egységestől eltérő
kommunikációs rendszereikkel, az vált jellemzővé, hogy csak olyan szabványok képesek
elterjedni, amelyek mögött a lehető legtöbb gyártó sorakozik fel. A MOST-nak ebből a
szempontból szerencséje van, hiszen ma már több mint 16 gyártó és 60 beszállító tartozik a
csoporthoz.
A vevők részéről jelentkező sávszélesség igény növekedésével hamar, már 2008-ban
bekövetkezett, hogy a MOST25 hálózat terhelése 50% környékére került. 2010-re pedig az is
világossá vált, hogy várhatóan a jövőben kialakuló igények miatt hamarosan kritikusan (95%)
túlterhelnék a hagyományos MOST25 hálózatot, így a további fejlesztés elkerülhetetlenné
vált [26].

5.21. ábra: MOST hálózat terhelése az évek során százalékosan, jelen esetben az Audinál [26]

A MOST50-et 2006 júniusában mutatták be, és több szempontból is komoly előrelépés volt a
MOST25-höz képest, ennek ellenére a gyártók jó része nem adaptálta ezt a fejlesztést, hanem
megmaradtak a jól bevált MOST25-nél. A Toyota volt az első, aki a MOST50-et alkalmazta,
különösen támogatva a csavart érpáron keresztüli MOST adatátvitelt. Később más ázsiai
autókban is megjelent a MOST50, de Európában nem volt számottevő a felhasználása.

Változások a MOST50-nél a MOST25-höz képest:
A mintavételezési frekvencia bár nem változott (44.1 kHz maradt), de a teljes frame
hosszúsága duplájára nőtt, 128 byte (1024 bit) lett, ezáltal a sávszélesség is kb. a duplájára
nőtt (ahogy a neve is utal rá 50 Mbit/s).
A szinkron és aszinkron adatmező közötti arány most már dinamikusan változtatható anélkül,
hogy a szinkron kapcsolatot újra fel kellene építeni.
A korábbiakkal ellentétben akármelyik lefoglalhatja a teljes rendelkezésre álló helyet (0-29
quadlet) a frame-ben, amely szinkron esetében 117 byte, míg aszinkron esetén 116 byte lehet.
A teljes frame elején egy 11 byte-os fejléc („Header”) található, amelybe belekerült a
„Boundary Descriptor”, a „System Lock Flag” és 4 byte-nyi vezérlő adat. Ugyanakkor ezek
nem 16 framenként állnak össze, hanem dinamikusan változva minimum 6, maximum 9
framenként, ezáltal jobb lett a sávszélesség kihasználása.
A fizikai rétegben definiálásra került az árnyékolás nélküli, vagy árnyékolt csavart érpár is,
mint fizikai hordozó az optikai szál helyett.

5.22. ábra: MOST50 Frame felépítése [10]

5.5.2 Az igazi áttörés a fejlesztésben: MOST150
A MOST150, mint szabvány 2007 októberében került bemutatásra, de valós járműben történő
felhasználására egészen 2012 szeptemberéig, az új 3. generációs Audi A3-as megjelenéséig
kellett várni. Érdekes, hogy ez a hihetetlen nagy sebességű rendszer először egy kompakt
autóban jelent meg, és csak ez után várható, hogy később a márka többi típusában, mint
például a luxus A8-asban is megjelenjen. Ennek oka mindössze annyi, hogy az Audi-nál az

első autó az A3-as, amely az új moduláris felépítésű járműrendszerre épül (MQB és később a
nagyobb autókban az MLB). Várhatóan más gyártók is elkezdik szép lassan bevezetni az új
szabványt, hiszen előnyei elvitathatatlanok.
A 2007-es Baden Badenben tartott VDI konferencián a MOST kooperáció egy az SMSC által
kifejlesztett demonstrációs platformot mutatott be, amely 32 csomópontot tartalmazott
egyetlen MOST150-es gyűrűn. A bemutató padon (lásd 5.23. ábra) 3 db lapos tévén volt
látható különböző HD (nagy felbontású) video adás, mellette pedig 18 db SD (hagyományos
kis felbontású) videó anyag, és ezek a hozzájuk tartozó hangsávokkal együtt folyamatosan,
szaggatásmentesen kerültek átvitelre. Emellett a fennmaradó szabad 60 Mbit/s kapacitás még
mindig elég volt arra, hogy a MOST150-nél bevezetett Ethernet over MOST funkciónak
köszönhetően két ember nagy sebességgel tudjon böngészni a világhálón ezen a rendszeren
keresztül.
A szakmát gyakorlatilag sokkolta a demonstráció, hiszen korábban elképzelhetetlen volt,
hogy egy ehhez hasonló olcsó, és egyszerűen kiépíthető hálózaton ilyen mennyiségű video jel
és adat átvihető legyen.

5.23. ábra: Az SMSC MOST150 demonstrációs berendezése [27]

A MOST150 első ránézésre nagyon sokban hasonlít a már ismertetett MOST50-re (5.5.1
fejezet), azonban a felszín alatt nagyon fontos változások történtek.
Először érdemes megnézni a Frame felépítését. A mintavételezési frekvencia lehet azonos a
korábbiakkal (44,1kHz), de lehet 48kHz is, az ajánlás az utóbbit javasolja. Maga a Frame
hosszúsága 384 Byte (3072 bit), amelynek az első fele 12 byte-nyi fejléc, amely a MOST50hez hasonló elemeket tartalmaz. A sávszélesség itt is dinamikusan adaptálható, és akár a teljes
rendelkezésre álló 372 byte-nyi adatmezőt kitöltheti csak szinkron stream adat, vagy éppen
aszinkron adatcsomag. A felosztás a korábbiakhoz hasonlóan Quadletenként történik, és a
„Boundary Descriptorban” (amely jelen esetben a fejlécben található) kerül meghatározásra.

