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LAN - Local Area Network
Kis földrajzi területekhez kötött magán hálózatok
Tipikusan homogén adatátviteli technológia
Két LAN típus
– Vállalati (irodai) LAN-ok
- munkaállomásokat, nyomtatókat,
modemeket és szervereket foglal
magába
- Ethernet, Token-ring, Localtalk ….
– Ipari LAN-ok
-PLCk közötti kapcsolat,
munkaállomások, felügyelet, robotok, …
-az ipari környezeten belül
- MODBUS + , FIP, FACTOR, Profibus

Adatátvitel jellemzői
• Párhuzamos átvitel - Egy-egy elemi adatcsoportot
több vezeték felhasználásával egy időben továbbítunk.
Pl. Nyomtató
• Soros átvitel - Az adat bitjeit egyetlen csatornán időben
egymás után továbbítják.
• Szinkron átvitel - az adó és vevőáramkörök a
kapcsolat teljes ideje alatt összehangoltan működnek.
Időzítések szigorú betartása szükséges, ehhez szinkron
karakterek átvitele kell.
• Aszinkron átvitel - az adó és a vevő időbeli stabilitása
csak rövid időre biztosítható.
Start/stop bitek alkalmazása, de ez csökkenti az átvitt
hasznos információ mennyiségét.

Soros adatátvitel és jellemzői
Az információ feldolgozása párhuzamos, továbbítása soros formában előnyös. Ezért
meg kell oldani az adatok párhuzamos/soros átalakítását, az adatok és az üzenet
szinkronizálását, majd az adatok soros/párhuzamos visszaalakítását, valamint
az egyes bitek/bájtok értelmezését és az átvitel ellenőrzését.

A soros adatátvitel jellemzői:
• Átviteli sebesség
• Fizikai jellemzők
• Kódolási eljárások
• Szinkronizálás
• Protokollok
• Adatvédelmi módszerek

Adatátviteli sebesség
Az átviteli sebességet az időegységenként átvitt bitek számával adják meg.
Mértékegysége a bit/s vagy bps, azaz a baud.
A bruttó adatátviteli sebesség a hasznos adatokon túl az adminisztrációs
adatokat is figyelembe veszi.
A nettó adatátviteli sebesség csak a hasznos adatok átvitelére vonatkozik, ez
kódolástól függően 10-30%-kal is kisebb.

Jellemző adatátviteli sebességek és alkalmazások:
 1kbit/s

pl. PC-perifériák (nyomtató)

 10 - 100kbit/s

pl. irányítástechnikai hálózatok (Modbus)

 1 - 10Mbit/s

pl. alapsávú LAN (PC-hálózatok)

 100Mbit/s … 1Gbit/s

pl. szélessávú LAN (képátvitel)

Fizikai jellemzők
 Átviteli közegek
A soros adatátvitel vezetékes (réz, üveg) vagy vezeték nélküli
közegen keresztül lehetséges.

 Átviteli módok
Két eljárás használatos a jelek fizikai kommunikációs közegen való
átvitelére: az alapsávú átviteli mód a digitális jelátvitelt, a szélessávú
az analóg jelátviteli eljárásokat használja.

 Az adatátvitel iránya
Az adatátvitel további jellemzője az egy időben történő átvitel iránya.
Eszerint megkülönböztetünk szimplex, fél duplex és full duplex
üzemmódot.

Átviteli közegek
•

Az átviteli közeg háromféle lehet
–

Koaxiális kábel

–

Csavart érpárú kábel - TP

–

Száloptikás kábel - F/O

Átviteli közeg neve

Szabvány

Vastag kábel
Vékony kábel
Árnyékolatlan
Csavart érpár
Száloptika

IEEE 802.3 10Base5
IEEE 802.3 10Base2
IEEE 802.3 10BaseT

•

IEEE 802.3 10BaseFL

Távolság
Repeater nélkül
500 méter
185 méter
100 méter
hub to node
10 km

Csatlakozási
mód
Aktív leágazások
T-csatlakozók
Hub-ok

Topológia

Hub-ok

Csillag

Vezeték nélküli hálózat
fény, rádiós, mikrohullámú, vagy műholdas

Soros busz
Soros busz
Csillag

Száloptikás kábel
•

•

A benne rejlő induktív, kapacitív vagy galvanikus csatolás okozta elektromágneses
interferenciákkal szembeni immunitása miatt a száloptikás technológia ideális az ipari
alkalmazások számára.
A 100 m-es korlátnál nagyobb szegmens távolságot tesz lehetővé (max 2km)

•

Gyakran alkalmazzák gerinchálózatként

•

A száloptika két típusa
–
–

•

Monomód
Multimód

A csatlakozó két típusa
–

ST - 10 Mbps
bajonett zárral

–

SC - 100 Mbps

Monomód és Multimód
•

Mono-mód száloptika nagyobb teljesítményű, nagyobb távolságra
alkalmas és drágább technológia a multimódhoz képest.

