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ABSTRACT 
 

In the paper, we introduce the results of our research in 
GSM-based remote diagnostics systems. The slow bitrate 
of the GSM network was the most problematic part. We 
had to decrease the amount of data. That has been solved 
by implementing some type of filter algorithms in a pro-
grammable controller. 
 
 

1. BEVEZETÉS 
 

Jelen téma a Miskolci Egyetem és a Borsod Volán Zrt. 
együttm ködése által 2010 folyamán kezdett kutatás foly-
tatása. Els  lépésben megvalósítottuk az Etherneten ke-
resztüli távdiagnosztikát, mely eredményeként lehet vé 
vált a távoli telephelyeken lev  autóbuszok CAN hálóza-
tára csatlakozni, motorparamétereket futásid ben megfi-
gyelni, hibakódokat kiolvasni, törölni. A megoldás nagy 
el nye, hogy ezentúl az esetek nagy részében a járm di-
agnosztikai szoftver kezeléséhez ért  szakembereknek 
nem szükséges minden egyes hibaüzenet kiolvasáshoz 
elutazni az adott telephelyre. A miskolci központi irodából 
mindez gyorsan, egy telefonos egyeztetés után megtehet . 
Ennek köszönhet en jelent s id  és üzemanyagköltség 
megtakarítás érhet  el. A megoldásunk részletei már ko-
rábbi cikkekben publikálásra kerültek. [4., 5.] 

A kutatás következ  lépésében egy olyan távdiagnoszti-
kai megoldás kidolgozása a cél, mellyel folyamatosan 
nyomon követhet ek a járm vek m szaki jellemz i egy 
központi számítógépen, melyen akár egy intelligens, pre-
diktív elemz  program karbantartási javaslatokat adhat a 
meghibásodások megel zése céljából. Amennyiben mégis 
lerobban egy busz útközben, akkor annak hibakódjait, 
motorparamétereit ki tudnánk olvasni távolról, megköny-
nyítve ezzel a helyszínre érkez  szerel k munkáját.  
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Például a hiba tudatában lehet ségük lenne eldönteni, 

hogy egy egyszer bb szervizeléssel a járm  újra üzembe 
hozható-e, illetve milyen alkatrészt, szerszámot vigyenek 
magukkal, vagy esetleg vontatás szükséges-e a hiba kö-
rülményes javíthatósága miatt. 

1. ábra Távdiagnosztika vezetékes hálózat segítségével 
 

 
2. ábra Távdiagnosztika mobil hálózat segítségével 

 
Az országúton lev  autóbuszok és a telephely közötti 

adatkapcsolat létrehozására egy olyan rádiókommunikáci-
ón alapuló megoldást kellett találnunk, mellyel 

- áthidalhatók a nagy távolságok, illetve  
- garantálja a megfelel  adatátviteli sebességet. 

 A távolságból ered  probléma nagyobb teljesítmény  
rádió adó-vev kkel, m holdas adatkapcsolattal, vagy az 
országos lefedettséggel rendelkez  GSM hálózatok alkal-
mazásával küzdhet  le. Ha saját rádiót alkalmaznánk a 
megfelel  adóteljesítménnyel, az nagy valószín séggel 
megsértené az erre vonatkozó törvényeket, el írásokat. A 
mikrohullámú m holdas kapcsolatok kialakítása igen kö-
rülményes a parabola antennák pozicionálása miatt, ráadá-
sul igen költségesek is az ilyen típusú adatkapcsolatok. A 
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GSM hálózat alkalmazása viszont kézenfekv  megoldás a 
nagy lefedettség, illetve az egyre gyorsuló adatátviteli 
sebessége miatt, így ennek alkalmazása mellett döntöt-
tünk.  

 
2. MÉRÉSEK 

 
A megfelel  adatátviteli sebesség-igény meghatározása 

már nehezebb feladatnak bizonyult. El ször megpróbál-
tunk egy transzparens átalakítást, mellyel ha m ködött 
volna a diagnosztizálás, akkor könnyebben megvalósítha-
tó lett volna a távoli helyr l is. Két CAN/RS232 átjárót 
használtunk az átalakításhoz, azonban a járm  CAN háló-
zatához csatlakoztatott eszköz bels  puffere nagyon hamar 
megtelt és hibát jelzett. 