5.24. ábra: MOST150 Frame felépítése

A legfontosabb újítás az „isochronous” adatátvitel, amely leginkább úgy van kezelve a
MOST-on belül mintha szinkron adatcsatorna lenne, a szükséges sávszélesség mindig le van
foglalva. Vagyis az „isochronous” csatornák ki vannak osztva, és amennyiben szükséges, az
adat átvitelre kerül rajtuk keresztül. A MOST25/50 ezzel szemben kizárólag szinkron
adatkapcsolatra képes, ezért például egy MPEG adatfolyam, amennyiben nem egyezik az
adott átvitel sávszélességével, mesterségesen plusz bit-ekkel „kitömésre” kerül, vagy esetleg
egy fix bitrátára kerül átkonvertálásra. Hasonlóan bizonyos PCM hangsávoknál szintén
használnak mintavételezési frekvencia átalakítókat, hogy a MOST frekvenciájával szinkronba
kerüljön, és ezáltal átvihető legyen. De sajnos nem minden hang és video folyam alakítható
könnyedén át ebből a célból, ezért hasznos az „isochronous” átvitel, amelynek 3
mechanizmusa létezik:

A/V csomagolt isochronous adatfolyam, amely esetében a beérkező adat a MOST time framehez képest semmilyen referenciával nem rendelkezik, de az adat már szétbontásra került
kisebb csomagokra. Tipikusan ilyenek a változó, vagy fix bitrátájú MPEG adatfolyamok, ahol
a MOST INIC-je előre lefoglalja a maximálisan szükséges sávszélességet, az adatfolyam a
belső memóriába (buffer) kerül eltárolásra, onnan pedig ciklikusan kerül átvitelre a MOST-on
keresztül.

5.25. ábra: A/V csomagolt Isochronous átvitel, változó sávszélességnél a maximális lefoglalva
[10]

DiscreteFrame Isochronous adatfolyam, amelyre olyan esetben van szükség, amikor PCM
hangsávok mintavételezési frekvenciája nem egyezik a MOST-éval. Ilyenkor megoldható az
adatok átvezetése a MOST-on keresztül anélkül, hogy konvertálnunk kellene azonos
frekvenciára, vagy szinkronizálni a MOST-hoz. Persze az átvezetés nem egyszerű, ilyen
esetben az időalapnak meg kell maradnia, ezért a MOST150 INIC-je rendelkezik olyan
bemenetekkel, amelyek egyedi külső órajeleket is képesek fogadni, itt az időalap is eltárolásra
kerül, és a céleszköznél az átvitel után ennek segítségével helyesen kerül visszaállításra.
QoS Isochronous mód, amelynek köszönhetően IP alapú Ethernet adatátvitel valósítható meg
a MOST-on keresztül bármilyen adaptáció nélkül. Ez olyankor szükséges, amikor garantált
sávszélességre van szükségünk (Kamera és video szerver felhasználás), és egyedi csatornán
kerül átvitelre mindkét irányba. Ebben az esetben a „connection manager” utasítja a cél
eszközöket, hogy foglaljanak le sávszélességet, és csatlakozzanak az adott csatornához.
A következő fejezetben látni fogjuk, hogy miért olyan fontos ez az Ethernet átviteli lehetőség
a MOST-on keresztül, és miért nagy áttörés, hogy erre a MOST150-en képes.

5.6 A MOST további fejlesztése és a várható konkurenciák
5.6.1 Az Ethernet alkalmazása gépjárművekben, összehasonlítás a MOSTal
Az informatika fejlődésével felvetődhet a kérdés, hogy amikor a világ összes rendszerében
megfelelő és elfogadott az Ethernet adatkapcsolat, akkor a járműves felhasználásban miért
nem

ezt

használjuk,

miért

van

szükség

saját

különleges

szabványok

(CAN/LIN/MOST/Flexray stb.) erre a célra.
Ahhoz, hogy megértsük miért nem egyértelmű ennek az adatátviteli módnak az előnye,
tudnunk kell, hogyan működik az Ethernet. A rendszer úgy került kialakításra, hogy nem
determinisztikus, vagyis nem megállapítható, hogy pontosan mikor történik majd ütközés a
hálózaton, mikor érkezik meg az adat pontosan a célhoz, és milyen késedelemmel. Belátható,
hogy míg ez internetezésnél, e-maileknél vagy egyéb hasonló felhasználásoknál ez nem jelent
problémát, a járművekben rengeteg rendszer biztonsága kritikus, ahol ilyen jellegű „lazaság”
nem engedhető meg.
Ahogy nő az eszközök száma egy Ethernet hálózaton, úgy növekszik az ütközések száma is,
amely az Ethernet esetében úgy néz ki, hogy ha ütközés történik, akkor visszalépnek a
küldők, és újra próbálkoznak, és ezt addig folytatják, amíg az adott csomag ütközés nélkül el
nem éri a célját. Belátható, hogy ilyen esetben nagy mennyiségű idő, és ez által sávszélesség
kerül elpazarolásra. Ezen segíthetünk úgynevezett Switch-ek alkalmazásával, amelyek
puffereket használnak ennek a kiküszöbölésére, de ebben az esetben újból késedelmet vittünk
be a rendszerbe, ami nem mindig engedhető meg. Ráadásul ezek a Switchek/pufferek az
Ethernet adó-vevő egységen felül további eszközöket, és ez által plusz költséget jelentenek a
hálózat kialakításakor, nem beszélve arról, hogy a hálózatot az említett okok miatt igencsak
túl kell méretezni és igen komoly szoftver szükséges ahhoz, hogy az egész folyamat
végbemenjen.
Amennyiben egy Audio/Video adatfolyamot szeretnénk továbbítani Etherneten keresztül, fel
kell bontanunk csomagokra, és minden egyes eszköz után meg kell vizsgálnunk a továbbítás
során, majd a cél eszköznél ki kell csomagolnunk, egyesítenünk kell folyamatos streammé,
amely késedelmet okoz, és sávszélesség veszteséggel jár. Ilyen eseteken a MOST-nál használt
szinkron vagy „isochronous” adatátvitel nagyságrenddel előnyösebb.
Egy egyszerű példán bemutatva egy CD lejátszásakor a MOST-ot használva a vezérlő
csatornában értelmezni kell, hogy hova akarjuk küldeni az adatot, hogy a frame-en belül hol

helyezkedik el, és hol keresse a fogadó. Amint ez a beállítás megtörtént, utána már csak
kizárólag az audio (vagy éppen video) adat kerül szinkron módon átvitelre, bármilyen a
címzéshez vagy időzítéshez szükséges többlet adat nélkül.
Ezzel szemben az Ethernet átvitel során minden egyes csomag átviteléhez egy frameben
minimum 210 bit kiegészítő adat található (bevezető, delimiter, cél és forrás címek, stb.), és
ez még nem tartalmazza a protokollokhoz (mint pl. a később bemutatásra kerülő AVB)
szükséges biteket. Ha figyelembe vesszük, hogy egy sztereó CD adatszükséglete mindössze
32bit, akkor látható, hogy milyen kicsi a hasznos adat aránya a teljes átvitelhez képest. Persze
megtehetjük, hogy több audio/video sávot viszünk át egy Ethernet csomagon belül, de
amennyiben ez a csomag túl nagy lesz, akkor az elvesztése során túl nagy kiesések
történnének, amit csak nagyobb és költségesebb pufferekkel lehet kompenzálni, ami szintén
késlekedéseket vihet be a rendszerbe.

