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1. BEVEZETÉS 

 A cikk témája a konvencionális pont-pont kapcsolatú felvonóvezérlı továbbfejlesztése 
busz alapú, intelligens, mikrokontrolleres vezérléssé. A fejlesztés a Budapesti Mőszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékén, Dr. 
Szegi András vezetésével zajlott. Az újfajta vezérlés és felépítés célja a nagyszámú 
vezetékezés drasztikus csökkentése, a javíthatóság és modularitás növelése, az eddigi 
struktúra leegyszerősítése, és a költségek lefaragása. A munka elsı fázisában elkészült mini 
liftrendszer három darab emeleti interfész (EIF) kártyából áll, melyek közül az egyik 
szimulálja a központi interfész (IF) kártya szerepét. A kártyákra újfajta, C nyelvő program 
került megírásra, melynek segítségével reprezentálhatóak a leendı rendszer képességei, és a 
hagyományos megoldásoknál hatékonyabb liftvezérlési algoritmusok kifejlesztését teszi 
lehetıvé. 

2. JELENLEGI FELVONÓVEZÉRLİ ÁTTEKINTÉSE 

 A jelenlegi rendszer a 80-as években került kifejlesztésre a BME-ETT gondozásában. 
Maximálisan 18 emelet kezelésére képes, amelyet hat vezérlı kártyával valósít meg. Ezek 
rendre: CPU, ECC, DLC, PU1, PU2 és PU3. A 64 pólusú szimpla EUROPA [1] kártyák 
mindegyike a központi vezérlıben kapott helyet, amelyek a környezettel 4 vagy 5 darab 30 
pólusú csatlakozón tartják a kapcsolatot (2.1. ábra). 

 
2.1. ábra: A jelenlegi felvonóvezérlı blokksémája: a.) a vezérlés, b.) a lift sematikus rajza 



2.1 Vezérlıkártyák funkciói 

 A CPU kártya a vezérlı lelke, amely Z80-as mikroprocesszor köré épül. Ez futtatja a 
liftvezérlı programot. Az ECC feladata a motorvezérlés, míg a DLC kártya felelıs az 
ajtómőködtetésért és fülkevilágításért. Az emeleteken elhelyezett 7 szegmenses kijelzık, 
nyomógombok és azokat nyugtázó LED-ek vezérléséért a PUx kártyák felelnek. 

2.2 Jelenlegi vezérlés hátrányai 

 Minden egyes jel kiértékelése a központi vezérlıben zajlik. Ez azt jelenti, hogy az elsı 
emeleten jelentkezı felhasználói kérés elıször a központi vezérlıbe jut. Itt megtörténik a 
jelfeldolgozás, majd ennek a visszajelzése ugyan csak az elsı emeleten kerül érvényre. Ez a 
felépítés azt eredményezi, hogy minden egyes nyomógombnak, kijelzınek, kapcsolónak, 
érzékelınek és visszajelzı fénynek kapcsolatban kell állnia a központi vezérlıvel. Ez 
rengeteg csatlakozási pontot és vezetéket jelent. Mindkettı a megbízhatóságot csökkenti, 
továbbá a rendszer összköltségét is jelentısen emeli. 
 További hátrányként említhetı, a rendszer zártsága. Nincs lehetıség további PUx 
kártyával való bıvítésre, vagy a vezérlı program módosítására, a kiszolgálható emeletek 
számának növelésére. 

3. AZ ÚJ RENDSZER KONCEPCIÓJA 

 A fejlesztést az motiválta, hogy a nagyszámú vezetékezés kiváltható mindössze négy 
vezetékszámú buszrendszerrel, ezzel csökkentve a csatlakozási pontok számát, melyek 
önmagukban is óriási hibalehetıséget hordoznak. 
 Másfelıl olyan rendszer kialakítása volt a cél, amely a felhasználói igények szerint 
kellıen rugalmas és alakítható. 
 Fontos szempont volt, hogy az emeleti szinteken megjelenı I/O jelek feldolgozása 
helyben történjen, azokat ne kelljen a vezérlıbe eljuttatni. 
 Szem elıtt tartva az idıbeli korlátokat, mindezen változtatások a jelenlegi liftvezérlı 
algoritmus megırzése mellet voltak elvégezhetık. Ehhez viszont szükség volt a CPU és ECC 
kártyák megırzésére. Az így kialakított rendszer blokksémáját a 3.1. ábra szemlélteti. 