 

 
3. ábra Transzparens CAN/RS232-es átalakítás 

 
Ezután oszcilloszkóp segítségével meghatároztuk jár-

m vek CAN buszának adatátviteli sebességét. A mérésb l 
megállapítható, hogy a névleges bit id  4 s, ebb l kiszá-
molhatjuk, hogy a közepes és nagy teljesítmény  járm -
vek bels  buszrendszere 250 kbit/s-os adatátviteli sebes-
séget használ. [1.] 

 

 
4. ábra Oszcilloszkópos mérés 

 

Ezen jellemz  ismeretében arra következtethetnénk el-
s re, hogy a járm  CAN adatai teljes egészében csak a 
nagyobb sávszélességet biztosító távközlési technológiák-
kal lenne átvihet , mint például az EDGE, vagy 3G. 
Ezekkel viszont az a probléma, hogy a megfelel  lefedett-
séggel f leg a városok, települések területén vannak jelen, 
így az eredeti célra, mely az út-közbeni kapcsolat biztosí-
tása, nem, vagy csak korlátozottan, egyes területeken len-
nének alkalmasak. 

Ugyanakkor másik fontos jellemz  a CAN busz átlagos 
üzenets r sége. Ennek mérésére egy programozható, 
CAN porttal rendelkez  eszközt alkalmaztunk, mellyel 
megszámoltattuk az egységnyi id  alatt, a buszon lev  
üzenetek számát a járm  különböz  állapotaiban. 

 

 
5. ábra Egyes állapotokban az üzenetszám egy perc alatt 
 
A járm vek bels  buszrendszere a CAN 2.0B szabványt 

támogatja, ez annyiban különbözik a CAN 2.0A 
szabványtól, hogy a 11 bites azonosítók helyett 29 bites 
azonosítókat tartalmaz egy üzenetkeret, ezáltal többfajta 
azonosítót tartalmazó üzenetek lehetnek a hálózaton. Egy 
normál CAN 2.0B-s üzenet 138 bitb l áll, ezt mutatja a 
következ  ábra is. [3.] 

  

 
6. ábra A CAN 2.0A és 2.0B üzenetek 

 
Ez alapján meghatároztuk azt a  minimális átlagos 

átviteli sebességet, mellyel a CAN adatok átvihet ek 
lennének. 
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Ez még mindig többnek bizonyult, mint a hagyományos 
GPRS kapcsolat, mely rosszabb esetekben 20-30 kbps 
adatátviteli sebességet tesz lehet vé. [2.] 

 

1. táblázat Az azonosítók és az üzenetek száma az egyes 
állapotokban 

 
Azonban a CAN üzenetek elemzése után arra a követ-

keztetésre jutottunk, hogy a percenkénti ~28000 üzenet 
mindössze 60-70 különböz  azonosítót tartalmazó üzenet-
b l tev dik össze. Azaz például a motorvezérl  elektroni-
ka percenként több ezerszer elküldi néhány adatát a buszra 
(pl. fordulatszám), hogy más vezérl egységek a megfelel  
reakcióid vel fel tudják dolgozni azt, illetve reagálnak rá. 
Nekünk viszont a megfogalmazott céljaink eléréshez, azaz 
a távmonitorozáshoz, illetve távdiagnosztikához felesleges 
ekkora adats r ség, így kidolgoztunk olyan eljárásokat, 
mellyel lecsökkenthet  az átviteli sebesség a kívánt szint-
re. 