5.26. ábra: Egy tipikus Ethernet Frame felépítése [21]

Természetesen az Ethernetnek nagyon fontos szerepe van és lesz a járműtechnikában, csak
tisztában kell lenni vele, hogy hol van értelme használni. Nagy mennyiségű adat átvitelnél,
vagy külső rendszerek integrálásánál előnye elvitathatatlan. Itt jelenik meg a MOST150
különlegessége, hogy ötvözni tudja az Ethernet és a szinkron adatátvitel előnyeit.
A BMW a már említett (5.1.1 fejezet) 2009-es F01-es 7-es sorozat óta használja az IEEE
802.3u szabványú Ethernet kapcsolatot, de egyelőre kizárólag a nagy mennyiségű tárhellyel
rendelkező vezérlőegységek (CIC/NBT) szoftver frissítése céljából, és a hátsó utasok
infotainment rendszerének (RSE: Rear Seat Entertainment) a központi rendszerhez való
kapcsolásához. Az OBD csatlakozóban található két vezeték, melyeket a megfelelő
ellenállással összekötve (ez a gyári ICOM diagnosztikai interfészben található) a központi
gateway (ZGM) engedélyezi az Ethernet elérést az OBD csatlakozó bizonyos vezetékein
keresztül a programozás gyorsítása érdekében, de csak arra az időre. Az jármű belső
hálózatában viszont az Ethernet kapcsolat állandóan működik.

5.27. ábra: Ethernet kapcsolat az F01-es BMW-ben [3]

5.6.2 A konkurenciák rövid áttekintése és ismertetése
A korábban már említett okokból bármilyen konkurencia elterjedése igencsak nehézkes,
hiszen a járműpiac nem olyan dinamikus, mint az informatika, a gyártók jobban szeretik a
kiforrott, elterjedt dolgokat. Ugyanakkor a MOST a piac szereplői szerint nem elég nyitott,
egy szűk csoport irányítja, és a szabványok miatt költségesebb is, mint egy nyílt forrású
rendszer. Egy 2008 novemberében megjelent Hansen jelentés akkoriban azt jósolta, hogy
amennyiben nem változik a helyzet, a MOST helyét hamarosan teljesen átveheti az Ethernet.
Azóta eltelt 5 év, és ez a tendencia nem igazán látszik, így várhatóan a MOST még egy jó
darabig vezető szerepben marad. Különösen akkor, ha a MOST over Ethernet funkciót sikerül
megfelelően kiaknázni, egyesítve ezzel a két rendszer előnyeit.

5.6.2.1 IEEE1394 Firewire Automotive
A rendszer a számítógépeknél elterjedt Firewire alapjaira épül, de természetesen átalakításra
került a járműves felhasználásnak megfelelően. A 2000-es években kezdett megjelenni,
legfőbb előnye, hogy visszafelé is kompatibilis, a MOST-hoz hasonlóan szintén képes
„isochronous” átvitelre, és a MOST-al ellentétben nem csak a gyűrű topológiát (elrendezést)
támogatja, hanem a fa, vagy csillag jellegű is könnyen megvalósítható. Ezen kívül
olcsóbbnak, és megbízhatóbbnak tartották az Ethernethez képest, a sebessége 2008-ban 800

Mbit/s volt, de 2009-től már akár 3,2 Gbit-es sebességet ígértek. A réz és száloptikás fizikai
felület egyaránt alkalmazható, sőt egy rendszeren belül a topológiákhoz hasonlóan még
keverhető is, ezzel is növelve a rendszer flexibilitását.

5.28. ábra: IEEE1394 rézvezetékes és száloptikás hibrid rendszer [12]

Egy speciális változata (1394b) az F35-ös vadászrepülőgépben 60 csomópontot kötött össze,
és valósította meg köztük a gyors adatátvitelt. Autós szempontból a Nissan mutatott be
IEEE1394-el felszerelt járműveket, és infotainment rendszert. Ennek ellenére, mostanában
keveset hallani róla (nagyon kevés friss, és releváns információt lehet találni, a legtöbb cikk
és publikáció 2008 előtti). Így előfordulhat, hogy a már említett nagyobb támogatás
hiányában annak ellenére nem tört be a piacra, hogy előnyei elvitathatatlanok.

5.6.2.2 Ethernet: OPEN Alliance - SIG / BroadR-Reach / AVB
Az itt felsorolt nevek és csoportosulások azok közé tartoznak, akik az Ethernet alapú
kommunikációt fejlesztik és előnyben részesítik, mindegyikük a hálózat különböző rétegeit
képviselik.
Az
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sztenderdizációjáért. A BMW, Hyundai, Harman, NXP, Freescale által alapított szövetség a
SIG (Special Interest Group) nevet kapta, és célja hogy minél hamarabb elterjedjen az
Ethernet a járműtechnikában. Ezért az alapok lefektetése, és a sztenderdek létrehozása, az
iparág igényeinek meghatározása a fő feladata, hogy ez által a járművekben található
hálózatok egyszerűbbé, és olcsóbbá váljanak. Komoly támogatója még az Ethernetnek a

járművekben a JLR (Jaguar – Land Rover) csoport, akik elsők szeretnének lenni az
alkalmazás területén [18].
A Broadcom által 2012-ben létrehozott BroadR-Reach nyílt szabvány felel a fizikai eszközök
és tesztrendszerek kifejlesztéséért.
Az AVB az AVnu szövetség által kifejlesztett adatátviteli protokoll, amely az IEEE802.1
(Audio/Video Bridging) nevet kapta, szintén egy nyílt forrású rendszer (részletesebben lásd
[17]). Az Ethernet rendszer előnyei és hátrányai már korábban ismertetésre kerültek (5.6.1
fejezet).

