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1. Bevezetés 

Az ipar folyamatos fejlődésével és a berendezések széleskörű felhasználásnak 

köszönhetően, különböző megoldásokat alkalmaztak a gépek tápfeszültségének az 

ellátására. Ezen berendezések ellenőrzését labori körülmények között, a szabványnak 

megfelelően vizsgálják, hogy az előírt kritériumoknak, ilyen lehet a feszültség határon való 

terhelésnek a megfelelése. Mivel széleskörű a vizsgálandó berendezések tárháza, mint 

például a kézi szerszámok, tesztelő berendezések, töltő egységek, tápegységek, hálózati 

feszültségről működtetett szerszámgépek, ezért a laborokban lévő berendezéseknek 

alkalmasnak kell lenniük nagyobb és kisebb feszültség értékek megvalósítására és egyben 

különböző hálózati frekvenciák beállítására is. Ezen labor tápegységek lehetnek AC vagy 

DC, azaz váltó vagy egyenáramúak. Jobb berendezések esetén mind a kettő megvalósítására 

is alkalmasak és az üzemmódok között is van lehetőség választani.  Az esetek nagy részében 

ez a tartomány 0 és 300 V között terjed, míg a hálózati frekvenciánál, az elterjedt 50 és 60 

Hz beállítására van lehetőségünk. Eleinte a berendezések nem rendelkeztek önszabályzó 

funkcióval, így szükséges volt a terhelés hatására történő feszültség ingadozás 

kompenzálására. A kompenzálást a berendezésen található potenciométerek, vagy 

billenőkapcsolók segítségével volt lehetőség beállítani. A technológiák fejlődésével, ahogy 

a mérendő eszközök is egyre modernebbé váltak, úgy a laborban található berendezéseknek 

is szükséges volt a fejlesztésre. Ennek következtében megjelentek a digitálisan vezérelhető, 

majd a kiadott feszültség figyelése segítségével önszabályozásra képes berendezések is. 

1.1. ábra Chroma 6560 AC Power supply 
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A beállítási pontosság a fejlesztések következtében sokat javult, de ezen funkciók, eszközök 

folyamatos ellenőrzést és karbantartást igényeltek, hogy megfeleljenek a szabványban előírt 

tűrés tartományoknak. Az 1.1. ábrán látható, laborokban elterjedt Chroma 6560 AC 

tápegység, aminek a beállítását már digitális módon tudjuk megvalósítani. Könnyedén 

kezelhető és stabil szabályozásra képes berendezésnek bizonyult, ezért is olyan elterjedt a 

laborok körében.  

A tápegységek automatizálásukra, szabályozására több lehetőség is létezik. Eleinte 

teljesítmény elektronikákat terveztek a transzformátorokhoz, amik biztosították a vezérlést 

és az értékek stabil, kis tűrésű tartását, de mára már ezek is elavultnak számítanak a 

különböző vezérlő egységek mellet. Az újabb berendezések automatizálását 

megvalósíthatjuk akár PLC-vel (Programmable logic controller), mikrovezérlőkkel (PIC, 

Atmel, STM32 termékcsalád) esetleg beágyazott elektronikákkal (Raspberry PI, BananaPI). 

A valós időben történő mérés egy fontos szempont a szabályozáshoz, hogy mérni tudják a 

kimeneti értékeket és ezen adat feldolgozása segítségével azonnal vissza is tudjanak 

kompenzálni az esetleges feszültség csökkenés vagy növekedések hatására. 

A laboratóriumi tápegységeket minden évben kalibrálással és mérések elvégzésével 

hitelesíteni kell, hogy a rajtuk elvégzett szabványos mérések megfelelő pontosságú adatokat 

biztosítsanak számunkra. Az International Electrotechnical Commission (IEC) cég által 

kiadott IECEE OD 5010 [1] szabvány több pontban fogalmazza meg, hogy az AC 

tápegységeknél alkalmazott hitelesítési mérésnek milyen elvárásoknak kell megfelelniük. A 

DC tápegységekre a IECEE OD 5014 szabvány tér ki pontosabban. Ezen paramétereket, 

1.2. ábra a.) PIC16F876, b.) STM32F4 Discovery Board, c.) Rexroth L40 
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bizonyos időtartam alatt vizsgálni és rögzíteni szükséges. A vizsgálandó értékeket egy órán 

belül megadott nagyságú idő osztásban kell mérni és rögzíteni, mint például 2 vagy 5 

másodpercenként kell a meghatározott adatokat begyűjteni és elmenteni a kiértékeléshez. 

Ilyen érték lehet a beállított feszültség és a hozzá tartozó aktuális kimenő feszültség érték. 

A berendezéseket mind terhelt és terheletlen állapotban is meg kell vizsgálni, mivel eltérhet 

a kimeneti feszültség érték és annak ingadozása. A kívánt érték maximálisan 3%-ban térhet 

el az előre beállított kezdeti értéktől pozitív és negatív tartományban. Ha ez a kritérium 

megfelelt, mellette ugyanúgy meg kell felelnie a frekvenciára adott tűrésnek is ami +/- 2% 

és a teljes harmonikus torzításnak (THD) ami maximum 5% lehet. A következő fejezetben 

a nagy teljesítményű AC és a DC tápegységek főbb tulajdonságait és vizsgálati módszereit 

fogjuk bemutatni az IECEE szabvány alapján. A harmadik fejezetben kitérünk a szabályozás 

megvalósítására alkalmas vezérlő egységekre és azok előnyeire és hátrányaira egyaránt, 

majd pedig megvalósítási vázlatot mutatunk be egy önszabályozó tápegységre. Negyedik 

fejezetben az előzőekben bemutatott vezérlők közül kiválasztjuk az általunk 

megfogalmazott feladat megvalósítására a megfelelőt, majd bemutatjuk részletesebben azt. 
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2. AC és DC tápegységek működési elvének bemutatása és 

vizsgálata 

Nagyon sok laboratórium alkalmaz tápegységeket, mint AC (váltó) és DC (egyen) 

kivitelűeket egyaránt. Mivel az alkalmazási területek esetek többségében megkövetelik a 

precíz pontos működést ezért bevizsgáltatás szükséges az adott berendezéseknél. Ezen 

berendezéseknek a mérések elvégzéséhez teljesen hitelesnek és pontosnak kell lenniük. A 

bevezetésben már említett módon az IECEE 5010 OD az AC még az IECEE 5014 OD 

szabvány pedig a DC tápegységekre megfogalmazza a hitelességnek a mértékét, hogy a 

feldolgozandó paramétereknek milyen értékhatáron belül kell működniük. Évente az IECEE 

5010 OD és az IECEE 5014 OD szabványnak megfelelően elkészített utasítás alapján 

kalibrálni kell az ilyen felhasználású tápegységeket. A következő alfejezetekben, a 

tápegységek működési elvét, típusait, tulajdonságait, kialakításának lehetőségeit fogjuk 

bemutatni. 

2.1.  Történelmi előzménye 

Az első „transzformátor” megnevezést Bláthy Ottó Titusz, Zipernovszky Károly és 

Déri Miksa által 1855-ben kiadott szabadalma tartalmazta. A kutatásukat a Magyarországra 

vándorólt Ganz Ábrahám által alapított kis cégben végezték el. Eleinte Zipernowsky kezdett 

foglalkozni a cégnél a váltakozó árammal, bár abban a korban a még alkalmatlannak 

tartották gyakorlati alkalmazásokra. Az 1880-as évben rájöttek, hogy az akkoriban elterjedt 

ívlámpák és izzólámpák működtetésére nem csak az egyen, de a váltó áram is alkalmas volt. 

Miután Déri Miksa és Bláthy Ottó Titusz is csatlakozott a Ganz mérnökei közé, tovább 

folytatódtak a váltakozó árammal kapcsolatos kutatások és hamarosan már egy-egy 

áramfejlesztő segítségével képesek voltak ellátni színházak, pályaudvarok áramellátását. 

2.1. ábra Transzformátor típusok 
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Faraday által felfedezett indukció után, rendszerint nyitott vasmagra feltekert tekercseket 

alkalmaztak. Bláthy a Gaulard nyílt vasmagú ötletében lévő hibát felismerte és ebből a 

tapasztalatból kiindulva megalkották a zárt vasmagú, indukciós készüléket, amit 

köpenytranszformátornak neveztek el. Az új szabadalmat, kibővítették Zipernowsky 

ötletével, ami a primer és szekunder tekercsek párhuzamos kapcsolása volt. A bejelentett 

szabadalomban két kiviteli forma szerepelt, a magtranszformátor ami a bal és a 

köpenytranszformátor ami a 2.1. ábrán jobb oldalán látható. Az ábrán fél metszet nézete 

szerepel a vasmagok kialakításának és azokon található primer és szekunder 

tekercseléseknek. A szabadalom elterjedésével, gyorsan terjedt a transzformátorok 

alkalmazásának igénye és a benne lévő potenciál miatt. Mára már minden berendezés 

rendelkezik ezen megoldások valamelyikével elkészített transzformátorral, hogy a 

berendezések feszültség igényét ellássák és működtessék azokat. A következő alfejezetben 

a mai használatos transzformátorok működési elve lesz bemutatva és annak egyszerűbb 

tervezésével, számításaival és összefüggéseivel.  

2.2.  Transzformátorok működési elve 

A transzformátor a váltakozó feszültség nagyságának a megváltoztatására, azaz 

növelésére vagy csökkentésére alkalmas berendezés és a kölcsönös nyugalmi indukció elve 

alapján működik. Mára már minden eszköz tartalmaz valamilyen transzformátort, mint 

például a hálózatról működtetett turmixgépek, vagy az akkumulátor töltő egységek, a 

hálózatról kapott 230V-ot redukálják 110,36,24,12 Voltos feszültségekre. 

Felépítése szempontjából mindig tartalmaz egy közös vasmagot, aminek több kialakítása is 

lehet, mint például az előző fejezetben bemutatott magtípusok és tartalmazhat egymással 

2.2. ábra Transzformátor tekercselésének vázlata 
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szoros mágneses összeköttetésben lévő, kettő vagy több elektromágneses tekercselést, de 

általában egy primer és egy szekunder oldal mindenképp megtalálható a vasmagon. Ha a 

primer feszültségre U1 feszültséget kapcsolunk akkor a tekercsben egy I1 áram indul meg, 

ami mágneses fluxust Φ biztosít a vasmagban, ami ezen keresztül a szekunder tekercsen 

keresztül záródik. Ennek következtében a változó fluxus a szekunder tekercsben U2 

feszültséget indukál, a primer tekercsben pedig az önindukció jelensége lép fel.[1] Az 

indukált feszültség értéke függ az adott tekercs menetszámától is és ebből következően a 

kiszámítási képlete: 

𝑢𝑖 = 𝑁 ∗
𝑑Φ

𝑑𝑡
 

Üresjáratban amikor nincs kapcsolva fogyasztó a szekunder tekercsre nem 

gerjesztődik áram. Terhelés hatására I2 áram keletkezik, ezáltal a transzformátor szekunder 

oldalon teljesítmény ad le ami a megegyezik a tekercsen eső feszültség és az áram 

szorzataként. A tekercsek között felírható a gerjesztés egyensúlyának a törvénye amely 

megszabja a primer és a szekunder tekercsen eső áramerősség összefüggését, ez a 

következőképpen néz ki: 

𝐼1 ∗ 𝑁1 − 𝐼2 ∗ 𝑁2 = 𝐼0 ∗ 𝑁1  

Mivel az I0 áram a szekunder és a primer tekercsen eső feszültséghez képest nagyon 

kicsi, a terhelési áram 0,5%-a ezért ezt az értéket az egyszerűsített felírás miatt nullára 

válasszuk. Ebből következően felírható a tekercsekben folyó áramok aránya azok 

menetszámának függvényében: 

𝐼1 ∗ 𝑁1 = 𝐼2 ∗ 𝑁2    

Bár az egyszerűsített levezetéseknél azt feltételeztük, hogy a transzformátoron 

található tekercseléseknek nincs ohmos ellenállásuk és a mágneses fluxus mindkettő 

tekercsben megegyezik. Valóságban mindkettő tekercselés rendelkezik ellenállással és nem 

teljesen a vasmagon keresztül hanem a levegőn keresztül is záródik a fluxusok egy része. A 

primer és a szekunder körön mérhető feszültség ezért három komponenstől fog függni, ami 

a fő és szórt fluxus által indukált feszültség és a tekercsen lévő ohmos ellenállásból létrejövő 

feszültségek együtteséből áll. 
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Ennek alapján meghatározható a transzformátornak az egyszerűsített kapcsolási 

ábrája ami terhelt és üresjárási állapotban eltérhetnek egymástól. A 2.3. ábrán látható a 

transzformátornak a helyettesítő kapcsolása. Az ábrán látható hogy található egy R1 

ellenállás ami a primer tekercs ohmos ellenálása, az R2 pedig a szekunder tekercsé. Az Xs1 

és az Xs2 jelöléssel induktív ellánállásokat alkalmazunk a szórt fluxus figyelembevételére. 