 
3.1. ábra: Az új rendszer blokksémája: a.) az új koncepciójú vezérlés, b.) a lift sematikus ábrája 



3.1 EIF, FIF és IF jelzéső vezérlıkártyák 

 Az EIF emeleti vezérlı kártya. Megléte minden emeleten szükséges. Feladata a 
liftvezérlı gombok kezelése, a hétszegmenses kijelzıkön a fülke aktuális pozíciójának 
kijelzése, a felhasználó számára a visszajelzések megjelenítése, továbbá az IF kártyával való 
kommunikáció megteremtése, a lekérdezı üzenetekre elıírt idın belül válaszküldés. 
 A FIF fülke interfész kártya. Feladata a fülkében megtalálható gombok kezelése, a 
kabin oldalán lévı mozgásérzékelı szenzorok jeleinek feldolgozása. Segítségükkel utasítható 
a motor megállásra, indulásra, gyorsításra, lassításra. Ebben az esetben a gyorsaság 
szignifikáns. A FIF és az IF között kellıen gyors kommunikációnak kell fennállnia, hogy a 
vezérlı a kabint a megfelelı pozícióba tudja hozni. Míg az EIF kártyák esetén elegendı ’Soft 
Real Time’ rendszerre tervezni, ebben az esetben csak a ’Hard Real Time’ megoldás az 
elfogadható. 
 Az IF interfész kártya a régi rendszerő vezérlı és az új rendszer között. A három 
kártya közül a legkomplexebb. Egyik irányban szimulálja a megmaradó kártyák felé a régi 
rendszert (CPU, ECC), másik irányban megteremti a lehetıséget két különálló buszrendszer 
kialakítására az EIF és FIF kártyák felé. 

4. KÁRTYÁK TERVEZÉSE 

 A tervezés az OrCAD tervezırendszer segítségével zajlott. Elsı lépésként elkészült az 
EIF kártya prototípusa. Az emeleti vezérlı két nyomtatott áramkörön kapott helyet. Az egyik 
tartalmazza a mikrokontrollert, a szükséges tranzisztorokat, címkiválasztó jumpereket, ICSP 
(In-Circuit Serial Programming [2]) csatlakozót, CAN (Controller Area Network [3]) 
szintillesztıt és a tápellátáshoz szükséges DC/DC konvertert (4.1. ábra), míg a másik 
hordozón hétszegmenses kijelzı és négy nyomógomb kapott helyet (4.2. ábra.). 

 
4.1 ábra: EIF központi modul topológiai rajza 



 
4.2. ábra: EIF kijelzı modul topológiai rajza 

 A kétrétegő hordozók az Elektronikai Technológia Tanszék Kutató Laboratóriumában 
készültek. A furatok direkt furatfémezéssel kerültek kialakításra. Néhány szó az említett 
technológiáról: 
 Hagyományos megoldás a kémiai furatfémezés. A hordozót megfelelı elıkészítés után 
palládium fürdıbe merítik. Hatására az epoxi gyanta szöveten palládium csírák jelennek meg. 
A csírák felületén történik a 0,3 - 1 mikron vastagságú rézréteg kémiai azaz árammentes 
(electroless) úton történı kialakítása. Ezt követıen galván fürdıbe helyezve a lemezt, a 
rézréteg vastagsága a kívánt szintre növeszthetı. Ez tipikusan 35 mikron, de nem ritka a 100 
mikronos érték sem. 
 Ezzel szemben a direkt furatfémezés során már a palládium fürdıben – amely fürdı 
összetétele eltér a korábban említettıl – kialakításra kerül egy palládium-szulfid vezetıréteg a 
furatok felszínén. Ugyan ennek vezetési tulajdonságai rosszabbak, mint a rézé, ez mégis 
elegendı ahhoz, hogy a galvanizálás során megfelelı vastagságú rézréteg felvitelét tegye 
lehetıvé. A két technológia különbsége továbbá az, hogy az elıbbi esetben kémiai, míg 
utóbbinál fizikai kötésrıl beszélünk. 

5. KOMMUNIKÁCIÓ 

 A buszrendszer kiválasztásánál fontos szempont volt annak egyszerősége, továbbá 
hogy az egyénileg kialakított protokoll ráültethetı legyen. Hasonlóan lényeges szempont a 
zavarvédelem, hiszen a kábelnek az épület teljes hosszában végig kell futnia, ami 20 emelet 
esetén 100 m-es kábelhosszat jelent. Ilyen távolságon pedig a megfelelı sebesség elérése sem 
egyszerő. 
 Mindezeket figyelembe véve az optimális választás a CAN busz volt. Saját protokollja 
ugyan nem nevezhetı egyszerőnek, de azt elhagyva kizárólag a fizikai réteget használva a 
fentebb felsorolt követelmények mindegyikének megfelel, az elıírt távolságon pedig 
250 kbps-os sebességre képes. 