5.7 MOST összefoglalás
A Bosch alelnöke, Rainer Kallenbach egy 2011 májusában, Münchenben tartott konferencián
kifejtette, hogy véleménye szerint mi várható az Ethernet elterjedésével kapcsolatban [11].
Jelenleg a DoIP (Diagnosis over IP) van elterjedőben (mint ahogy ezt korábban már
bemutattuk (5.6.1 fejezet) az F01-es 7es BMW-nél), a többi kommunikációért egyelőre a
CAN, Flexray, és a MOST felel. A Bosch véleménye szerint először 2015-ben várható, hogy
az Ethernet egyáltalán a MOST150-nek konkurenciájává válhat, kedvező esetben pedig 2020ra akár teljesen helyettesítheti is. 2020 után pedig várhatóan szinte kizárólag az Ethernet fog
szerepet játszani a gerinchálózatban.
Addig azonban a MOST150 is eltüntet egy átviteli technológiát, várhatóan a jelenlegi
kamerarendszereknél, és kijelzőknél használatos LVDS-t (Low Voltage Differential
Signaling) teljes egészében kiváltja. Természetesen 2020 után várhatóan ezt a feladatot is az
Ethernet veheti át a MOST-tól.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a vezetőt segítő/támogató rendszerek terjedésével egyre
nagyobb igény alakul ki a különböző nagy felbontású kamera rendszerek használatára (sáv
felismerés, gyalogos felismerés, önálló vezetés, vészhelyzetek felismerése), és ez által egyre
tovább nőhet a sávszélesség igény.
Ahogy alább (5.29. ábra) látható, a MOST fejlődése rendkívül gyors volt, és az általa nyújtott
szolgáltatások egyre sokrétűbbek.

5.29. ábra: A MOST fejlődése és a felhasználási lehetőségek

Természetesen a MOST fejlesztése sem állt le, már bemutatásra került a MOSTnG (egészen
friss, az Elektronik Automotive 2013. áprilisi számában [5]), amely különböző sebességeken
üzemelve, visszafelé kompatibilitást biztosítva igyekszik meghiúsítani, hogy az Ethernet
átvegye a helyét. A tervek között szerepel az 5 Gbit/s-os sebesség a LED helyett lézer
diódákkal megvalósítva, különleges optikai szálakon, melyek hajlítási rádiusza kisebb lehet,
és kevésbé érzékeny a külső behatásokra. Ezen kívül a tervek között szerepel, egy MOST
alapú teljes ADAS (Advanced Driver Assistance System – vagyis vezetőt segítő rendszer)
kifejlesztése is, ami a legfontosabb kérdése az utóbbi időben a járműiparnak. Várhatóan
izgalmas jövőnek nézünk elébe a járműtechnológiában található hálózatokat, és az általuk
megvalósítható funkciókat figyelembe véve, ezért érdemes szemmel tartani a fejleményeket.

5.30. ábra: MOST alapú ADAS vezetőt támogató rendszer kamera képe [5]

6 Az autóipari Ethernet fejlődési irányai
Az Ethernet szabvány a helyi és városi méretű számítástechnikai hálózatokban (LAN – Local
Area Network, MAN – Metropolitan Area Network) igen elterjedt, szinte egyeduralkodó. A
széles elterjedtségnek köszönhetően a technológia jól ismertté, és olcsóvá vált, így nem csoda,
hogy az autóipari gyártók szívesen adoptálnák a technológiát. Ilyen módon a már kifejlesztett
alkatrészekre és megoldásokra, szabványokra építve könnyen és gyorsan, a meglévő
szabványos (jól ismert és olcsó) eszközökkel kompatibilis rendszereket lehet építeni.

6.1 Általános Ethernet [43]
Az Ethernet fejlődése során (1973-ban kezdte a Xerox PARC) számos fejlődési fázison ment
keresztül, a kezdeti meglehetősen drága és körülményes hardver megoldásokat (pl. 10base5 10 Mbit/s-os, ú.n. vastag Ethernet) egyre olcsóbbak, egyszerűbbek váltották le, miközben a
sebesség nagyságrendekkel nőtt. Az adatformátum alapvető felépítése azonban nem sokat
változott, ezzel biztosítva a kompatibilitást. A közeghozzáférés módja sem változott,
CSMA/CD vagyis vivőérzékelős többszörös hozzáférés ütközésérzékeléssel. Az azóta
szabványcsaláddá bővült IEEE 802.3-as számú szabványt 1982 decemberében hagyták jóvá.

6.2 Broadcom gyártmánycsaládok.
Az Internet különböző hálózati komponenseiben igen nagy arányban találhatók meg a
Broadcom integrált áramkörei, és ezt az elterjedtséget a cég az autóiparra is ki akarja
terjeszteni, így érthető, hogy az összes Ethernettel kapcsolatos autóipari fejlesztésben részt
vesz, mondhatni, ők a folyamat egyik motorja.
Az úgynevezett „fabless”, vagyis saját szilicium lapkát készítő gyárral nem rendelkező
félvezetőgyártó/fejlesztő cég igen széles választékban fejlesztett ki autóipari felhasználásra
szánt, Ethernet vezérlő+illesztő IC-ket. Ezek között található például 10/100/1000 Mbit/s
sebességű, hagyományos Ethernet alapú (4 érpáras), de autóipari alkalmazásra optimalizált
transceiver IC, 1 érpáron működő, 100 Mbit/s sebességű („BroadR-Reach”) transceiver típus
(BCM89810), és 7 portos switch 5 beépített fizikai illesztővel (BCM89501). [44]

6.1. ábra 4 portos autóipari Ethernet PHYceiver logikai felépítése

A „Fast”, 100 Mbit/s-os Ethernethez képest eltérés, hogy az illesztő IC-k mindegyike
egyszerre kétirányú (full-duplex) adatátvitelt tesz lehetővé, aminek megvalósításához, mivel
egyazon vezetékpáron terjed mind a kétirányú jel, a vevőben a saját oldal adója által kiadott
jelet ki kell vonni a teljes megjelenő feszültségből. Ezt a digitalizált jel feldolgozása során
teszik meg, az Echo Canceler, vagyis önhang-csökkentő funkcióval (visszhang-csökkentő
lenne a tükörfordítás, de ez nem írja le jól a funkciót). Hasonló funkciót tölt be az XTALK
Canceller, vagyis áthallás csökkentő, amely a szomszédos csatornákon/vezetékeken kiadott
jel visszajutását hivatott csökkenteni.
(A hagyományos Gigabit Ethernet hálózatok szintén full-duplex kapcsolatot valósítanak meg
minden érpáron.)