Az Xm az induktív főfluxust képviselő ellenállással helyettesíthető. A kapcsoláson látható, 

hogy a vasveszteség is figyelembe lett véve amit Rv jelű ellenállással lett szemléltetve. 

2.3.  Transzformátor kialakítások ismertetése 

Transzformátoroknál mára már nagyon sok alakú és kialakítású vasmagokkal 

találkozhatunk, sok közöttük köztudatban nagyon elterjedt, de vannak, amik kevésbé 

ismertebbek. Kevésbé használtak közé tartozik az I vasmag, ami egy négyszög 

keresztmetszetű rúdból áll, ellentétben a C és U kialakítású darabokból könnyen tudunk 

készíteni zárt magot egy I kialakítású behelyezésével, vagy esetleg nyitott maggal 

rendelkező transzformátorokat. A 2.4. ábra szemlélteti az előzőekben említett vasmagok 

kialakítását félmetszet nézetben. Jól látható, hogy tartalmaz egy negyedik típust, ami a mai 

köztudatban talán az egyik legelterjedtebb, alkalmazhatóságának és nagyon jó hatásfokának 

köszönhetően. Ezen kialakításnál érhető el a legkisebb szórt fluxus, mivel a vasmag nélkül 

is főként a tekercs középpontjában záródik a mágneses fluxus. Mivel körgyűrű a kialakítás 

ezáltal könnyen szabályozható a szekunder tekercs menetszáma. Az ideális eloszlásnak 

megfelelően a tekercs menetei egyenletesen oszlanak el a toroid vasmag kerülete mentén.  

2.3. ábra Transzformátor helyettesítő kapcsolása 
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A felmerülő nagy menetszámú vasmagok miatt a tekercselések növelése érdekében 

szigetelőket helyeznek el a tekercselések közé. A szigetelő meggátolja a tekercsek 

érintkezését, így alkalmasak lesznek esetleg több tekercs menet felhelyezésére is. A 2.5. 

ábrán egy példa látható a toroid vasmag tekercselési megvalósítására. A transzformátoron 

eső szekunder kimeneti feszültség állítást potenciométerre hasonlító mechanizmussal oldják 

meg, ami egy tengely segítségével, a tekercselés különböző pontjait szakítja meg. 

Előzőekben ismertetett okok miatt ahogy változtatjuk a tekercselés menetszámát úgy 

arányosan változhat a feszültség és az áramerősség is a tekercsen. Nagyon sok gyártó készít 

különböző paraméterű tápegységeket, aminél például a bemeneti feszültség 230V és a 

kimeneti érték pedig 0-250V tartományban szabályozható, eltérő, 5,10,15A 

áramerősségekkel.  

2.4. ábra Transzformátor vasmag típusok U b) Toroid c) E d) I alakú vasmagok 

2.5. ábra Toroid vasmag tekercselése 
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2.4.  Tápegységtípusok vizsgálata IECEE szabvány alapján 

2.4.1. IECEE 5010 OD alapján AC tápegységek vizsgálata 

Az International Electrotechnical Commission (IEC) cég által kiadott IECEE OD 

5010 [7] szabvány több pontban fogalmazza meg, hogy a hitelesítési mérésnek milyen 

elvárásoknak kell megfelelnie. Az általános karakterisztikai elvárásoknak való 

megfelelőségét vizsgálja, amit az IECEE CB mintája határoz meg. Az elvárásokhoz 

referenciát biztosít az IEC/ISO 17025 szabvány 5.3.1. és 5.3.2. pontjai. A folyamatot fő 

célja, hogy megvizsgálja a laboratóriumokban található tápegységek által biztosított 

értékeknek a karakterisztikájának a változását és ezen berendezéseknek a teszthez használt 

csatlakozási pontokban kialakult lehetséges változásokat. Többféle módon befolyásolhatja a 

tápegységek karakterisztikáját egy nem hiteles berendezés. A tesztek során a mérés 

hitelességét több tényező befolyásolhatja, mint például a feszültség és annak ingadozása által 

keletkezett hőmennyiség az elektronikákban, vagy a frekvencia hatása az eszköz egyes 

alkatrészei által generált elektromos hőre. Ezen okok miatt a berendezéseket évente vizsgálni 

kell a meghatározott folyamat alapján, ami magába foglalja a szükséges adatok gyűjtését és 

azok karakterisztikájának kiértékelését. A szabvány kizárja, hogy a teszteket nem 

végezhetjük közvetlenül a hálózati feszültségről, ami működteti az épület, gyár, laborok 

berendezéseit és lámpáit. A folyamatot meghatározza, hogy a tápegységen található a 

tesztekhez használt csatlakozási pontnak a maximális terhelhetőségnek megfelelően kell a 

vizsgálatot elvégezni. A mérendő paramétereket, meghatározott időtartam alatt rögzíteni 

kell. Az adatok rögzítéséhez többféle, különböző eszközt is lehet használni és vásárolni az 

egyik ilyen a HIOKI cég által gyártott, PW3360-21 adatgyűjtő ami a 2.6. ábrán látható.  

2.6. ábra HIOKI PW3360-21 Power Logger 
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A vizsgálandó értékeket egy órán belül megadott nagyságú idő osztásban kell mérni 

és rögzíteni, mint például 2 vagy 5 másodpercenként kell a meghatározott adatokat 

begyűjteni és elmenteni a kiértékeléshez. Ilyen érték lehet a beállított feszültség és a hozzá 

tartozó aktuális kimenő feszültség érték. A berendezéseket mind terhelt és terheletlen 

állapotban is meg kell vizsgálni, mivel eltérhet a kimeneti feszültség érték és annak 

ingadozása jelenhet meg. A vizsgálathoz az előzőekben említett módon számos értéket 

rögzíteni kell, ilyen például a maximális és minimális áramköri feszültség, frekvencia és 

teljes harmonikus torzulás (THD) és az aktuális áramerősség értéke. Az aktuális áram értéket 

hitelesített, kalibrált lakatfogó segítségével végezzük, amire példa a 2.7 ábrán látható. A 

lakatfogónak rendelkeznie kell csatlakozó felülettel, amit az adatgyűjtő egységhez tudunk 

kapcsolni és így menteni az értékeket. A kívánt feszültség érték maximálisan 3%-ban térhet 

el az előre beállított kezdeti értéktől pozitív és negatív tartományban. Ha ez a kritérium 

megfelel az előírtaknak, akkor mellette ugyanúgy meg kell felelnie a frekvenciára adott 

tűrésnek is ami +/- 2% és a teljes harmonikus torzításnak (THD) ami maximum 5% lehet.  

A THD értéket folyamatosan az adott értékeknek megfelelően számítjuk. A számítási módja, 

az összes harmonikus feszültség érték négyzetének az összegét elosztjuk az alapvető 

feszültség érték négyzetével. 

Az előzőekben említett vizsgálat és adatgyűjtési folyamat, egy adott feszültség és 

frekvencia értékre történtek. Azon berendezéseknél, amik képesek a feszültségtartományuk 

és akár frekvenciájuk változtatására, mint például 100V, 230V, 50Hz, 60Hz azoknál minden 

egyes lehetőségeben külön el kell végezni a vizsgálatot és arról jegyzőkönyv alapján 

minősítést végezni, hogy alkalmazhatóak a berendezések a tesztek elvégzésére vagy nem. 

Amikor egy tápegység ezen vizsgálatnak és a hozzá tartozó bármelyik kritériumnak nem 

felel meg akkor annak javítása, vagy új tápegységnek a beszerzése szükséges mielőtt újra 

tesztelési folyamatokat végeznénk. A minősítési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 

2.7. ábra Lakatfogó  
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vizsgálat során felhasznált mérőműszereket, műterheléseket és ezen eszközök kalibrálási 

dátumait.   

2.4.2. IECEE 5014 OD alapján DC tápegységek vizsgálata 

Az AC tápegységekhez hasonlóan, a DC tápegységekre is már az előzőekben említett 

módon vonatkozik egy szabvány, ami meghatározza azokat a működési kritériumokat, amik 

mellet alkalmazhatók laboratóriumi tesztek, vizsgálatok végzésére. Az IECEE 5014 OD 

szabvány azon alapértelmezett mérési pontosság meghatározásáért felelős, ami mellet 

használható a berendezés. Akkor alkalmazzák ezen szabvány által meghatározott pontokat, 

hogy ha az általános teszteket tartalmazó szabvány nem tér ki részletesen a szükséges 

kritériumokra a folyamatokhoz. A szabvány pontosan meghatározza, hogy a tápegység által 

meghatározott teljesítmény 50/60 Hz-en a feszültség értékre az áramerősségre, frekvenciára, 

hőmérsékletre stb. vonatkozó azon tűrési százalékértékeket, ami mellet a berendezések még 

megfelelőek. A 2.1. táblázatban egy részlet látható az 5014 OD szabvány által megadott 

táblázatból, ami alapján a vizsgálatokat végezzük. A táblázatban felsorolt első érték a 

vizsgálandó paramétert tartalmazza, ami jelen esetben a feszültség. A feszültséghez 

meghatározza a tartományokat, adott nagyságú frekvencia szintekhez. A harmadik oszlop 

pedig az adott tartományhoz megengedett százalékos eltérést tartalmazza pozitív és negatív 

irányban. A vizsgálat hasonló az AC tápegységekhez, ugyanúgy szükséges bizonyos 

időközönként adatokat mentenünk a tápegységről. A gyűjtött adatok kiértékelését a DC 

tápegységekre vonatkozó szabványban megfogalmazott tartományoknak megfelelően ki kell 

értékelnünk, majd jegyzőkönyv formájában minősíteni kell.  

Mivel az olyan tápegységek amik automatikusan képesek a kompenzáció 

megvalósítására költségesek ezért a továbbiakban a szabályozásra alkalmas vezérlőket 

fogjuk megvizsgálni, amivel a szabványok által támasztott kritériumoknak megfelelő 

tápegységet tudunk készíteni. 

Paraméter Tartomány Megengedett hiba határ 

Feszültség 

< 1000V < 1kHz +1,5% 

 > 1kHz < 5kHz +2% 

 > 5kHz < 20kHz +3% 

 > 20kHz +5% 

>1000V dc < 20kHz +3% 

 > 20kHz +5% 

2.1. táblázat IECEE 5014 OD szabvány részlet [8]  
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3. Önszabályozó labortáp megvalósítási lehetőségek 

A mai modern technológia széleskörű palettát biztosít a fejlesztők számára a 

különböző szabályozások megvalósítására. Az egyre gyorsabb és változatosabb kivitelű 

vezérlőknél és toroidoknál mind minőségileg, mind felhasználási területüknek megfelelően 

is több félét találhatunk a kereskedelemben. 

3.1. Programozható elektronikák bemutatása 

 A legelterjedtebbek közé tartoznak a mikrovezérlők, az ARM processzorok és az 

iparban használatos Programozható logikai vezérlők (PLC). A legtöbb vezérlő mellet 

nagyon sok előny és hátrány is szól. A Programozható logikai vezérlőket az ipar nagy 

mennyiségben alkalmazza, megbízhatósága és a programozási nyelvekben széleskörű 

támogatottsága miatt. A 3.1 ábrán látható egy Rexroth gyártmányú PLC, ami alapból 

rendelkezik egy minimális számú ki- és bemenettel és egy Ethernet csatlakozóval. A 

fejegységben található egy memória kártya, ami az egész vezérlő központi programját és a 

fejlesztő által elkészített vezérlő kódot tartalmazza. A programozására az előzőekben 

említett módon több nyelvet is kialakítottak, mint például a LD, ami a létra, SFC sorrendi 

folyamatábra módszert. Azonban, mint sok másik eszköz a PLC is rendelkezik hátrányokkal. 

Ezek közé sorolható, méretük és elhelyezésük lehetőségei, amikre az iparban már több 

megoldást is alkalmaznak pl. DIN szabványos sínre történő csatlakoztatás. Lehetnek 

kompakt és moduláris kialakításúak, ezért feladatra szabhatóság szempontjából a drágább 

vezérlők jeleskednek. Az olcsóbb kategóriájú kompakt eszközök általában rendelkeznek 8-

8 be és kimenettel néhány analóg bemenettel és jobb esetben egy pár darab analóg 

3.1. ábra Rexroth IndraControl L10 PLC 
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kimenettel. Kompakt kialakításra az előzőekben már bemutatott 3.1. ábrán látható Rexroth 

L10 PLC megfelelő példaként szolgál. Vannak feladatok, amikre a kompakt kialakítás 

megfelelő és alkalmas a hozzá lévő I/O egységek miatt. A moduláris PLC-k többsége egy 

központi egységet tartalmaz, amihez különböző bővítő kártyákat, modulokat digitális I/O, 

analóg I/O egységeket csatlakoztathatunk. A fejegységekhez meghatározott darabszámú 

egységet lehet csatlakoztatni, ami akár a 32-őt is elérheti.  