•

Multi-mód száloptika általánosan 1 vagy 2 kilométeres távolságra
korlátozott, az alkalmazástól függően.

Az adatátvitel iránya
Üzenet

Forrás

•

Szimplex - A jelek csak az egyik pontból
a másik pontba haladnak.

•

Half Duplex - A jelek csak egy
irányba haladhatnak, és nem
haladhatnak mindkét irányba
szimultán
A Walkie-talkie egy half duplex
eszköz, mert egyszerre csak egy
személy beszélhet
Half duplex ugyanazt az átviteli
közeget használja a
kommunikációra

Cél

Kérdés

Forrás

Cél
Válasz

•
•

•

Kérdés

Forrás

Cél
Válasz

•

Full Duplex - a jelek mindkét irányba
haladhatnak szimultán.
A telefon a jó példa a full duplex
eszközre

A full-duplex előnyei
Switch

Switch

•
•

Full-Duplex

•

A Full-duplex megengedi a szimultán
kommunikációt mindkét irányba
A válaszidő jobb
A switchek választják el az optikai vagy
elektronikus átviteli és fogadó vonalakat

Full-duplex kommunikáció
Példa a Full-duplex szegmensre két switch
között

•

Redundáns gyűrű
200Mbps Full-Duplex
collision
Domain 3

collision
Domain 4

Half-duplex
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Protokoll
Az átvitt információ vezérlőinformációból (bitek, bájtok), hasznos
információból és adatellenőrző információból áll.
A telegram egy keretbe foglalt üzenet, amely három részből áll:
Fejrész (header) tartalmazza a célcímet és a vezérlőinformációt (telegram
hossza vagy típusa)

adattest (data unit) tartalmazza az üzenetet, melynek hossza lehet fix.
adatellenőrző rész (trailer) ellenőrző információkat tartalmaz. A küldő a
megelőző telegramelemekből egy adott algoritmus alapján kiszámít egy értéket
és azt írja be a trailerbe. A vevő a vett telegramelemekből ugyanazon algoritmus
alapján kiszámítja az ellenőrző kódot, és ezt hasonlítja össze a küldőtől kapottal.

Hibajavítás
Az adatátvitel során a folyamatosan áramló információkat csomagokba (frame)
tördelve viszik át az adatátviteli csatornán. Ez az átvitel során fellépő hibák
felismerését is lehetővé teszi.
A hibajavítás eljárása a következő:
1. Az adó tördeli az információt, minden keret elejére egy sorszámot tesz,
végére pedig egy ellenőrző számot illeszt. (CRC - Cyclic Redundancy Check)
2. Elküldi az egészet és egyidőben elindít egy timert is.
3. A vevő észleli a csomagot, elkészíti a CRC-t, majd összeveti a keretben
érkezett CRC-vel.Ha a két érték eltér, az átvitel hibás volt.
4. A vevő nyugtázó keretet (ACK - acknowledgement) küld az adónak, hogy az
adott számú csomag jó volt-e vagy sem.

RS típusú kommunikációs szabványok

RS232C szabvány szerinti adatátvitel
RS422/485 szabvány szerinti adatátvitel
RS interfész főbb jellemzői
ELŐÍRÁS

1. VÁLTOZAT

2. VÁLTOZAT

3. VÁLOZAT

EIA

RS232C

RS422

RS485

Állomásszám

1+1

1 + 10

1 + 32

Távolság (max.)

10 m

1000 m

5000 m

Átviteli sebesség (tip.)
Mechanikai követelmény

9,8 kbit/s
25/9 pólusú csatlakozó

100 kbit/s
4 pólusú csatlakozó

100 kbit/s
2 pólusú csatlakozó