6.2. ábra OPEN Ethernet tervezett alkalmazása autóban [44]

6.3 OPEN Ethernet
One Pair Ethernet Network, azaz egyetlen vezetékpáron nagy sebességű (100 Mbit/s), fullduplex jelátvitelt biztosít, és (a sajtóközlemények szerint [45]) tápellátást is képes biztosítani
a csatlakoztatott eszköznek (Power Over Ethernet). (Ez kissé ellentmondásos, mivel a
hagyományos Ethernet fizikai rétege legalább 2 érpárat használ a PoE megvalósításához –
lásd: 7.2. ábra Ethernet vonal csatoló és lezáró elemei [46]. Lehet, hogy az autó testelését is
felhasználva valósították meg, de ez nagyban csökkenti a rendszer hangsúlyozottan egyszerű
kábelezhetőségét.)
Az OPEN Special Interest Group (http://www.opensig.org/) tagja 7 autógyártó, és több
alkatrészeket, részegységeket, kiegészítő rendszereket előállító vállalat:
Broadcom, BMW, Bosch Group, Continental, Daimler, Freescale, Harman, Hyundai, Jaguar
Land Rover, NXP, PSA Peugeot Citroen, Renault, Renesas, hozzájuk csatlakozott rengeteg
vállalat befogadóként (adopter).

6.3. ábra OPEN demonstációs összeállítás elvi vázlata [47]

A Continental szerint 2015-re várhatók az első sorozatgyártású Ethernet kommunikációra
alkalmas vezérlő egységek, és 2020-ra minden járműves szegmensben be fog tudni mutatni
projecteket. [47]

6.4. ábra Az OPEN az Ethernet fizikai komponenseit használja fel, csak a vezeték változik. [48]

6.4 RTPGE [49]
Reduced Twisted Pair Gigabit Ethernet = csökkentett számú érpáras Gigabit Ethernet.
Specifikációja jelenleg van kialakulóban. A magasabb szintű protokollokat illetően egyetértés
van (a meglévő Gigabit Ethernet megoldásra építve), azonban rengeteg részletről csak
mostanában állapodnak meg, főként a fizikai kapcsolat kialakítását illetően (POE módja,
csatlakozó, kábelhossz), sőt még az sem biztos, hogy egyetlen érpár lesz a végleges és
egyetlen átviteli közeg-változat, vagy a 2 érpár is megengedett.
Kb. 50 vállalat közreműködik a kifejlesztésében, gyakorlatilag ugyanazok, akik az OPEN
SIG-ot is alkotják, így valószínűleg az előbbit kívánják vele leváltani/továbbfejleszteni.
A hozzáférhető legfrissebb információk szerint [50] a kidolgozás alatt álló RTPGE
•

megőrzi az IEEE 802.3 keret formátumát,

•

csak a full-duplex működést támogatja

•

1 Gbit/s sebességet támogat járműves és ipari környezetben

•

opcionálisan nagy energia-hatékonyságú üzemmódot is definiál

•

a minőségi jellemzőket 15 m-ig terjedő rendszerben definiálja, autós alkalmazásban

•

legalább 40 m-es hatótávolságot tűz ki célként ipari vezérlési, szállítási (légi, vasút,
busz, nehézgépjármű) területeken

•

opcionális gyors feléledési idejű (< 100 ms) procedúrát definiál

További részleteket is megtudhat az érdeklődő a tavaly novemberben lezárult Tanulmányi
Csoport nyilvánosan hozzáférhető anyagaiból. [49]

7 A hagyományos Fast Ethernet (100 Base-TX)
Az autóipari Ethernet tulajdonságainak megismeréséhez, mivel az még részben fejlesztés alatt
áll, a hagyományos Ethernet jellemzőinek ismertetése nyújthat alapot.

7.1 Átviteli közeg
Legalább CAT5 minőségű sodrott érpárokból álló kábel. A 4 érpárból 1 az adás, 1 a vétel
számára van fenntartva, vagyis full-duplex adatátvitelre is alkalmas. A fennmaradó 2 érpár
vagy táplálást biztosít (POE), vagy nincs felhasználva. Gigabit Ethernet esetén ezen a két
érpáron is kommunikáció folyik, egyszerre mindkét irányban.

7.1. ábra CAT5 minőségű, árnyékolatlan csavart érpár (UTP), 4 érpár 1 közös köpenyben [51]

7.2 Adatfolyam irányítása
Az átviteli közeg full-duplex működést is lehetővé tesz, ebben az esetben nem szükséges a
közeghozzáférést szabályozni, vagyis a CSMA/CD protokoll nem szükséges, de ez csak akkor
lehetséges, ha a hálózatot alkotó eszközöket legalább kapcsoló (switch) vagy magasabb szintű
protokoll alapján működő eszköz köti össze (adatkapcsolati, vagy viszony réteg). Hub
segítségével kialakított hálózatban a hub az összes port felé továbbítja a bármely más porton
érkező adatokat, így ilyenkor egyetlen adatfolyam a teljes szegmenst (a hub által összekötött
végpontokat) lefoglalja, további kommunikáció más irányban sem lehetséges. A hub-bal
szemben, amely a keretek címzését (MAC cím) nem dolgozza fel, a kapcsoló képes arra, hogy
a kapott adatkeretet csak a megfelelő irányba továbbítsa, így a többi adatvezeték felszabadul,
és lehetővé válik a full-duplex működés.

7.3 PHYceiver és a vonal illesztése

7.2. ábra Ethernet vonal csatoló és lezáró elemei [52]

A kb. 110 ohm hullámimpedanciájú, szimmetrikus jelvezetékeket 1:1 áttételű
transzformátorokkal csatolják az ún. PHYceiver-hez (Physical layer + transceiver, a fizikai
szintet implementáló integrált áramkör). A transzformátor csak a differenciál módusú
(különbségi) jelet engedi tovább, a közös módusú jeleket (melyek a 3 szintű moduláció
melléktermékeként állnak elő, vagy az átviteli úton csatolódnak be külső zavarforrásból) nem.
A hosszú, árnyékolatlan érpár igen nagymértékben hajlamos közös módusú zavarjeleket
felvenni, tipikusan hálózati (50 Hz és felharmonikusai), kapcsoló üzemű áramkörökből
származó (20…1500 kHz), műsorszóró rádiófrekvenciás (500 kHz … 108 MHz), és GSM
(900, 1800 MHz) jelek fordulnak elő nagy jelszinten. A kisfrekvenciás tartományban a
transzformátor szigetelése igen nagy csillapítást biztosít, a közepes és nagy frekvenciájú
zavaró jelek csillapítását további közös módusú fojtótekercs fokozza.
A reflexiók megelőzésére mindkét véget 50+50=100 ohmos lezáró ellenállásokkal látják
el.
A transzformátorokat és fojtótekercseket általában egyetlen alkatrészbe integrálva
forgalmazzák, és „magnetics” néven gyakran 1 dobozként ábrázolják a rajzokon.