A mikrovezérlőkből tulajdonság, kivitel, lábkiosztás és tudás szempontjából is nagy 

a piacon fellelhető választék. Különböző cégek készítenek mikrovezérlőket mint például a 

Microchip és az Atmel [2]. A 3.2. ábrán egy PIC16F876 mikrovezérlő látható, amit 

előszeretettel alkalmaztak a fejlesztések során. A mikrovezérlők különböző láb számmal 

készülhetnek, amik lehetnek például 8,16,28,40 és akár 100 vagy több lábú is lehet. 

Ezeknek is különböző változataik léteznek, mint tokozásban eltérő (DIP, SODIP), mint a 

bennük található egységek szempontjából. A felszerelhetőség alapján több lehetőség is 

létezik. Léteznek SMD és THT kialakításúak. Az SMD (surface-mount device) felületszerelt 

technológia a nyomtatott áramkör felületére történő felhelyezést jelenti. Az ilyen alkatrészek 

vagy nem rendelkeznek kivezetett lábakkal vagy nagyon röviddel, amit közvetlenül az 

áramkörre forrasztanak. Előnyük, hogy kis helyet igényelnek és nagy lábszámmal 

rendelkezhetnek, viszont hátrányuk, hogy precíz szakképzett munkát, vagy elektronikát 

beültető berendezést igényel. A másik felhelyezési technológia a furatszerelt kivitel (THT) 

amit az SMD megjelenése egyre jobban kiszorított a gyártásból. Jelentős előnyük, hogy az 

áramkörre furatok segítségével tudjuk felhelyezni őket és nem szükséges komolyabb 

szakképesítés ilyen típusú alkatrész forrasztásához. Előnyük közé tartozik még, hogy az 

előbb említett jellemzőjük miatt könnyen javíthatók, akár tokozásnak megfelelően foglalatba 

is helyezhetők, a könnyebb cserélhetőség érdekében. A mikrovezérlőkhöz készítettek a már 

említett tokozásból különböző méretű és lábú DIP szabványú aljzatokat. Mint ahogyan 

említésre került különböző tulajdonságokkal és beépített modulokkal rendelkezhetnek a 

mikrovezérlők, ilyen lehet a A/D átalakítók, időzítők, számlálók, megszakítók és működési 

frekvenciát biztosító belső oszcillátorok és speciális esetekben D/A átalakítók is találhatók. 

3.2. ábra PIC16F876 típusú mikrovezérlő 
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A mai mikrovezérlők már akár 100Mhz működési sebességet is elérhetik, a különböző belső 

regiszterek és órajel skálázási módszerek segítségével. Bár egyre több egységet beépítenek 

ma már ezen vezérlőkbe, hogy minél okosabbak és kompaktabbak legyenek, azért még 

mindig van szükség különböző elektronikai, teljesítményelektronikai szabályzó áramkörök 

tervezésére a különböző feladatok ellátására. Mivel a beépített modulok nem a legjobb 

tulajdonsággal rendelkeznek, teljesítményük sem mindig a legjobb ezért a különböző 

feladatokra készített cél mikrovezérlőkkel történő kommunikációt is meg kell valósítani.  

Az esetek többségében, amit alkalmaznak az az SPI és az I2C amik a 3.3. és 3.4. ábrán 

is láthatók, de használhatnak RS232 és RS485 protokollokat is. Kiegészítő egységekkel 

történő kommunikációjának a gyorsasága függ azok működési sebességétől is ami lassíthatja 

a rendszert és annak a működését. A mikrovezérlők hátrányai közé tartozik, hogy nem 

rendelkezik maga a vezérlő elég nagy szintű érintés védelemmel ezért iparban ritkán 

alkalmazzák önmagában, legtöbbször bizonyos IP szintű védelemmel ellátott szerelő 

dobozba helyezik őket. 

3.4. ábra I2C kommunikációs protokoll 

3.3. ábra SPI kommunikációs protokoll 
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A mikrovezérlőkből, processzorokból egyre elterjedtebb, hogy beágyazott 

elektronikákat készítenek. Ezek egyedi méretű és tervezésű áramkörök, amik tartalmaznak 

különböző az áramkörbe beépített funkciókat, mint például USB kommunikáció, visszajelző 

LED, különböző szenzorok, mint például mozgás, fényérzékelés. Erre a feladatokra 

manapság ARM architektúrára épülő mikrovezérlőket alkalmaznak, ami nem a Neumann 

elven alapul hanem a Harvard architektúrának [3] az alapjára tervezték.  

Az ARM architektúrájú mikrovezérlők azért lettek kifejlesztve, hogy a CPU felépítését 

egyszerűsítsék és hogy azoknak a teljesítményét növeljék. A 3.5. ábrán látható az előbb 

említett Harvard modell felépítése. Elkülönítünk több részt, ilyen egyik az ALU ami az 

aritmetikai logikai egység, ez végzi a matematikai és logikai számításokat. Rendelkezik 

kettő memória résszel, amiből az egyik az utasítás, a másik pedig az adat memória. Felépítés 

szempontjából van rajta egy I/O rész is, ami a ki és bemeneti egységek állítását és azok 

vezérlésével foglalkozik. Ezen I/O részek különböző regiszterek állításával konfigurálható 

és állíthatóak. Bizonyos ki és bemenetek speciális funkciót is elláthatnak, lehet A/D 

konverter, SPI, I2C kommunikációt megvalósító lábak, DAC konverterek de esetleg sima 

digitális ki vagy bemenet is. A 3.6. ábrán egy STM32F4 családhoz tartozó mikrovezérlővel 

ellátott fejlesztőkörnyezet látható ami elektronikák tervezéséhez kedvező. [4] Tartalmaz az 

előzőekben említett A/D, D/A, SPI, I2C, mozgás érzékelő szenzort, virtuális soros portot és 

ezek megvalósítására és tervezésére alkalmas elektronikát.  

3.5. ábra Harvard architektúra 
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Ahogyan a képen is látható, rendelkezik beépített nyomógombbal és visszajelzésre 

alkalmas SMD LED-el, ami a fejlesztés során történő hibakeresést megkönnyítheti. A 

vezérlő magas lábszámú kiosztása ellenére is oldalt megtalálható tüskesorra kivezetve 

használhatók GPIO (General Purpose Input-Output, általános célú be- és kimenet) 

lábakként. A fejlesztőpanel tartalmaz még egy audio jack bemenetet és hangrögzítésre 

alkalmas eszközt is. Az előzőekben bemutatott vezérlők által jól látható, hogy a fejlesztéshez 

felhasználható eszközök választéka nagyon nagy. Ezen vezérlők bemutatásának a 

felhasználásával a következő fejezetben vezérlőkhöz használható modulok segítségével 

megvizsgáljuk az önszabályzó laboratóriumi tápegység megtervezésének a lehetőségeit. 

3.2. Önszabályzó labortápegység megvalósítási vázlata 

Az önszabályzás megvalósításához precíz vezérlésre és sok biztonsági funkciónak 

meg kell felelnie az előírásoknak. A szabályozás feltétele az, hogy tudjuk pontosan vezérelni 

a berendezés által keletkező kimeneti feszültség nagyságát. Ahhoz, hogy megvalósíthassuk 

a szabályozást, tudnunk kell a pontos kimeneti feszültség értékét és hogy megtudjuk 

vizsgálni a beállított értékkel való egyezőségét, esetleges attól való eltérését. A vizsgálatok 

miatt szükségünk van a berendezés alap paramétereinek a megadására és ezen értékeknek a 

vezérlő memóriájába történő eltárolására. Az ilyen paraméterek bevitelére a mostani 

technológiák segítségével egyre több megoldás létezik. A köztudatban az ilyen beviteli 

feladatokra több módszer is elterjedt, mint például a nyomógombok által megadott érték 

bevitelére amire példa a 3.7. ábrán látható. Egy másik megoldás lehet egy potenciométeren 

történő állítás és annak az értékének egy 7 szegmenses vagy 16x2 LCD kijelző segítségével 

történő megjelenítése.  

3.6. ábra STM32F407 ARM architektúrájú fejlesztő panel 

panel 
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Mára már egyre nagyobb teret hódít az érintőképernyős kezelő felületek fejlesztése 

és a hozzá tartozó felhasználó barát admin és konfigurációs menüpontok megtervezése. 

Mivel minél pontosabb szabályozást szeretnénk végrehajtani ezáltal a megadott értékeknek 

legalább tizedes, ha nem százados pontosságúnak kell lennie, mint a feldolgozásban, mint a 

megadási lehetőségekben. A potenciométerrel történő megvalósítás is alkalmazható lenne 

ilyen tartományok mellet, de bonyolítja a feladatot, hogy emiatt minél nagyobb felbontással 

rendelkezőt kell választani, aminek a pozíció beállítása pontos finom mozdulatokat 

igényelne. A kijelzők használta jól látható, hogy egyben megkönnyíti és szinte 

elengedhetetlen a feladat megvalósításához, az ilyen szabályzók fejlesztésénél. A 

nyomógombok is jól alkalmazhatóak a vezérlés megvalósításánál, ha hozzá csatolunk egy 

csak megjelenítésre használt megjelenítőt, mint például az LCD kijelzők. Látható, hogy több 

megoldás is létezik a kezelő felület megvalósítására, de ahogyan fejlődik a modern 

technológia úgy kell igazodnunk hozzá az elérhető lehetőségeknek megfelelően. Az érintő 

panelek egyszerre kijelzést és beviteli funkciót is eltudnak látni. Nagyságuk szabványosan 

növekednek, a legelterjedtebbek a 2,8 a 3,5 és a 7 colos kijelzők. A 3.8. ábrán látható, egy 

kereskedelemben és a hobbi felhasználók között is elterjedt érintő képernyő modul. 

3.8. ábra 2,8 colos érintő képernyő 

3.7. ábra 4x4 mátrix billentyűzet 



AC toroid tápegység motoros szabályzó rendszerének tervezése 

18 

A 3.8. ábrán látható kijelző tartalmaz egy vezérlő elektronikát, amit már több megoldással 

is megtalálhatunk a kereskedelmi forgalomban. A modul vezérlését az előzőekben már 

ismertetett SPI vagy I2C protokoll segítségével esetleg soros port felhasználásával történő 

kommunikációval valósítják meg ezzel is megkönnyítve a fejlesztők munkáját. A beágyazott 

rendszerek és hobbi elektronika építők körében, több kész megoldás is elterjedt ezen 

kijelzőkkel felhasználásának a megvalósítására.  

Miután megvizsgáltuk és kiválasztottuk a felhasználandó beviteli módot az 

eszközünkhöz, fel kell építeni a vezérlő program struktúráját. A 3.9. ábrán látható a vezérlő 

program funkcióinak felosztási diagramja, amit három fő részre és egy visszacsatolásra 

bonthatunk. Az első rész az előzőekben már ismertetett transzformátor. Minden olyan 

egység, ami a bemeneti hálózati feszültségtől, a kimeneti feszültség megvalósításához 

szükséges elektronikai egységet, fizikai mechanizmusokat ez a blokk tartalmazza. 

A következő funkció, a feldolgozó egység. Mivel a kimeneti jel korrigálásához, 

szabályozásához folyamatosan valós időben vizsgálnunk kell az aktuális értéket, ezért 

szükségünk van olyan eszközökre, amik alkalmasak a 230V feszültséget szabályozható jellé 

történő alakításra. Az iparban megtalálhatók olyan szenzorok, mérőváltók amik alkalmasak 

a 0-230V vagy egyéb tartományok érzékelésére és a mikrovezérlőknek, vagy a PLC által 

feldolgozható vezérlő jellé történő átalakításra. A feldolgozandó jelet általában vagy 0-

20mA, 4-20mA vagy 0-10V szabályzó jelként használjuk. Bizonyos vezérlők már adat 

formájában továbbítják az általa mért és feldolgozott jeleket az előzőekben már ismertetett 

SPI, I2C, stb. kommunikációs protokollok által meghatározott adatcsomagok továbbításával. 

3.9. ábra Vezérlő logika funkció diagramja 



AC toroid tápegység motoros szabályzó rendszerének tervezése 

19 

Az ipari berendezésekben általában a 230V feszültségnek az átalakítását vezérlő 

jellé, többféleképpen is alkalmazzák. A könnyebb és készen megvehető megoldás, hogy egy 

vagy több feszültség-mérőváltó alkalmazásával valósítják meg a jelátalakítást. A 

legelterjedtebb jelformátumok az előzőekben már említett 4-20mA vagy a 0 és 10V közötti 

feszültség jellé történő átalakítás. Ilyen feszültség-mérőváltó lehet a 3.10. ábrán látható a 

Phoenix Contact cég által forgalmazott MCR-VAC-UI-O-DC kódszámú szenzor [5]. 