 

 
 

7. ábra Az azonosítók száma az egyes állapotokban 
 

 
 
 
 
 

3. SZ RÉSI ELJÁRÁSOK 
 

 
8. ábra Távdiagnosztika sz réssel 

 
3.1. Leggyakoribb azonosítók sz rése 

 
A leggyakoribb azonosítók az online paramétereket 

közvetítik, így ha csak a hibakódokat akarjuk átvinni, ak-
kor ezeknek az üzeneteknek a kisz rése egy lehetséges 
megoldás. A sz rést megvalósító kód minden egyes új 
üzenet beérkezésekor fut le, megvizsgálja, hogy az üzenet 
azonosítója benne van-e a nem kívánatos ID-k között. Ha 
igen, akkor nem továbbítja. Ha nincs benne, azaz az azo-
nosítót át akarjuk engedni, akkor az üzenetet továbbítja. 

 
3.2. Maszkolás 

 
Emellett korábbi mérésekre alapozva a diagnosztikai 

eszközzel való kommunikációért felel s üzenetek azono-
sítóját vizsgáltuk meg. Az ilyen üzenetek kisz réséhez 
maszkolást használunk, azaz az üzenet azonosítójának 
csak egy részét vizsgáljuk meg, és ha az benne van a meg-
adott listában, akkor továbbítjuk az üzenetet. 

 

 
9. ábra A sz rés és maszkolás hatása 

 
A 3, 6 és 11 leggyakoribb azonosító kisz rése és a 

maszkolás közben is megpróbáltunk csatlakozni egy diag-
nosztikai eszközzel a járm  hálózatára. A csatlakozás ne-
hézkes volt, több id t vett igénybe, mint normál esetben, 
azaz amikor a diagnosztikai eszköz közvetlenül csatlako-
zik a járm  bels  hálózatára. A csatlakozás után a hibakód 
olvasást el tudtuk végezni, de a kapcsolat instabillá vált, 

 azonosítók 
száma 

üzenetszám 

gyújtás ráadásakor 74 27872 

gyújtással1 58 28306 

gyújtással2 58 28303 

diagnosztikával 67 28347 

járó motor közben1 58 28317 

járó motor közben2 58 28313 

járó motor közben3 58 28311 
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többször megszakadt. Ennek pontos okait egyel re még 
nem sikerült meghatároznunk, ez további mérések elvég-
zése után derülne ki. 

 
id  
(sec) 

üzenet 
szám üzenet/sec 

sz rés nélkül 472
3 ID sz rés 82,107 10000 121,7911
6 ID sz rés 93,262 10000 107,2242
11 ID sz rés 116,83 10000 85,59211
maszkolás 69,948 5000 71,48157

2. táblázat Az üzenetszám csökkenése 
 

3.3. Minden azonosítót átengedünk, csak részarányo-
san megritkítjuk 

 
Az el z  két megoldás kizárólag a diagnosztikai üzene-

tek kiolvasására alkalmas. Egy következ  még kifejlesz-
tend  módszer az lesz, hogy minden egyes azonosítót át-
engedünk, azonban az igen gyakoriakat, amikb l például 
több ezer darab is jön percenként, ritkítanánk, és csak bi-
zonyos id közönként, vagy gyakoriságuk arányában en-
gednénk át egyet-egyet. Ezzel még a maximális adatátvi-
teli sebesség alatt lehetne maradni, viszont minden adatot 
megkaphatnánk a járm r l. Ez egy lehetséges megoldás 
lenne az adatkapcsolat stabilizálására, illetve a távmonito-
rozás üzembiztos megvalósítására.  

 
 

4. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
A kutatás kezdeti szakaszában jól m köd  megoldást ta-

láltunk a vezetékes, Ethernet hálózaton keresztüli távdiag-
nosztizálásra. A vezeték nélküli megoldás kialakításához a 
GSM hálózatot választottuk annak országos lefedettsége 
miatt. Ugyanakkor a korlátozott adatátviteli sebesség mi-
att akadályokba ütköztünk, melyek leküzdésére különböz  
módszereket dolgoztunk ki, melyekkel részleges sikereket 
értünk el. Ezek bizonyítják az elképzeléseink helyességét, 
ugyanakkor egy teljes érték  megoldáshoz még további 
mérésekre, illetve technikai problémák leküzdésére van 
szükség.  
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