7.3. ábra BCM89610 System Diagram [51]

7.4 Csatorna-kódolás
MLT-3 az átviteli közegben 2 helyett 3 szintet használ, pozitív, 0 és negatív előjelű
feszültséggel hajtja meg a vezetékpárokat. Ennek előnye az, hogy a jel energiája kisebb a
kritikus 20…100 MHz-es tartományban, másrészt kisebb az egyenfeszültségű komponens. Az
MLT-3 kód előállítási szabálya: a kódolt jel állapotai a 0, +, 0, – sorrendet követik. Ha az
eredeti kódban 0 volt, akkor a kódolt jel állapota nem változik, ha az eredeti kódban 1-es volt,
akkor az MLT-3 a soron következő állapotba ugrik. A kód hatékonysága 1 bit/szimbólum.
[51]

7.4. ábra MLT-3 kódolt jel az Ethernet adó kimenetén [53]

Ha a + és – polaritású impulzusok aránya nem egyenlő, az átlagos jelszint (DC) az adó
oldalon eltolódik a 0 értékről. A transzformátoros csatolás a DC értéket képtelen átvinni, ezért
a vevő oldalon a teljes jelfeszültség tolódik el olyan mértékben, hogy az átlagérték 0 legyen.
Ez a jelenség a DC vándorlás, DC wandering. Az eltolódott jelekből a váltások időpontját
pontatlanabbul lehet meghatározni, szélsőséges esetben teljesen ellehetetleníti az adatátvitelt.
Ez akkor fordulhat elő, ha hosszú 0 sorozat van a bemeneti kódban, ami +, vagy – állapotban
tartja az MLT-3 jelet. Ennek megakadályozása fontos feladat a PHYceiver-en belül. Az
alapvető módszer a scrambling, amikor meghatározott szekvencia szerint egyes biteket
invertálnak, majd a vételi oldalon ezt megismétlik, így az eredeti jelet kapják vissza, de

közben az átviteli úton a hosszú azonos állapotú sorozatok megszűnnek. Ez a módszer
önmagában még nem 100 %-os megbízhatóságú, mert ha a kódolandó jel pont megegyezik a
scrambling mintasorozattal, akkor az eredménye pont 0-ákból álló sorozat lesz. Az ilyen
adatsort killer packet-nek nevezik, mert hatására a hálózati kommunikáció megszakad. A
korai ethernet rendszerek még nem voltak védettek az ilyen véletlen, vagy sokkal gyakrabban
szándékos hibák ellen [54], de már többféle szabadalom is született a kivédésére.
Megjegyzés: az AC csatolás (kondenzátor vagy transzformátor segítségével, ami a DC
komponenst nem viszi át) más kommunikációs rendszerekben is előfordul, így a fenti DC
vándorlás jelensége nem csak Ethernet esetén ismert, és más megoldások is ismertek a
probléma megoldására, köztük olyanok is, amelyek nem megszűntetik a DC komponenst adás
előtt, hanem helyreállítják a vevőben. Pl. [55]

7.5 Átviteli út hatása, ekvalizáció
A kábel a jeleket frekvenciától függően csillapítja (1.17. ábra), illetve tolja el a fázisát,
elsősorban a szkin-hatás miatt. A frekvenciafüggő csillapítás hatására az impulzusok
eltorzulnak. (7.5. ábra) Ezt a torzítást ellentétes előjelű amplitúdó- és fázistorzítással
kompenzálni kell (ekvalizáció), a szükséges kompenzáció mértéke függ a kábel
hosszúságától, ezért adaptív algoritmusokkal határozzák meg az optimális értéket.
A modern eszközökben a PHYceiver DSP-t, digitális jelfeldolgozót alkalmaz a fenti, analóg
jellegű feladatok (csatornakódolás, DC helyreállítás, ekvalizáció) megvalósítására.

7.5. ábra Átviteli út hatása miatt eltorzult Ethernet vonali feszültség [53]

7.6 Tápellátás az adatvezetékeken (Power Over Ethernet)
Eszközök tápellátására használhatók a 4 érpár adatátvitelre nem használt tagjai, vagy az adatot
továbbító érpárak is. Előbbi esetben egyszerűen párhuzamosan kapcsolják az összetartozó
vezetékeket, és az egyik párra a pozitív, másikra a negatív feszültséget kapcsolják. A második

esetben a jelillesztő transzformátor vonali tekercsének középmegcsapolására kapcsolódik a
tápfeszültség. Mindkét fajta kialakítás szemlélteti a 7.6. ábra. A transzformátoron átfolyó
áram a két fél tekercsen ellentétes irányban áramlik körbe a vasmag körül, ezért ellentétes
előjelű, de azonos nagyságú gerjesztést hoz létre, amik kioltják egymás hatását, ezért a
hasznos jelet nem zavarja. Más, általánosabb megfogalmazásban: a tápláló áram jellege közös
módusú, az adatjel árama viszont differenciál módusú, így függetlenek egymástól. Az UTP
CAT5 kábelek egy erének ellenállása 0,2 ohm/m, erenként maximum 0,5 A-rel terhelhető, ez
100 m-en már 10 V feszültségesést eredményez. Hogy ez ne okozzon gondot, a bemeneti
oldalon a lehető legnagyobb feszültséget táplálják be, de ez életvédelmi okokból csak
törpefeszültség (Extra Low Voltage) lehet, tipikusan 48 V, maximum 56 V szokott lenni. A
táplált oldalon megjelenő áramot egy e célra készült kapcsoló üzemű tápegység alakítja a
készülék működéséhez szükséges, általában 12 V, 5 V, és/vagy 3,3 V-os stabil szintre.
Elvileg lehetséges egyetlen érpáron differenciál módban is táplálást biztosítani, mivel az adat
és a tápáram spektruma megfelelő kialakítás esetén nem fedi át egymást jelentősen, vagyis
szűrőkkel elkülöníthetők, de ehhez más kialakítású csatoló transzformátorokra, és egyéb szűrő
elemekre van/lenne szükség. Járművekben lehetséges továbbá a fém kocsiszekrényt
referenciapontként (GND) felhasználva az adat számára fenntartott érpáron csak a pozitív
pólust továbbítani, közös módusban, de ezzel elvesztené a rendszer az egyszerű
bővíthetőséget, mert külön GND csatlakozást kellene biztosítani. Részben ezek miatt a
nehézségek miatt nem feltétlenül szerencsés az egyetlen érpáron történő adattovábbítás.