A berendezés alkalmas 8 különböző tartomány mérésére is aminek a megfelelő kivezetésre 

történő bekötéssel tudjuk kiválasztani az általunk elvárt határokat. A beállított tartomány 

null pontjának az állítását általában szabályozni kell amire a tokozáson van lehetőség. A 

berendezés működéséhez biztosítanunk kell a 24V DC tápfeszültséget. A két áramkör rész 

egymástól izoláltan alakították ki a felhasznált elektronikák védelmének az érdekében. 

A 3.11. ábrán látható, hogy a berendezésen több tartomány is található ahogyan az 

előzőekben már említésre került, mint például 0-tól 120, 170, 250, 370V feszültség értékekig 

is terjedhetnek. A szabályzó körön látható, hogy kettő kimeneti jel közül is tudunk 

választani, egy vezérlő, feszültség vagy áramérték közül. Ezek az értékek felelnek meg a 4-

3.10. ábra Feszültség-mérőváltó 

3.11. ábra Feszültség-mérőváltó blokk ábrája 
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20mA és a 0-10V vezérlő jeleknek. A szabályozás során mi a 0-10V feszültség értéket fogjuk 

választani, a könnyebb megvalósítás érdekében, amit majd később ismertetünk. A referencia 

maximális értékének a kalibrálását az előzőekben már ismertetett módszerrel potenciométer 

segítségével tudjuk beállítani, hogy a 0-10V tartományon milyen érték feleljen meg a 10V-

os vagy a 4-20mA tartományon a 20mA jelnek.  

 Az ilyen feldolgozott jeleket, közvetlenül a vezérlőre csatlakoztatva is fel lehet 

dolgozni, ha rendelkezik a szükséges bemenettel. Leggyakrabban a PLC-k rendelkeznek 

analóg bemeneti modullal, amik alkalmasak lehetnek a 0-20mA vagy 4-20mA közvetlen 

fogadására. Az 3.12. ábrán látható egy Rexroth által gyártott analóg bemeneti modult.  

A mikrovezérlőknél másképpen kell megoldanunk a feldolgozást. A mikrovezérlőre történő 

közvetlen csatlakoztatás egy beépített A/D konverterrel, vagy külső cél mikrovezérlő 

felhasználásával lehetséges, ami elvégezi az A/D átalakítást majd a feldolgozott jelet 

továbbítja. A feldolgozott vezérlő jeleket, mint az adatokat tudjuk majd utána kezelni és 

ezeket valamilyen kommunikációs csatornán RS232, RS485, PROFIBUS, SPI, I2C történő 

lekérdezés segítségével tudjuk felhasználni. A 3.13. ábrán látható egy Microchip által 

gyártott mikrovezérlő amit A/D konverter funkcióra alakítottak ki és SPI kommunikáció 

segítségével lehet az átalakított feszültség értéket lekérdezni a mikrovezérlőtől. A PLC 

vezérlőknél jellemző az analóg bemenetre történő csatlakoztatás, mivel rendelkeznek belső 

védelmi elektronikákkal, ami megakadályozza az egész berendezés meghibásodását. A 

mikrovezérlők érzékenyek a túlfeszültségekre, amik könnyedén a meghibásodásukhoz 

3.12. ábra S20-AI-4-I analóg bemeneti modul 
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vezethetnek, ezért oda védelmi elektronikákat vagy külső biztonsági modulokat ajánlott 

alkalmazni. Ilyen külső egységre lehet példa a már említett 3.13. ábrán látható mikrovezérlő.  

Az utolsó része a vezérlésnek maga a szabályzó egység. A kapott 0-10V feszültséget 

át kell skáláznunk 0-230V vagy a kívánt tartománynak megfelelő feszültség értékekre. Ha 

ez az átszámítás megtörtént akkor a vizsgálati szakasz következik. A vizsgálati szakasz során 

a bevitt érték figyelembe vételével megvizsgáljuk és összehasonlítjuk a berendezés 

kimenetén kapott értékünket. Ha megfelel a kimeneti értékünk az elvártnak akkor a 

vezérlőnket „alvó” üzemmódba kapcsoljuk és addig nem hajtunk végre a műveletet, vezérlő 

parancsot ameddig a kritériumoknak megfelel. Ha mégis eltérést tapasztalnánk akkor először 

meg kell vizsgálnunk, hogy a kimeneti értéknél csökkenést vagy esetleges növekedést 

tapasztalunk az elvárthoz képest. Ezen értékekből megkaphatjuk azon különbséget, amivel 

korrigálnunk kell a vezérlés segítségével. Mivel valós időben figyeljük a kimeneti értékünket 

ezáltal az aktuális pozícióját nem szükséges ismernünk mert a feszültség változásra 

automatikusan vezéreljük a motort a haladási iránynak megfelelően.  

Előzőekben említésre került, hogy a transzformátor tengelyének a forgási irányát 

állítjuk és korrigáljuk a kimeneti érték változtatására, ennek a megvalósítására több 

kialakítású motort is használhatunk. Lehet sima DC, vagy léptető, de akár szervomotor is. 

Általában az ilyen berendezésekben az egyenáramú motor alkalmazása az elterjedtt. Az 

egyenáramú motorokat többféle képen csoportosíthatjuk, lehetnek homopolárisok és 

bipolárisok, vagy kefés és kefe nélküliek. Folyamatos gyors mozgás és állítás miatt a motor 

szinte folyamatosan mozog és beáll az adott pozíciókra a korrigálások miatt. Mivel a DC 

motornál nem tudjuk a motor aktuális pozícióját, szögeltérését ezért, be kell helyezni 

végállás kapcsolókat azért, hogy a fordulatszámokat tudjuk szabályozni az esetleges 

túlfordulás és károsodás kiküszöbölés szempontjából. A DC motorok fordulatszámának a 

meghatározására is többféle lehetőség van. Lehet kódolókkal (encoderrel), vagy forgó 

jeladók segítségével lehet mérni a pozícióját, viszont ezek költséges berendezések.  

3.13. ábra MCP3002 A/D konverter IC 
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A 3.14. ábrán egy 12V feszültséggel működtetett DC motor látható. A motor kereskedelmi 

forgalomból megvásárolva rendelkezik egy alap tengellyel, amit különböző 

tengelykapcsolók, hajtások felhasználásával a transzformátor tengelyéhez kell illesztenünk. 

Az egyenáramú motorok hátránya, hogy a folyamatos terhelő működés során a bennük 

elhelyezett kefék elkopnak ezért adott évente szükséges azok cseréje vagy karbantartása. A 

mai gyártók ezért biztosítanak a kompakt szerelésű toroid tápegységekhez külön motor 

egység vásárlására is lehetőséget. Másik hátrányuk, hogy működésük során a precíz pozíció, 

vagy a szög beállítása a léptető és a szervomotorokhoz képest nehéz feladat, ami pontatlan 

vezérlést eredményezhet. 

A DC motorral ellentétben a szervomotoroknál nem csak a forgási irányt és a 

sebességet, de a forgatás szögét is tudjuk állítani. A 3.15. ábrán egy szervomotor látható. A 

szervomotorok alkalmazása költséges és hozzá szükséges precizitás miatt ritkán 

alkalmazzák a gyártók. Az, hogy ismerjük a forgatás nagyságát megkönnyítheti a 

szabályozási munkát, mivel elegendő a korrekciós tényezőt átalakítanunk szögelfordulásra, 

amit a szervoval kell tudnunk állítani. Az általunk kívánt szögelfordulásokat pulzus 

szélesség moduláció (PWM) segítségével tudjuk átadni a motor számára.  

3.15. ábra Szervomotor 

3.14. ábra DC motor 
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Kiszámítható a megadott időegység által kiadott PWM segítségével, hogy mekkora szögre 

álljon be a szervomotor. Léteznek olyan motorok is amik alkalmasak már akár a fél fokok 

szabályozására is. Mivel a precíz szabályozás érdekében nagy pontosságra van szükségünk 

ezért előnyt jelenthet számunkra a megoldás során. Hátránya, hogy költséges a beszerelése 

és a hozzá tartozó vezérlés, biztonsági elektronikák megvalósítása így ritkábban alkalmazzák 

ilyen típusú vezérlésre. 

A következő motor típus, amit már a komplett toroid modul gyártók is előszeretettel 

alkalmaznak a léptető motorok. Az előnyük a többi motorral szemben, hogy a pontos 

pozíciót lehet velük beállítani és az általa keletkezett hibák nem adódnak össze. A pozícióra 

történő beállás hatásfoka 1-5% nagyságrendű is lehet. Olyan helyeken alkalmazzák őket, 

ahol digitális jelekkel dolgoznak és vezérelnek, mint például 3D nyomtatás, nyomtatók, CD 

meghajtók. Előnyeik közé tartozik, hogy viszonylag olcsó megoldásúak a többi típushoz 

képest. Mivel nem tartalmaz szénkefét ezáltal megbízhatóbb és a benne lévő csapágyazás 

határozza meg főként az élettartamukat. Hátrányuk a megvalósítható fordulatszámban 

található, mivel tipikusan 500-600 fordulat/perc sebességre képesek. A 3.16. ábrán látható 

egy Nema 17 típusú léptető motor, amit kereskedelmi forgalomból könnyedén 

beszerezhetünk. Általában ezt a típust előszeretettel alkalmazzák a 3D nyomtatók tengely 

irányú mozgásainak a megvalósításához, precíz szögelfordulása és a nagyságához képest 

megfelelőn nagy tartó nyomatéka miatt. A következő fejezetben az általunk bemutatott 

elemek alapján megtervezünk egy ideális kialakítású elektromechanikai konstrukciót a 

vezérlésünknek. 

  

3.16. ábra Nema17 léptető motor 
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4. Elektromechanikai konstrukció kialakítása 

A tervezésünk során, törekedni fogunk a könnyen szerelhetőség megvalósítására és 

a minél kevesebb elem felhasználásra, cserélhetőségre és megvalósíthatóságra. A 

konstrukció tervezéséhez a PTC által fejlesztett az iparban is elterjedt Creo Parametric 3.0. 

oktatási célokra felhasználható verzióját fogjuk használni. 

4.1.  Creo Parametric 3.0. bemutatása 

Ahogyan már említésre került, a tervezési folyamatokat és a konstrukciós rajzokat, a 

PTC cég által fejlesztett Creo Parametric 3.0. programmal fogjuk elkészíteni. Ahogyan a 

legtöbb komolyabb 3D tervező program úgy ez is fizetős verzióval is rendelkezik, de 

hallgatók számára biztosítanak tanulási és oktatási verziók letöltését. Tervezésünk során a 

tanulói verziót fogjuk használni, ami bár megkötésekkel rendelkezik tudásban szinte 

megegyezik a teljes fizetős verzióéval. Ahogyan a legtöbb tanulói célra felhasználható 

szoftver úgy ez is rendelkezik olyan megkötésekkel amik magukba foglalják a gazdasági 

felhasználás tiltását és a program által kereskedelembe készített modellek értékesítését. A 

legtöbb komolyabb modellező programmal nem csak látványtervezek és konstrukciós 

rajzokat elkészítésére alkalmas. Beépített modulok felhasználásával, mint például a véges 

elemes modellezés, vagy elektronikai kapcsolásokat is megvalósíthatunk a tervezés során. 

4.1. ábra Creo Parametric 3.0. kezelő felület 
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A 4.1. ábrán a kezelő felületet láthatjuk a szoftver különböző moduljait és alkatrész 

struktúráját. A látványtervek elkészítéséhez animációkat, mozgásokat és kényszereken 

történő elfordulásokat is megtudunk valósítani, amivel imitálni tudjuk az adott berendezés 

működését. A különböző alkatrészeket, alap és bonyolultabb építő elemekből tudjuk 

összeállítani amire példát a 4.1. ábra bal oldalán láthatunk. Az alkatrész felületet 

részletgazdagabb belső szerkezetét és anyagát is megtudjuk választani a tervezésünk során. 

Vannak programok, amiknél az anyagi jellemzők megadásával, a kész modellből kitudja 

számítani az adott alkatrész gépészeti paramétereit is. Az egyik ilyen művelet, amivel az 

alkatrészünket tudjuk létrehozni az extrude azaz kihúzás, de tudunk alakzatból való kivágást, 

furat megjelölést, letöréseket, lekerekítéseket is felhasználni. 