5.1 A protokoll 

 Az IF és EIF kártyák között master-slave alapú kommunikáció került kialakításra, ahol 
az IF tölti be a master szerepét, az üzenetcsere polling rendszerő, tehát az IF adott 
idıközönként lekérdezı üzenetet küld a soron következı emeleti kártya számára. Amint azt, 
az emeleti egység veszi, válaszüzenetet küld, amely tartalmazza a visszajelzı LED-ek 
állapotát és a fülkehívásra vonatkozó kérést. Az IF a választ feldolgozva módosítja az adott 
emeleti kártyához tartozó rekordot és végrehajtja a szükséges változtatásokat. A következı 
lekérdezés során, felhasználva a korábbi választ és a fülke aktuális pozícióját, küld majd 
utasításokat az EIF kártyának, hogyan módosítsa a kijelzık és visszajelzı fények állapotait. 
Ez azt jelenti, hogy minden egyes lekérdezı üzenet, az elızı válaszüzenet nyugtája. 
 Ha valamilyen hiba folytán az IF nem kap választ az adott EIF-tıl, maximum az elıírt 
késleltetési ideig vár, utána a következı kártyához fordul. A hiba nyugtázásra kerül és a 
legközelebbi lekérdezés során ezt jelzi is az EIF felé, így az, az  azóta érvénybe lévı 
változásokat fogja a válasz üzenetben elküldeni. Ha IF több próbálkozás után sem kap 
üzenetet egy adott emeletrıl, hibát jelez a vezérlıben, de az adott szintet kihagyva a többi 
emeletet továbbra is kiszolgálja. 
 A biztonságos adatátvitelt segíti az üzenetek végén található ellenırzı összeg. Ha a 
vevı oldalon számolt új összeg nem egyezik a csomagban küldöttel, akkor az adott üzenet 
nem kerül feldolgozásra. Függetlenül attól, hogy ez az IF vagy EIF oldalon következik be 
mindkét eset eredménye az, hogy az IF nem kap idıben választ. Tehát, visszavezethetı a 
korábban említett hibaállapotra, így az mindenképpen detektálásra kerül. 

5.2 Üzenetek struktúrája 

 A lekérdezı üzenet hossza 7 bájt (5.1. ábra), míg az erre adott válasz mindösszesen 3 
bájt hosszú (5.2. ábra). 

 
5.1. ábra: Lekérdezı üzenet 

 
5.2. ábra: Válasz üzenet 

 A hét bájtos lekérdezı üzenet egy speciális karakterrel indul. Innen tudják az emeleti 
egységek, hogy az üzenet a vezérlı egységtıl származik. Ezt követi az éppen lekérdezés alatt 
álló emelet címe. Csak az a kártya fogja feldolgozni a további bájtokat, amelyiknek 
ténylegesen szól. Ezek után a négy bájtos adatrész jön, amelynek elsı két bájtja a 
hétszegmenses kijelzın megjelenítendı érték. A soron következı bájt felsı négy bitje a LED-
ek állapotát (ki- vagy bekapcsolt), míg alsó négy bitje a villogó vagy normál üzemmódot 
jelöli. A vezérlı bájt legalsó bitje utal a korábbi üzenet vételének sikerességére. A többi bit 
különbözı hibakódokat tartalmazhat, de ez jelenleg nem implementált a szoftverben. 
Mindezek után az ellenırzı összeg következik. 



 A válasz üzenet az EIF saját címével kezdıdik. Ez két szempontból is elınyös. 
Egyrészt az IF tudja, hogy a lekérdezett egységtıl jött-e válasz, vagy sem. Másrészt mivel a 
címek a speciális bájttal nem egyezhetnek meg, így nem veszik egymás üzeneteit, csökkentve 
ezzel a hibák lehetıségét is. Ezt követi az adat, majd az ellenırzı összeg. Az elıbbi a 
nyomógombok és LED-ek állapotát tükrözi. 

6. SZOFTVER 

 Két program került kifejlesztése. Egyik az emeleti egységekre, másik pedig – ennek 
egy módosított változata – az ideiglenes IF kártyára. Annak ellenére, hogy a gépközeli 
assembly hatékonyabb kóddal kecsegtetett, a magasabb szintő C nyelvre esett a választás. 
Ennek oka, hogy a fejlesztéshez szükséges idı jelentısen csökkenthetı, továbbá a program 
még terjedelmesebb kód esetén is átláthatóbb marad. 
 Mindkét algoritmus struktúrája azonos. A fı függvény inicializálja a hardvert és a 
változókat, majd engedélyezi a megszakításokat. A vezérlés többi részét az egyes 
megszakítások valósítják meg. Az adatok küldésérıl és fogadásáról egy-egy függvény 
gondoskodik. A kijelzık multiplexelését egy önálló megszakítást generáló idızítı valósítja 
meg (6.1. ábra). 

 
6.1. ábra: Fıprogram és a megszakítás kezelı rutin 



7. ÖSSZEFOGLALÁS 

 A munka eredményeként felmutatható az elkészült tesztrendszer (7.1. ábra). 

 
7.1. ábra: Elkészült tesztrendszer 

Ez három darab EIF kártyából áll, melyek közül az egyik ideiglenes IF szerepet tölt be – a 
képen legfelül. A meglévı szoftver és hardver együttessel tesztelhetık a rendszer képességei 
és szimulálható a valós liftmőködés. 
 A specifikációban elıírt maximális 12,5 ms-os lekérdezési idı a jelenlegi megoldással 
tovább csökkenthetı, egészen 10 ms-ig. Ez azt jelenti, hogy az IF 10 ms-ként kérdezi le az 
egyes emeleti vezérlıket. Ez 20 emelet esetén mindössze 200 ms-os periódusidıt jelent, azaz 
egy egység másodperceként ötször kerül lekérdezésre. 
 Gyakorlati alkalmazásban, 20 emelet esetén, a hívó gomb megnyomásának 
kiértékeléséhez és annak visszaigazolását nyugtázó LED kigyújtásához kevesebb, mint fél 
másodperc szükséges. 
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