7.6. ábra Power Over Ethernet bekötési vázlat 4 pár vezetéket használva. [56]

8 Kommunikációs rendszerek összehasonlítása
8.1 Kommunikációs követelmények, szempontok [57]
A

különböző

kommunikációs

csatornákra

vonatkozó

követelményeket

a

jármű

részegységeinek igényei határozzák meg. A részegység fajtája (pl. egy alrendszer vezérlője,
intelligens beavatkozó szerv, vagy érzékelő) és a vele kapcsolatos funkcionális és biztonsági
követelmények behatárolják az általa használható kommunikációs csatorna típusát.
Hibatűrés: a biztonsági szempontból kritikus alkalmazásokban a hibatűrés meghatározó
tényező. A hiba lehet külső (elektromágneses) zavar, laza kapcsolat, hibás vezetéket és hibás
áramkör által okozott. A beépített szoftver és/vagy hardver redundanciával a kommunikáció
toleránssá tehető hibák ellen, vagy egy kommunikációs hiba által okozott hiba kimutatható és
kezelhető. Szoftveres redundancia lehet az egyszerű ismétlés, többszörös mintavételezés,
redundáns csatornakódolás, hibajelző kód (pl. paritásbit, CRC, checksum), vagy hibajavító
kód (Forward Error Correction, pl. hamming-kód, Reed-Solomon kód, konvolúciós kódok).
Leghatékonyabb hibajelző/-javító kódokra nagy távolságú, vezeték nélküli átvitelnél van
szükség, de az adatbiztonság vagy hatótávolság növelése érdekében vezetékes átvitel esetén is
alkalmazni szokták.
Determinisztikusság/meghatározottság: A determinisztikus kommunikációs rendszer garantált
időzítéseket nyújt, vagyis előre lehet tudni egy üzenet átviteléhez szükséges időt. A
determinisztikus

kommunikáció

megköveteli

az

üzenetek

helyes

fogadását.

Sok

biztonságkritikus alrendszer valósidejűséget is megkövetel, amihez determinizmusra van
szükség, azaz az üzeneteket előre definiált időpontban vagy -intervallumban kell továbbítani,
hogy teljesítse a szándékolt alrendszer funkcionalitást.
Adatátviteli sebesség: Ahogy az elektronikusan vezérelt alrendszerek száma és bonyolultsága
nő az autókban, úgy nő az igény a magasabb sebességre. Természetesen kompromisszumot
kell kötni a sebesség és az ár között. Sok esetben jobb egy olcsóbb kommunikációs buszt
választani kisebb sebességgel az erős árérzékenység miatt. Ezen kívül biztonsági vagy
felépítési okok miatt a részegységek közötti összeköttetés csak lassabb kommunikációt tesz
lehetővé.

Rugalmasság: A rugalmasság azt fejezi ki, hogy a hálózat képes megbirkózni változó
terheléssel és/vagy üzenetszámmal is, skálázható és bővíthető (anélkül, hogy a már
konfigurált kommunikációt újra kellene konfigurálni).
Adatbiztonság: Ha a kommunikációs rendszer elérhető a járművön kívülről, például
diagnosztikai eszközzel vagy vezeték nélküli módon, akkor fontos biztosítani, hogy
illetéktelenül ne lehessen hozzáférni a rendszerhez. A jelenleg használt járműves
kommunikációs protokollokat a szabványuk nem teszi biztonságossá. Tipikusan járulékos
biztonsági protokollokat kell realizálni az alkalmazásban bizonyos funkciókhoz.
Láthatóan a hibatűrés és az adatbiztonság olyan tulajdonságok, amelyek redundanciát
igényelnek az eredeti kommunikációs információn felül, ami a hasznos adatátviteli sebességet
csökkenti.

A

követelmények.

rugalmasság

és

a

determinisztikusság

pedig

gyakran

ellentmondó

8.2 Összehasonlító táblázatok
8.1. táblázat Tipikusan autóipari, nagy sebességű hálózatok
MOST

CAN

FlexRay

Automotive
ethernet

PLC

felhasználási terület

multimédia

Hajtáslánc,
komfort,
diagnosztika
stb.

Biztonsagkritikus
rendszerek
vezérlése

infotainment,

jelzőfények,
kiegészítő
rendszerek

max. távolság

40 m (25
mbit/sec
optikai)

40 m (1
MBaud)

24 m

15, 40, 100
m

>20 m,
hálózatfüggő

jelszint

optikai

2 Vpp Hi 2,54V, Lo 2,5-1V

+/-0,6…2V
(adó), idle=0V
(diff), +/-0,4 V
(vevő)

0, +/-1 V?

n*10 mW
(DC-BUS)

max. sebesség
(bit/s v. baud)
megbízhatóság
(átmegy-e az adat)

25, 50, 150
M

1M

2x10 M

100 M, 1 G

1,3 M
(DCB1M)

Közepes

Jó

Kiemelkedő

Jó

közepes

CRC-32,
opcionálisan
újraküldés

van

közepes

IC: magas,
vezeték:0

CRC-24,
15 bites CRC,
8*oversampling
javítás
+ többségi
újraküldéssel
logika

hiba felismerés,
javítás
ár

(redundáns hálózat)

magas

bővíthetőség

64 host-ig
full-duplex
adatforgalom iránya
(dedikált
csatornákon)

közepes

Nagyon magas

110 node
half-duplex

jó
half-duplex

full-duplex

Elektromágneses
Interferencia

nincs

kicsi

determinisztikusság

igen

nem

is

nem

közeghozzáférés
módja

dedikált
irányok

CSMA/CD+CR

Módosított
TDMA

CSMA/CD

topológia

kettős gyűrű

busz

közeg

Optikai v.
elektromos

120 ohm
csavart érpár

bevezetés éve

2003

1993

különlegesség

nincs EMI

legelterjedtebb

kicsi

vegyes, hurok
nem lehet
100 ohm csavart
érpár
2004 (2007
BMW X5)
sebesség,
flexibilitás,
kettős hálózat

half-duplex
(DC helyi
rendszerekben)

nagy

fa

nem definiált

csavart érpár

meglévő táp
vezetékek

~ 2015
POE

már meglévő
vezetéken

8.2. táblázat Más területről átvett hálózatok

LVDS
nagy sebességű
felhasználási terület (pl. multimédia)
rendszerek
max. távolság