4.2. Konstrukció megtervezése 

Az általunk kitűzött cél, hogy egy szabályozható toroid tápegységet tervezzünk és a 

hozzá tartozó konstrukció megvalósítását. Mivel a toroid mozgatásához ahogyan már 

említettük szükségünk van egy motor behelyezésére, erre a feladatra pedig a Nema17 léptető 

motort választottuk. A léptető motor rendelkezik 0,44Nm tartó nyomatékkal, viszont 

szerelése során a beépített tengelyének a csatlakozási vége csak 6mm átmérőjű. Általában 

ezt a tengelyt nem tudjuk közvetlenül a toroid vezérlésére felhasználni ezért szükségünk van 

valamilyen áttét behelyezésére. A motorban található tengelyt össze kell kötnünk a toroid 

tápegység által hajtott tengellyel, ezekre több megoldás is létezik. Az egyik megoldás, amit 

alkalmazhatunk a fogaskerék hajtás. A motor nyomatékát 1:1 áttétel nagyságban is át tudjuk 

adni a toroid magnak, de az osztási szög változtatásának állítása érdekében ezt az arányt akár 

növelni és csökkenteni is tudjuk. A másik megoldás, amit egyre gyakrabban alkalmaznak a 

gyártók, akik ilyen vezérelt toroidot készítenek az mégpedig a kuplungok alkalmazása. Mind 

a kettő megoldásra egyszerűsített konstrukciós vázlatot készítettünk, ami a 4.2. ábrán látható. 

4.2. ábra Konstrukciós megoldások 
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A bal oldalt a fogaskerékkel megoldott hajtás látható még jobb oldalt a kuplunggal 

összeállított konstrukció. Mind a kettő könnyedén megvalósítható és alkalmazható lenne, de 

az egyszerűsítés és cserélhetőség miatt a jobb oldalsó módszert fogjuk felhasználni és 

alkalmazni a tervezésünk során. A toroid vasmagon található egy állító kar, amivel a 

tekercselés adott pontjait tudjuk megszakítani és ezáltal állítani a kimeneti feszültség értéket. 

A kar általában könnyített kivitelű félig műanyag és félig fémből szokták készíteni. Ezen 

kart a toroid megvásárlásával beépítve kapjuk ezért ennek a cseréjére nincs lehetőség. 

4.3. Alkatrészek megtervezése 

Ahogyan már említésre került tervezésünk során egy Nema17 léptető motort fogjuk 

beszerelni és felhasználni a vezérlés megvalósításához. A Nema17 motorhoz elkészítettek 

egy kuplungot, ami külön megvásárolható a motorhoz. Ezek olyan alkatrészek, amik 

alkalmasak két különböző nagyságú tengely összekapcsolására és mivel rendelkeznek egy 

kicsi rugalmassággal ezért alkalmasak minimális szög hibák kiküszöbölésére is. 

Csatlakozási felületét úgy alakították ki, hogy alkalmazkodik a forgalmazó cégek által 

gyártott tengelyhez, amit beleszerelnek a motorba. A 4.3. ábrán látható az általunk 

modellezett verzió a kuplungból. A felfogatáshoz általában csavarokat alkalmaznak, amik a 

kapcsolatot létesítik a tengely és a kuplung között. A nem hozzá értő emberek 

szerelhetőségének meggátlása érdekében belső kulcsnyílású csavarokat alkalmazunk az 

összerelés során. Ezen kuplung segítségével már könnyedén összecsatlakoztathatjuk a 

választott motor tengelyét a toroiddal. Mivel a cél, hogy egy univerzálisan alkalmazható 

motor vezérlést hozzunk létre, ami a motor cseréjét is biztosítja ezért amikor csere történik, 

akkor a hozzá tartozó kuplungot is cserélnünk kell. Általánosságban használt toroid 

vasmagokhoz az általunk választott motor által biztosított 0,44Nm tartó nyomatéknak 

elengedőnek kell lennie ezért a motor cseréjének a lehetősége csak speciális esetekben 

4.3. ábra Nema17 kuplung 
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kerülhet elő. A motor tengelyének a kialakítása biztosítja a megfelelő nyomaték átadását és 

a különböző hajtó kerekek pozicionálás és felhelyezését, mint például a fogaskerekekét. 

Motornak 4 felfogatási ponton van lehetőség a felszerelésére, amit négy darab M3-as 

csavarokkal tudunk megvalósítani. A 4.4 ábrán az általunk modellezett Nema17 motor 

látható és az említett felfogatási mód. Jól látható, hogy a tengelyben kimunkálás található, 

ez segíti elő a már említett pozicionálás biztosítását a fogaskerekek és a további hajtó 

tengelyek számára. A motor könnyítésének az érdekében, a belső fekete színű anyag 

műanyagból készült. A Nema17 léptető motort a kereskedelemben előre beszerelt menetes 

szárral is meglehet vásárolni, amit a 3D nyomtatásnál előszeretettel alkalmaznak. Ez is azt 

bizonyítja, hogy a motorban található tengely cseréjére van lehetőség a gyártók által. A 

tengely cseréje akár a hajtás megváltoztatását is jelentheti és megkönnyítheti a vezérlést. 

Mivel számunkra a menetes szár nem alkalmazható megoldás ezért a már említett kuplung 

fogjuk alkalmazni.  

Az utolsó fő egysége a konstrukciónknak a toroid vasmag és annak az elhelyezése. 

A toroid modul pontos méreteit a kereskedelmi forgalmazók a termék mellet dokumentáció, 

vagy ábra formájában biztosítják [14]. Ezen adatok alapján elkészítettük az általunk 

választott toroid 3D modelljét és a szükséges felfogatási és vezérlési felületeket. A toroid 

felfogatását is biztosítanunk kell és a megvalósításához kialakítottak 4 átmenő furatot, 

aminek a méretei M6-osak. A megfelelő távolságnak a megtartása érdekében a toroid és a 

motor között egy megmunkált, a két végén menettel ellátott távtartóval fogjuk megoldani.  

4.4. ábra Nema17 motor 3D modellje 
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A távtartók mindkét vége M6-os menettel vannak ellátva és hozzá tartozó anyacsavarokat 

fogunk felhelyezni az összefogatás miatt. A távtartó középső részében pedig 10-es 

átmérőjűre alakítjuk ki mert ez pontosan felfekszik a toroidon kialakított felfogatási hely 

felületére. A tengely csonkokat nagyobbra hagytuk, hogy állítási lehetőséget tudjunk 

biztosítani a távolságon egy másik anyacsavar, vagy alátétek behelyezésével. A 4.5. ábrán 

látható az általunk tervezett alkatrészek robbantott ábrája. Ezen az ábrán jól látható, hogy 4 

távtartót helyeztünk el az említett toroidon található 4 furathoz. Mivel a tervezett motorunkat 

is valamilyen módon rögzítenünk kell a felfogatási felületén ezért a távtartók végére egy 

2mm vastag 120x120mm nagyságú acéllemezt helyezünk el. A lemez négy sarkára 

egymástól 100mm távolságra és a lemez szélétől 10-10mm távolságra elhelyezünk M6-os 

furatokat a távtartóknak. A pozicionálás miatt a lemezbe egy 22-es átmérőjű furatot vágunk 

a motornak. Ez a méret megegyezik a motor kialakításában található kiemelésnek, így 

pontosan beilleszthető a megadott pozícióba. A pozicionálás megvalósítása után a kör körül 

el kell helyeznünk a felfogatáshoz szükséges 4 darab M3-as furatot, amibe majd a csavarok 

kerülnek. Egymástól minden csavar 31mm távolságra találhatóak. A szerelhetőségi 

szempontokat figyelembe véve M3-as hatlapfejű csavarokat választottunk a motor 

felfogatásához. Mivel biztosítani szeretnénk, hogy összeszerelt állapotban is tudjuk cserélni 

a motort ezért választottuk a hatlapfejű csavarokat, a villáskulcs könnyen használhatósága 

miatt. A következő, aminek a felfogatását biztosítanunk kell a tartó lemezen a motort vezérlő 

elektronikának az elhelyezése. Mivel szeretnénk egy modult készíteni, ami tartalmazza a 

toroid és a motor közötti kapcsolatot és a hozzá tartozó elektronikát ezért van szükség a 

4.5. ábra Alkatrészek robbantott 3D modellje 
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felfogatási felületek kialakítására. Ezért 4 darab egyenlő távolságra lévő furatot helyezünk 

el amire könnyedén feltudjuk fogatni a vezérlő elektronikát.  

Mivel az elektronikának szeretnénk hűtést biztosítani és azt, hogy ne lehessen 

könnyedén zárlatot okozni ezért a tartó lemezre elhelyezünk kereskedelemben is kapható 

hatlapú távtartókat [15]. A távtartó általunk elkészített 3D modellje a 4.6. ábrán látható.  

Az elektronikai eszközök felfogatásához általában hozzá tartozó gömbfejű vagy 

domborúfejű csavart szoktak biztosítani. A felszereléskor használt csavar az esetek 

többségében a cégek által készleten lévő vagy a termékhez adott csavarok határozzák meg. 

Alkalmazhatunk belső kulcsnyílású és kereszt csavarokat is. A konstrukciós tervünkben 

M2x4 domborúfejű kereszthornyos csavart alkalmaztunk és szereltünk be az elektronikának 

a felfogatásához. A motort vezérlő panelen található elektronikai eszközöket elrendezésnek 

megfelelően ábrázolás céljára valósítottuk meg 3D modell formájában. A panel részletes 

kidolgozását elektronikai és látványterv szinten a későbbi fejezetekben fogjuk bemutatni. A 

konstrukció megvalósítása és a tervezett alkatrészek után, az összeszerelt modell a 4.7. ábrán 

látható. A következő fejezetben a szabályzást végző vezérlő egység tervezését, elektronikai 

egységeinek bemutatását és a vezérlő elektronikának a tervezése kerül bemutatásra. 

4.6. ábra Hatlapfejű távtartó 

4.7. ábra Összeszerelt konstrukciós modell 
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5. Szabályzást végző vezérlő egység tervezése 

A 3.1 fejezetben már bemutatásra kerültek a feladat megvalósítására alkalmas 

vezérlő egységek. A következő fejezetben végig tekintjük az említett vezérlő egységeket és 

azok közül előnyeik és hátrányaik összevetésével kiválasztjuk a feladatra megfelelőt. A 

kiválasztás után a vezérlő egység részeit, belső vagy hozzá tartozó moduljainak a működését 

és felhasználását fogjuk bemutatni. 

5.1. Vezérlő kiválasztása és bemutatása 

Az előző fejezetekben bemutatásra került, hogy egy ilyen szabályozásnál sok külső- 

és belső tényezőt figyelembe kell venni és azoknak megfelelően kell a kimeneti vezérlő jelet 

meghatározni. Minél számítás igényesebb és komplexebb a művelet annál hosszabb ideig 

tart annak a végrehajtása, ezért olyan vezérlőt kell választanunk, ami nem csak nagy 

memória kapacitással rendelkezik, de működési sebessége is elegendő a feladathoz. A PLC 

vezérlők bár ipari felhasználásra jelentősen elterjedtek, viszont sebességük és nagyságuk 

szempontjából nem a legjobbak a célra. A szabályozás során később akár szükséges is lehet 

PID szabályzó alkalmazására és még a PLC-vel történő vezérlés során külső egységet 

kellene behelyeznünk a szabályzásra, addig a mikrovezérlőkhöz nem csak csatlakoztatva, 

hanem van lehetőség szoftveres módon is megvalósítani azt. Mivel próbálunk minél kisebb 

és könnyebb berendezés tervezésére törekedni ezért még a mikrovezérlőket egyedileg 

tervezett elektronikákkal tudjuk ellátni, ami kis helyigényt tesz lehetővé. A PLC vezérlők 

kompakt kész modulokkal rendelkeznek. és ez megnövelheti a berendezés költségét és 

helyigényét. Belátható, hogy a feladat megoldására a mikrovezérlők alkalmasabbak, mint a 

PLC vezérlők. Mivel szempont volt a gyorsaság, így ennek a feltételnek megfelelően 

mérlegeljük a mikrovezérlők által nyújtotta lehetőségeket. Az előző fejezetekben 

bemutattuk, hogy több gyártó is készít különböző tudással rendelkező vezérlőket.  

5.1. ábra PIC32MZ mikrovezérlő 
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A Microchip rendelkezik olyan mikrokontrollerekkel, amik akár 100 lábbal, belső és külső 

órajelgenerátorral, A/D konverterrel és UART kommunikációval is egyaránt tartalmaznak. 

Az 5.1. ábrán egy a PIC32 családba tartozó mikrovezérlő látható, amit a lábai és a belső 

funkciói miatt nagyobb feladatok felhasználására terveztek. A működési órajel 

előállításához oszcillátor kristályok beépítésére van lehetőség mivel a beépített oszcillátorral 

nem tudjuk a legnagyobb működési frekvenciát megvalósítani. Az 5.2. ábrán, egy ilyen THT 

kivitelű oszcillátor kristály látható, amit előszeretettel alkalmaznak az vezérlők készítésénél. 

Az ilyen mikrovezérlőkhöz, a működési órajel növelése szempontjából alkalmaznak belső 

osztókat, amik a 20MHz külső óra jelet felskálázzák nagyobb sebesség elérése érdekében. 

A bemutatott PIC32MZ mikrovezérlővel maximálisan 90Mhz órajel érhető el és ezzel 

alkalmasak már nagyobb számítások és műveletek gyors megvalósítására. A memória 

kapacitásuk is elegendő lehet a feladat ellátására ezáltal egy jó alternatívaként szolgálhat a 

vezérlés megvalósításához. A felmerülhető lassulás és hosszú órákon keresztül történő 

működés, akár 24 órás folyamatos üzem miatt figyelembe kell venni más lehetőséget is. A 

lehetséges terhelő üzemelés mellet erősebb, komolyabb célokra tervezett mikrovezérlőt kell 

alkalmaznunk. 

A szabályozás megvalósítására ezért egy STM32F407VGT6 elnevezésű ARM 

architektúrájú mikrovezérlőt fogunk alkalmazni. A kiválasztott mikrovezérlő fejlesztéséhez 

a gyártó cég forgalmaz egy fejlesztő készletet az STM32F4 Discovery panelt, ami 

tartalmazza a vezérlőhöz megvalósított kivezetéseket és néhány minimális szenzort, ami az 

előző fejezetekben már bemutatott 3.6 ábrán látható. A panel tartalmaz egy 32-bites ARM 

Cortex-M4 [6] maggal rendelkező mikrovezérlőt amiben van 1 Mbyte Flash memória és 

192-Kbyte RAM. Az STM32 családba tartozó mikrovezérlők többsége ARM Cortex 

magokkal vannak felszerelve, ami mind a Harvard architektúrán alapuló ARM mag 

architektúrát használják. A Cortex-M4 mag szériától kezdve már az ARMv7-M 

utasításkészlet architektúrát implementálták a mikrovezérlőkbe. Mivel ezen a fejlesztő 

panelen lévő mikrovezérlőben is található órajel osztás funkció, így a rajta lévő oszcillátor 

5.2. ábra Oszcillátor kristály 
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kristály segítségével, a működési órajelet 168Mhz nagyságúra lehet konfigurálni. Ennek a 

sebességnek már elegendőnek kell lennie a különböző számítások elvégézésére, műveletek 

végrehajtásához. Ha nem lenne elegendő az STM32 családban található egy F469 számmal 

ellátott verziójú panel amiben a maximálisan beállítható órajel frekvenciája a 180Mhz-et is 

elérheti. A fejlesztő panelnek kettő különböző tápfeszültségre van szüksége a rajta található 

szenzorok és vezérlők működtetéséhez. Mivel a fejlesztő panel rendelkezik, egy LM2937 

feszültség stabilizátor egységgel ezért elegendő az 5V-ot biztosítani számára, amiből 

előállítja a STM32 mikrovzérlőnek a működéséhez szükséges 3,3V feszültséget. Ezt az 5V 

feszültséget két féle képpen lehet biztosítani a panel számára mini USB csatlakozóval, ami 

egyben a programozó is, vagy külső tápegység alkalmazásával, amit a kivezetett GPIO 

lábakra tudunk csatlakoztathatni.  

A gyártó alap állapotban nem támogatja a külső tápegység csatlakoztatását, ezért ha 

ezt szeretnénk alkalmazni frissítenünk kell a panel vásárláskor fentlévő alap szoftverét, egy 

újabbra ami már tartalmazza ezt a funkciót is. Ahogyan rátudunk külső tápfeszültséget 

csatlakoztatni, úgy elektronikai eszközök megtáplálására is egyaránt van lehetőség. A panel 

rendelkezik, különböző segéd elektronikákkal, mint például visszajelző LED, nyomógomb, 

3 tengelyű mozgás érzékelő, mikrofon, és külső jack csatlakozóval. Az előzőekben említett 

GPIO lábak a mikrovezérlő azon kivezetései amiket programozás során alkalmazni tudunk 

a vezérléshez. A mikrovezérlő rendelkezik még több konfigárációs regiszterrel, 

megszakításokkal, időzítőkkel. Időzítőket szakaszok mérésére, adott folyamatok időben 

történő beállítására, vagy PWM jel nagyságának szabályozására szokták alkalmazni. A panel 

tartalmaz egy micro USB csatlakozót is ami segítségével virtuális kommunikációs vonalat 

tudunk létrehozni. Számítógépen akár egy terminál program segítségével kommunikálni is 

tudunk a vezérlővel. A következő fejezetben a vezérlésre választott mikrovezérlőt fogjuk 

bemutatni. 

5.2.  STM32F407VGT6 vezérlő felépítése 

Az előzőekben említett módon, a vezérlés megvalósításához az STM32F407VGT6 

kódszámmal ellátott mikrovezérlőt fogjuk felhasználni. A választás az előzőekben említett 

elvárások és okoknak való megfelelés miatt történt. A mikrovezérlő, rendelkezik több 

időzítővel A/D és D/A konverterrel, SPI és I2C kommunikációs lábakkal, USB-re történő 

csatlakoztatási felülettel és egyéb belső modullal, amit a következőkben fogunk ismertetni.  
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Az 5.3. ábrán a STM32F407VG mikrovezérlő lábkiosztását és tokozásának a 

kialakítása látható. A lábak különböző csoportokra vannak bontva és egyedi azonosítóval 

vannak ellátva. A lábak PA-tól PE-ig terjednek és minden csoportban maximum 15 darab 

láb található. Ezen csoportokban lévő lábakat tudjuk a fejlesztés során felhasználni az 

általunk megvalósítandó műveletekhez. A legtöbb láb több beállítható funkcióval is 

rendelkezik, ilyen lehet az előzőekben már említett digitális és analóg ki és bemenet. 

Több láb is látható, amik sárgával vannak jelölve, ezek a rögzített funkcióval ellátott lábak. 

A lábak többsége a tápfeszültség bemenet (VDD) és a GND vagy a negatív pólus a (VSS). 

A referencia feszültség is rendelkezik egy külön bemeneti lábbal. A referencia feszültség 

(VREF) értéke általában, amivel például az A/D is összehasonlítja a bemeneti értéket 3,3V-

nak felel meg. A Discovery fejlesztő panelen vannak olyan lábak, amik nincsenek kivezetne 

a fejlesztőknek mert rögzítetten az elektronika valósítja meg annak a bemenetét ilyen például 

az előbb említett (VREF) referencia láb. Ahogyan a legtöbb mikrovezérlőnél itt is több 

lehetőség van annak a programozására. Az egyik ilyen az SWD csatlakozó, amihez a 

szükséges lábkivezetéseket a mikrovezérlő dokumentációja tartalmazza. Ez a funkció nem 

az alapbeállítások közé tartozik ezáltal külön kell lefoglalnunk nekik a megadott lábakat. 

Pontosan 5 darab kivezetésre van szükség, a VCC, GND, SWDIO, SWCLK, SWO. Amint 

beállítottuk a szükséges regisztereket, az SWD használatához a következő lábak a 

5.3. ábra STM32F407VGT6 
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mikrovezérlőn már nem lesznek használhatók PA13, PA14, PB3. A programozáshoz a másik 

lehetőség pedig a már említett Mini USB alkalmazása. A fejlesztő panel tartalmazza az USB 

csatlakozót a programozáshoz, viszont az általunk tervezett elektronikában biztonsági okok 

miatt nem helyezzük azt el, hogy ne lehessen egyszerűen hozzáférni a vezérléshez és annak 

a programjához. 

A STM32 mikrovezérlőkhöz az SWD csatlakozóra illeszthető programozó egység az 

ST-Link, amit azt ST cég alkotott meg. Az 5.4. ábrán látható ezen ST-Link programozó. 

Ez egy In Circuit serial programmer, azaz közvetlenül az áramkörbe kell a csatlakozót 

beépíteni és működés közben is tudja programozni a berendezést. Az ST-Link egységhez 

USB kábel segítségével tudunk csatlakozni és ahogyan az 5.4. ábrán is látható, hogy 

rendelkezik pin kimenetekkel. A vezérlőtől függően tudjuk felcsatlakoztatni a tüskesorra a 

megfelelő lábakat, amik segítségével tudjuk programozni a mikrovezérlőt. Rendelkezik 

debugger azaz hiba keresési funkcióval, ami segítségével valós időben tudja követni a 

vezérlőn található program működését és feltárni a kódban található hibákat. Ahogyan 

fejlődnek a mikrovezérlők és a hozzá készített programozó egységek úgy van lehetőség a 

regiszterek, változók és azokban lévő értékek figyelésére a debug folyamat során. A vezérlők 

elterjedésével, ahogyan minden mikrovezérlőhöz ezen egységeknél is megjelentek a klón 

verziók. A többségük kompaktabb viszont bizonyos funkciókat nem tartalmazó programozó 

egységek. Előnyük, hogy olcsóbbak az ilyen klón programozó egységek, de hátrányuk az 

általuk megvalósítható tudás hiánya az ST-Link programozóhoz képest. 

Ahogyan már említettük a mikrovezérlők gyakran tartalmaznak különböző beépített 

modulokat, amik lehetnek az A/D, D/A, UART, időzítők, I2C, SPI, de vannak különleges 

megoldások is amikben megtalálható a CAN, OTG támogatás. Az STM32F407VGT6 

5.4. ábra ST-Link V2 In Circuit Programozó 
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mikrovezérlő rendelkezik az előbb felsorolt összes támogatással, így a felhasználható 

technológia lehetőségek széles tárházát biztosítja számunkra. A vezérlő rendelkezik három 

darab A/D konverter modullal. Ezen modulokat meghatározott lábakra tudjuk csak 

konfigurálni és ezért van olyan eset, amikor ütközés keletkezik a lábkiosztások között és 

bizonyos modulok tiltásra kerülnek. A beépített modulok között megtalálható még 3-3 darab 

I2C és SPI vezérlő egység, 14 darab beépített időzítő, kettő UART és négy USART modul 

is. A következőkben a feladathoz még nem ismertetett és a megvalósításhoz felhasznált 

modulok működési elvei és megvalósítási lehetőségei kerülnek bemutatásra. 

5.2.1. A/D átalakítók működési elve 

Az A/D átalakítók egy adott órajel mellet megadja a bemeneti feszültség a választott 

VREF referencia feszültségnek mekkora részét képezi és ebből egy számsort generál. Az 

analóg átalakításhoz a legtöbbször komparátorokat szoktak alkalmazni. Az ilyen 

komparátorok összehasonlítják a kettő bemenetre kötött feszültséget és meghatározza, hogy 

melyik a nagyobb értékű. Annak megfelelően, hogy melyik vizsgált feszültség a nagyobb 0 

vagy 1 bit értéket ad vissza. Az 5.5. ábrán a komparátorok működésének és jelének a 

bemutatása látszik. Látható, hogy a bemeneti feszültségre egy 5V értéket kapcsolunk, akkor 

a megadott referencia feszültséggel összehasonlítja és annak megfelelően kiértékeli.  

Mivel, ha a pozitív bemenet nagyobb értéket tartalmaz, mint az negatív akkor a kimeneti 

érték logikai igaznak felel meg akkor 1 bitet, ha ez a feltétel nem teljesül akkor hamis, azaz 

0 bitet ad vissza. A referencia feszültség nagyobb a bemeneti értéknél ezért 1 bit érték kerül 

a kimenetre a bemutatott példa alapján. A mostani analóg digitális átalakítok ezen logikai 

elemre épülnek és ezeknek is több megvalósítása létezik. Erre az elvre történő 

megvalósításokra fogunk most bemutatni több példát, precizitás és költséghatékonyság 

szempontjából. 

5.5. ábra Komparátorok működési ábrája 
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 Az első módszer, amivel a legnagyobb pontosságot lehet elérni, az a párhuzamos 

A/D átalakító módszer. Előnyei, hogy nagy sebesség megvalósítására képes és 

jelkondicionálást nem igényel. Hátrányai közé tartozik, hogy 2n-1 darab komparátort kell 

alkalmazni, ami miatt a költsége növekszik. Minél pontosabb vagy nagyobb feszültség 

értéket szeretnénk meghatározni annál költségesebb a berendezés megvalósítása. 