1m

jelszint

0,35 V

USB (2.0)
nagy sebességű
felhasználói
alkalmazasok
kb. 3 m
~2 V, vagy 17,78
mA (->400 mV)

500 M
max. sebesség (bit/s
(multipont) 2-3
480 M
v. baud)
G (p2p)
megbízhatóság
jó
jó
(átmegy-e az adat)
hiba felismerés,
nincs definiálva
CRC-16
javítás
ezen a szinten
alacsony (a
ár
sebességhez
közepes
képest)
csak multipont
bővíthetőség
127 eszköz, 5 szint
esetében
simplex/halfadatforgalom iránya
half-duplex
duplex
Elektromágneses
kicsi (árnyékolt,
kicsi
Interferencia
szimmetrikus)
determinisztikusság

-

is

közeghozzáférés
módja

TDMA, vagy
egyszeres
hozzáférés

1 master, 1 slave

topológia
közeg

I2C
Vezerlőegységeken
belül, az IC-k
között
7,6 m
0-5 V

0-5 V

5...12 V

1 v. 3,4 M

10 M

115 k

jó (helyi
hálózaton)

jó (helyi
hálózaton)

Közepes

nincs

nincs

nem/
paritásbit

minimális

minimális

alacsony

127 v. 1023

4?

-

half-duplex

multimaster

pont-pont, vagy Logikailag 5 szintű
busz
busz
fa
100 ohm
90 ohm,
2 vezeték
árnyékolt,
árnyékolt, csavart
GND)
csavart érpár
érpár

bevezetés éve

1994

különlegesség

alacsony
fogyasztás

2000

SPI
RS-232
Vezerlőegységeken Telematika
belül, az IC-k rendszerek
között
0,5 m
n*100 m

full-duplex
(is lehet)
zavarkiboc
sátás
nem
definiált
dedikált
1 master, n* irányok
slave
+handshak
e
full-duplex

busz
(+ 3-4 vezeték
(+ GND)

1982

táplálás,
univerzalitás, nagy olcsó, elterjedt
sebesség

1979

pont-pont
2…25
vezeték
1962

8.3. táblázat Autóipari, kis-közepes sebességű (class A+B), protokollok
J1850

J1708

K-line

SENT/SPC

diagnosztika

diagnosztika

diagnosztika

érzékelők

max. távolság

40 m

10 m

5m

10 m

jelszint

~8 Vpp

12…24 V

4 Vpp

12 V

9,6 k

10,4 k

30 k

19,2 k

Közepes

Közepes

közepes

Közepes

felhasználási terület

max. sebesség (bit/s

41,6 k (PWM)

v. baud)

10,4 k (VPW)

megbízhatóság
(átmegy-e az adat)
hiba felismerés,
javítás

Közepes
CRC 8bit,
fault tolerant

8 bit checksum,
nem/ paritásbit

újraküldés

(PWM)

ár

nyugta,

alacsony

bővíthetőség

max. 32 node

közepes

adatforgalom iránya

half-duplex

half-duplex

alacsony

diff. jel)

Interferencia

közepes

half-duplex

kicsi (diff. jel)

alacsony

simplex

half-duplex

a kis sebesség

sebesség miatt

a kis sebesség

miatt kicsi

kicsi, + EMI

miatt kicsi

szűrők
igen, de lassú

részben

egyszeres,
CSMA/CD

CSMA/CD

master-slave

megszólításos

1 master, 16 slave

(SPC)

topológia

busz

busz

busz

közeg

1 ér / érpár

érpár

1 v. 2 vezeték

bevezetés éve

1988

különlegesség

8 bit checksum

toleráns, a kis

determinisztikusság

módja

alacsony

ablaktörlő

(SPC)

(VPW esetén)

közeghozzáférés

javítás nincs

Ajto, klíma, ülések,

1, vagy 4

kicsi (PWM
Elektromágneses

4 bit CRC,

LIN

aktív csillag,
busz (SPC)
1 vezeték

1 vezeték
1999 (V1.0)

kötelező

olcsó,
determinisztikus

8.4. táblázat Vezeték nélküli kommunikáció
WiFi

GSM

GPS

Telematika
felhasználási terület

Utastájékoztatás,

rendszerek

Sebesség és

szórakoztatás

adatátvitele,

hely adatok

telefon
max. távolság

jelszint
max. sebesség (bit/s
v. baud)
megbízhatóság
(átmegy-e az adat)

~50 m (irányítva n*1
km)
2W

IrDA

Bluetooth

Távirányítók,

személyes

személyes

interfészek,

interfészek

telefon

1m
worldwide

worldwide

(standard), +/15 fok

4 W max.

helyileg csak
vétel

optikai
115,2 k

56 M

56 k

N/A

(SIR)…1 G
(GigaIR)

közepes

~10 m, 100 m

alapból

gyenge, de

gyenge

redundáns

gyenge

1, 2,5, 100 mW
721 k (V1.2) 2,1
M (V2.0+EDR)
közepes

hiba felismerés,

FEC, CRC,

javítás

ARQ

ár

közepes

közepes

közepes

alacsony

közepes

half-duplex

half-duplex

simplex

half-duplex

half-duplex

jelentős EM

érzékenység,

kibocsátás

árnyékoltság

bővíthetőség
adatforgalom iránya
Elektromágneses
Interferencia

kibocsátás és
érzékenységi
problémák

determinisztikusság

nem

közeghozzáférés

Frekvenciaosztásos

módja

multiplex

kibocsátás és
nincs

problémák

nem

lehet

Frekvencia és

frekvenciaosztá

időosztásos

s, 1 master

multiplex

bevezetés éve
különlegesség

érzékenységi

nincs EMI
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