Az 5.6. ábrán a párhuzamos A/D átalakító felépítése látható. Három fő részből épülnek fel 

az ilyen típusú átalakítók. Az első, ami rögtön felismerhető egy feszültség osztó hálózat, 

amivel a referencia feszültséget folyamatosan csökkentjük. A második fő elem az előbb már 

említett komparátor egységek, amik segítségével a bemeneti feszültséget összehasonlítjuk, 

hogy a feszültség osztó hálózat által keletkezett egyes feszültség értékeknél nagyobb vagy 

kisebb a bemeneti értékünk. A harmadik utolsó egység egy encoder, ami a megvizsgálja, 

hogy mikor érkezett be az első bináris igaz jelzés és az annak megfelelő értéket digitális jellé 

alakítja, amit a D1-D4 kimenetekre ad ki. Ezen kimenetek beolvasása segítségével tudjuk 

meghatározni a bemeneti analóg értékünket. A pontosság javítható, ha minél több kimeneti 

bitet használunk, ez pedig több ellenálláshoz, komparátorhoz és plusz költséghez vezet. 

5.6. ábra Párhuzamos A/D átalakító 
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A másik megoldás a kétoldali közelítési módszer. A módszer elve ugyanúgy a 

komparátoron alapszik. Viszonylag közepes sebesség és a párhuzamos módszerhez képest 

olcsóbban valósítható meg. A komparátor a bemeneti jelet, a legnagyobb szignifikált bittel 

összehasonlítja és ha a pozitív oldali érték nagyobb akkor egyet fog visszaadni a kétoldali 

közelítéses regiszternek. Folyamatosan növeli a szignifikált bit értékét, ameddig el nem ér a 

legkisebb bithez és a hasonlítás során 1 és 0 bitekből álló érték jön létre, amit a regiszter a 

kimenetre küld. A pontosság növelése itt is a bitek növelésével érhető el az előző módszerhez 

hasonlóan. 

5.2.2. Timer modulok felépítése, típusai és működésük 

Az időzítők, idegen nyelven timerek fontos funkciót játszanak a mikrovezérlők és 

azok felhasználásával történő fejlesztések során. Vannak olyan folyamatok, amik nem 

szükségesek a folyamatos működés során, ezért számítási kapacitás felszabadítás céljából 

ezen folyamatokat érdemes megadott időközönként futtatni. Az időzítőknek több fajtáját 

különböztetünk meg, amik a vezérlőkben megtalálhatók. Az első ilyen időzítő típus a (PIT) 

Periodic interrupt timer, azaz időszakos megszakításos időzítő, ami a nevéből is adódóan 

időszakosan megszakítást generál. Ezen megszakítás során a program leállítja folyamatait 

és a megszakításhoz írt függvényeket parancsokat futtatja, amint az végrehajtódott a vezérlő 

újra elkezdi futtatni a fő programszálat. A következő típusú időzítő a TPM ami egyben 

időzítő és PWM modul is. Összeköttetésben van a GPIO I/O lábakkal és mellette képes 

PWM jelet generálni, amit a motorok vezérlésénél előszeretettel alkalmaznak a fejlesztések 

során. Vannak olyan szervomotorok, amiket megadott PWM jel segítségével adott 

szögelfordulásra, vagy szögre történő beállításra lehet felhasználni. A harmadik típus a RTC 

azaz Real Time Clock modul, ami a valós idejű órát foglal magában. A működtetéshez egy 

külső oszcillátor kristály alkalmazása szükséges, ami 32.768kHz értékű. Az RTC modul 

számolja az eltett időt másodpercekben és egy 32 bites regiszterben tárolja el az értéket. 

Lehetőség van, hogy felébresztő funkciót is alkalmazhassunk az RTC-vel a vezérlő 

egységen, amikor alacsony, vagy takarékos üzemmódban működtetjük. A valós idejű időzítő 

működéséhez szükséges beépítenünk egy akkumulátort, ami akkor is táplálja azt amikor a 

gép nem üzemel, ezáltal megtudunk valósítani óra és akár dátum rögzítést is a 

berendezéshez. Az utolsó időzítő, amit bemutatni fogunk a SYSTICK modul, ami a (CPU) 

Central Process Unit részét képezi és konfigurálásához és felhasználásához 4 regiszter 

állítása szükséges. 
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5.3. Vezérlő elektronika megtervezése 

Az előző fejezetekben bemutattuk a szabályozáshoz választott vezérlő egységet és 

annak felépítését, megvalósításhoz használható moduljait és azok közül pedig részletesen 

bemutattuk, amiket felfogunk használni a megvalósítás során. Ebben a fejezetben a vezérlés 

elektronikájának a megtervezését és a szükséges lábkiosztások konfigurálását fogjuk 

ismertetni. Több modult is felhasználtunk, amik között megtalálhatók az A/D bemenetek, 

digitális kimenetek, időzítők, megszakítások, SPI és I2C kommunikációk. Az 5.7. ábrán az 

általunk megtervezett lábkiosztás látható, amit a vezérlő egységnél fogunk alkalmazni és a 

hozzá tartozó vezérlő programot is ez alapján fogjuk megvalósítani. Láthatók az előzőekben 

már említett meghatározott hellyel rendelkező funkciók, mint például az ST-Link V2 

programozó használatához szükséges SWDIO SWO és SWCLK lábak. Rendelkezik még 

hasonló rögzített lábbal, ami a SYS_WKUP vagyis a wake up „felköltő” láb funkció. Amikor 

a vezérlő alvó vagy takarékos üzemmódban tartózkodik akkor ezen lábra történő bemenet 

kapcsolásának a segítségével tudjuk könnyedén újra teljes üzemmódba állítani az egységet. 

5.7. ábra STM32F407VGT6 lábkiosztása 
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Több modult és biztonsági egységet is felfogunk használni azért, hogy minden eshetőségre 

felkészülve megvédjük a berendezést a meghibásodásoktól. 

A vezérlő elektronika megtervezéséhez és az elektronika kapcsolási rajzainak az 

elkészítéséhez a következőkben a KiCAD szoftvert fogjuk alkalmazni. A KiCAD 

ingyenesen letölthető program létére sok beépített modullal, folyamatosan bővülő alkatrész 

készlettel, nyomtatott áramkör tervezővel és 3D vizualizációra is egyaránt alkalmas ezért 

esett erre a választásunk. Könnyen kezelhető felhasználói felülettel rendelkezik és egyaránt 

windows és linuxon is megtalálható, ami a multiplatform fejlesztést segíti elő. Nem csak a 

fejlesztő cég által biztosított 3D modelleket tudjuk felhasználni tervezésünk során, hanem 

az általunk elkészített modellt is behelyezhetünk a programba ezzel bővítve a felhasználható 

alkatrészek számát.  

Mivel a vezérlő működéséhez 3.3 V tápfeszültség szükséges, ezért ennek a 

biztosítását is meg kell valósítanunk. Egyre több elterjedt megoldás található ennek a 

megvalósítására. Az egyik ilyen a feszültségstabilizátor alkalmazása, ami a magasabb 

feszültségből kisebbet állít elő. Az 5.8. ábrán látható egy L7805 feszültség stabilizátor IC, 

ami a mikroelektronika fejlesztők körében elterjedt alacsony ára és hatékonysága miatt. 

Hátránya, hogy minél nagyobb áramot vesz fel annál nagyobb hő termelődik rajta ezért 

hűtőbordának a felhelyezése szükséges, ami elvezeti a termelődött felesleges hőt. Mivel a 

feladatmegoldásunk során törekedünk a mai technológiai fejlettségnek megfelelő 

megoldásokat alkalmazni, ezért egy másik típusú megoldást fogunk felhasználni, egy DC-

DC Buck-boost konvertert építenünk be az elektronikába. Előnyük, hogy sokkal jobb 

hatásfokkal rendelkeznek közel 80-99% mint a feszültség stabilizátoroké és galvanikus 

leválasztás megvalósítására is alkalmas. Hátrányuk pedig az, hogy be és kimeneti zajjal 

rendelkezhetnek és bonyolultabb több komponensből álló elektronikát kell felépíteni 

működésükhöz. A Buck-boost konvertereknél egyaránt megvalósítható a bemeneti 

feszültségnél kisebb és nagyobb kimeneti feszültség is. Fő alkotóelemük a scottky dióda és 

a tranzisztor. A következő 5.9. ábrán az általunk megtervezett DC-DC konverter látható. 

5.8. ábra L7805CV feszültség stabilizátor IC 
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Mivel egy szintig univerzálisra tervezzük az áramkörünket ezért volt szükséges ennek a 

megoldásnak az alkalmazása. Itt a J3 sorkapocsra tudunk mind 12 és 24V feszültséget is 

csatlakoztatni mert a behelyezett U2 sorszámmal ellátott LM2596 IC maximális 

megtáplálási feszültsége 45V lehet és magas hőmérsékleti tartományon is tud üzemelni [11]. 

Az ábrán látható az előzőekben már említett módon több elektronikai alkatrész 

behelyezésére volt szükség. A kimeneti feszültség értéket a bemeneti értéknek megfelelően 

tudjuk szabályozni, ennek a megvalósítására behelyezésre került egy RV1 sorszámmal 

ellátott 10k potenciométer. Mivel ahogyan már említettük nem tudjuk, hogy milyen 

feszültséget csatlakoztatunk tápfeszültségnek ezért az állítási funkciót mindenképp 

biztosítani kell. A kimeneti feszültség állítása során 5V kell beállítanunk azért, hogy az 

elektronikában található minden vezérlőnek biztosítani tudjuk a szükséges működési 

tápfeszültséget.  

Mivel ez még nem a vezérlőnek megfelelő feszültségi szint ezért szükségünk van egy 

LM2937 LDO szabályzó behelyezéséré, ami előállítja a 3.3V feszültséget az 

STM32F407VGT6 vezérlőnek. Az 5.10. ábrán kereskedelmi forgalomban fellelhető 

LM2937IMP-3.3 szabályzó látható és annak a tokozásának a megvalósítása.  

5.9. ábra DC-DC konverter 

5.10. ábra LM2937 LDO szabályzó [12] 
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Az előzőekben említett módon szükségünk van beviteli funkciók biztosítására ezért 

digitális bemeneti lábakat konfigurálunk a PC0-PC3 lábakra. Ezen bemenetekhez segéd 

elektronikát készítünk, ami megvalósítja a szükséges logikai jelet. Az 5.11. ábrán látható a 

megvalósított elektronikai kapcsolás. Két állású 4 lábú mikrokapcsolókat alkalmazunk. 

Az egyik oldalon az 5V tápfeszültséget adjuk meg az elektronikának. Amikor a 

nyomógombot lenyomjuk akkor záródik az áramkör és a jobb oldalt látható két ellenálláson 

keresztül halad tovább. Az egyik ellenállás értékét 330Ω nagyságúra méreteztük. Az Ohm 

törvény értelmében az ellenállás két pontja között eső feszültség egyenesen arányos azon 

átfolyó árammal ha az ellenállás értéke állandó. Ezáltal ha 5V feszültséget vezetünk át a 

330Ω nagyságú ellenálláson a rajta átfolyó áram 0,015A lesz. Mivel a bemenet lábak 

érzékenyek a nagy áramfelvételre, ami a meghibásodásukhoz, esetleg a vezérlő 

tönkremeneteléhez vezethet ezért van szükségünk az áramerősség korlátozására. 

Közvetlenül nem csatlakoztathatjuk a tápfeszültséget a földre, ezért szükségünk van egy 

olyan ellenállás behelyezésére amin az átfolyó áram gyakorlatilag nulla, erre pedig egy 

220kΩ értékű ellenállást alkalmazunk. Az STM32F407VGT6 bemeneti feszültség 

értékeknél elsőként a 3.3V-ot preferálja de mellette támogatja az 5V bemeneti értéket is. A 

fejlesztés közben történő kísérletezgetések során azt tapasztaltuk, hogy az 5V hatékonyabb 

lehet a nyomógomb megvalósítására a stabilabb digitális bemeneti jel érdekében. 

Az első változat során az elektronikába 4 darab mikrokapcsolót terveztünk, amire az 5.12. 

ábrán látható a minta, de mivel a bemeneti funkciók nagy részét már billentyűzet 

5.11. ábra Nyomógombok elektronikai kapcsolása 

5.12. ábra Mikrokapcsoló 
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segítségével oldjuk meg ezért a végső verzióban csak kettő került megvalósításra a PC1 és 

a PC3 lábakra csatlakoztatva, ami a vezérlő menüben történő léptetés megvalósítására 

szolgál.  

Mivel szükségünk van kijelző alkalmazására így konfiguráltunk mind az I2C, mind a 

SPI protokollokat a mikrovezérlő lábain amit a programkódban fel is használunk. Az 5.7. 

ábrán látható hogy az I2C -hez szükséges csatornákat a PB8-9 lábakra rögzítettük az 

előzőekben már ismertetett működési elvük alapján. Az elektronikában egy 4-es tüskesorból 

álló csatlakozó felületet alakítottunk ki, aminek kapcsolási jelölése az 5.13. ábrán látható. 

A kijelző megtáplálásához biztosítjuk a megtervezett elektronikáról a szükséges 

tápfeszültség és a földelést. A megtáplálási feszültség a legtöbb berendezésnél 5V nagyságú 

de már itt is kezd elterjedni a 3.3 működési feszültség. Az SPI csatlakozási felülethez is 

lefoglalásra kerültek a PC10-12 lábak, viszont a tervezés során az I2C megoldást fogjuk 

alkalmazni.  

A léptető motorok vezérlésére több megoldás is alkalmazható, vezérlő elektronikák 

tervezésével, vagy ezekre a célokra fejlesztett cél vezérlők felhasználásával. A 

léptetőmotoroknak alapvetően két fajtája létezik, az unipoláris és a bipoláris. A bipoláris 

léptetőmotornak általában 4 kivezetéssel rendelkeznek, míg az unipolárisok 5 vagy 6 

tekercselési kivezetéssel is rendelkezhetnek. Ezen tekercsekre amikor digitális vezérlő jelet 

kapcsolunk akkor különböző szögelfordulásokat tudunk megvalósítani. Többféle 

üzemmódokban képesek működni a léptető motorok. Az egyik lehet az unipoláris 

léptetőmotorknál a teljes léptetéses üzemmód. Ilyenkor a motor negyed fordulatokat hajt 

végre és egy teljes körbeforduláshoz 4 darab lépés történik meg. Mivel számunkra ez túl 

nagy szögelfordulás így nem alkalmazható a megoldás során. A következő az előzőhöz 

hasonlóan a teljes léptetéshez, a két tekercses megoldás. Itt is csak 4 lépéssel tudunk egy 

kört megtenni ezáltal ez sem alkalmas az általunk kitűzött cél megvalósítására.  

5.13. ábra Mikrokapcsoló 
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A harmadik és számunkra a legmefelelőbb üzemmód amikor a tekercselések 

kapcsolásával 8 lépést valósítunk meg. Ilyenkor a tekercseléseknek megfelelően negyed és 

fél fordulatokat is megvalósítunk. Bár az unipoláris motor 6 bemeneti ponttal is rendelkezik 

általában ezeket közösítjük egy-egy másik lábbal, ezáltal a 6 vezetékesből már is 4 lesz. 

Az 5.14. ábrán látható a motor tekercselésének a bekötési rajza. Az 5.1. táblázatban a zöld 

háttérrel jelöltek felelnek meg a lépésszámoknak még a kék a vezérlő jeleknek. Látható, 

hogy amikor a 2b és az 1a vezetékekre digitális jelet kapcsolunk akkor az 5.1. táblázatnak 

megfelelően az a 8-as lépésnek felel meg. A lépések szakaszos megfelelő gyorsasággal 

történő kapcsolásának segítségével egy folyamatos vagy rövidebb precízebb mozgást tudunk 

megvalósítani. Ezáltal a feladat megvalósításához ennek a módszernek megfelelő motort 

fogunk alkalmazni, a pontos szögelfordulások és szabályozások eléréséhez. A motor 

vezérléséhez ahogyan már említésre került, mind elektronika tervezéssel vagy egy cél 

mikorvezérlő behelyezésének a segítíségével is megtörténhet. Az ilyen elektronikák 

megvalósításához tranzisztorokat, vagy mosfeteket alkalmaznak. A feladat megvalósítása 

során mi a helytakarékosság és az egyszerű megvalósítás miatt cél vezérlőt alkalmazunk. A 

motor könnyű cserélhetősége és felszerelése miatt a vezérlő elektronikát nem tervezzük bele 

az áramkörbe, hogy minél közelebb legyen a motorhoz az esetleges kontakt és vezérlőjel 

szakadások elkerülése miatt. Az STM32F407VGT6 mikrovezérlőn a szükséges digitális 

 1a 1b 2a 2b 

1 1 0 0 0 

2 1 1 0 0 

3 0 1 0 0 

4 0 1 1 0 

5 0 0 1 0 

6 0 0 1 1 

7 0 0 0 1 

8 1 0 0 1 

 

5.1. táblázat Lépés vezérlés 

5.14. ábra Unipoláris léptetőmotor tekercselés 

megvalósítás 
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kimeneti lábakat a PB4-7 lábakra konfiguráltuk. Mivel a tervezés során kiválasztott 5 

vezetékes unipoláris motornál is a köztes vezetéket közöljük egy másikkal és csak 4 

vezetékesnek számít ezért foglaltunk le összesen 4 lábat a digitális vezérlésnek.  

A motor vezérléséhez ULN2003A vezérlő egységet fogjuk alkalmazni. Az 

előzőekben már említett módon, hogy könnyen szerelhető és kompatk egységként tudjuk 

kezelni a motort vezérlő egységet ezért egy külön elektronikát terveztünk hozzá, ami 

tartalmazza az ULN2003A darlington vezérlőt és a csatlakozási pontokat. Az egység 

bemeneti maximális feszültség tűrése 30V lehet de mi digitális 3,3 és 5V-al fogjuk vezérelni. 

A kimenetre pedig maximum 50V feszültséget tud juttatni, emiatt könnyen átszerelhetővé 

teszi a 12V és a 24V feszültséggel működő léptető motorok alkalmazására is. Elég nagy 

hőmérséklet tartományban tud működni, a dokumentációjában megtalálható, hogy -40 és 

+85 °C közötti ez a működési határ [9]. Az általunk tervezett elektronikát minél kisebbre, és 

felfogatás szempontjából is praktikusra próbáltuk megtervezni. A tervezett elektronika az 

5.15. ábrán látható, a kapcsolások pedig megtalálhatóak az M.1. és M2. mellékletekben. 

Mivel elég kis helyigényű a panel ezért egyoldalas nyomtatott áramkör bőven elegendő volt 

a megvalósításhoz. Arra az esetre ha nem 4 hanem 5 vagy 6 vezetékes motort alkalmaznánk 

jobb oldalt biztosítottunk számára bekötési pontokat egy 6 bemenettel rendelkező 

furatszerelt sorkapocs felhelyezésével. A tápfeszültség biztosítására, egy kettes Phoenix 

Contact által gyártott sorkapcsot helyeztünk az áramkör felső részéhez, a precíz rögzítés 

5.15. ábra ULN2003A motor vezérlő modul v1.0 3D látványterve 
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miatt, hogy az esetleges kontakt hibákat elkerülhessük. A digitális csatlakozó felületnek 

pedig egy tüskesort helyeztünk fel. Fontos a pontos sorrendben történő felhelyezés, ezért a 

tüskesor alatt azon láb az első amelyik alatt nem található az elhelyezett téglalap jelölés. Az 

ULN2003A modulnál pedig a furatszerelt verziót alkalmaztuk, mivel helyszükséglet 

szempontjából a felületszerelt verzióval nem tudnánk több helyet megtakarítani és így a 

forrasztása is könnyebben megvalósítható. Az ULN2003A modul dokumentációja alapján a 

kimeneti árama 500mA felső korláttal rendelkezik. Nagyobb teljesítmény megvalósítása 

esetén ajánlott kereskedelmi forgalomban megtalálható L298N motor vezérlő modult 

alkalmazni. Egy L298N vezérlővel ellátott panel gyártási költsége jóval meghaladja a 

kereskedelemben fellelhető modul vásárlási árát, ezért arra külön elektronikának a tervezése 

nem célravezető. Vezérlés szempontjából pedig ugyanolyan módon alkalmazható ahogyan 

az ULN2003A modult terveztük. 

A következő modul, amit beépítettünk a vezérlésünkhöz egy mátrix billentyűzet, 

amit már az előzőekben a 3.7. ábrán is bemutattunk. A billentyűzet rendelkezik 8 lábbal 

amiből 4-et bemenetre, 4 lábat pedig kimenetre kell kötnünk. Az 5.16. ábrán látható a mátrix 

elnevezés oka. Jól látható, hogy a nyomógombokat, sorokra és oszlopokra osztjuk fel. A 

sorokat bemenetekre kötjük, az oszlopok kivezetéseit pedig a kimenetekre. Alap állapotban 

a kimeneteken feszültség esik ezt az ábrán sárgával jelöljük szürkével pedig a bemeneteket. 

Amikor megnyomunk egy gombot akkor az adott oszlopban a feszültség alacsony jelet fog 

kapni. Megkeressük melyik is volt ez az oszlop, amint ezt megtaláltuk a sort keressünk meg. 

A bemeneteknél beállítjuk hogy rendelkezzen felhúzó ellenállással, ezáltal amikor nincs 

megnyomva gomb akkor az abban a sorban lévő bementnek az értéke 1 lesz a felhúzó 

5.16. ábra Mátrix billentyűzet működési elve 
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ellenállás miatt. Amikor a sorokat vizsgáljuk ezáltal ha feszültség kapcsolódik rá az értékünk 

0 lesz mert az oszlopban záródik az áramkör. Ezen folyamatos vizsgálatok segítségével 

tudjuk meghatározni, hogy melyik gombot nyomtuk meg, ami az előzőekben már említett 

bemeneti felület megvalósítását biztosítja. A kapott értékeket feldolgozzuk és majd egy 

váltózóba eltároljuk, a későbbi feldolgozások miatt. A mikrovezérlőnkön ezen be és 

kimenetek számára lefoglaltunk 8 darab lábat. A lábakat értelmezés szerint 

KEYPAD_ROW_X és KEYPAD_COLUMN_X azaz billentyűzet sor és oszlopnak 

megfelelően neveztük el ahol az X érték az adott sor vagy oszlop számát jelöli. Ezen lábak 

a PD0-tól PD3-ig és a PE7-től PE10-ig lettek lefoglalva, melyek fel is lettek tüntetve az 5.7. 

ábrán. A mátrix billentyűzet csatlakoztatásához biztosíttottunk egy tüskesorból álló felületet, 

aminek a csatlakoztatásához előre legyártott szalagkábelt, vagy egyedileg forrasztott 

csatlakozót tudunk alkalmazni. Az 5.17. ábrán az általunk tervezett kapcsolási rajz 

csatlakozási felületének a jelölése látható. 

Az előzőekben már emíltettük, hogy figyelnünk kell különböző hibák 

kiküszöbölésére ezért több biztonsági intézkedést is be kellet vezetnünk amik közé tartozik 

a fizikailag is alkalmazott végállás kapcsolók. A kapcsolók működési elve, hogy rendelkezik 

egy fém membránnal aminek a végén egy görgő található. Amikor a görgő megvezetése által 

behajlik a végálláskapcsoló átváltja a benne lévő útváltót. Ez a görgős mechanizmust az 

5.18. ábrán látható kereskedelmi forgalomban található végálláskapcsolón is alkalmazzák. 

5.17. ábra Mátrix billentyűzet csatlakozási felülete a kapcsolási rajzban 

5.18. ábra Végálláskapcsoló [13] 
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A végálláskapcsolók három kivezetéssel rendelkeznek és amikor a beépített kapcsoló 

megnyomódik akkor átvált az egyik lábról a másikra és így más irányt zár össze az 

áramkörben. Ezt felhasználva beépítünk a motor mozgásának a túlfordulása ellen végállás 

kapcsolókat, ami digitális jelet ad vissza a vezérlőnknek és a program egyes részeit 

megtudjuk állítani. Ilyen esetben érdemes a vezérlésben automatikusan az ellenkező irányba 

mozgatni a motort, vagy teljesen leállítani azt ameddig fizikai beavatkozás nem történik. Az 

5.19. ábrán az általunk tervezett elektronika látható a végálláskapcsolók működtetéséhez. 

A mikrovezérlő folyamatosan megkapja a digitális 5V jelet és azért, hogy ez a jel kis 

árammal rendelkezzen behelyeztünk minden csatornához egy 1kΩ nagyságú ellenállást. Az 

Ohm törvény értelmében ezért az ellenálláson maximum 5mA áram fog folyni, ez nem tehet 

kárt a mikorvezérlő bemeneti lábain. Ezeket a digitális jeleket látható, hogy 4 darab lábra 

vezettük rá a PC4-PC7-ig és a 5.7. ábrán pedig LIMIT_SW nevet kaptak. A fejlesztés során 

ezeket digitális bemenetre kell majd konfigurálnunk és azt kell figyelünk, hogy mikor szakad 

meg a jel és nem 1 hanem 0 értéket kapunk az adott bemeneten. Látható az ábrán még egy 

sorkapocs ami az előzőekben már használt Phoenix Contact cég által gyártott 8 csatlakozós 

verziója amire a végálláskapcsoló lábait kötjük rá. Amikor a végálláskapcsoló átáll a másik 

pozíciójába azaz megnyomódik a fém által, akkor rákapcsolja az adott csatornára a földet. 

Ilyenkor a vezérlő jelünk negatívra kötődik és a vezérlő bemeneti lábán a már említett módon 

nem 1 jelet hanem 0 jelet fogunk kapni. Mivel a minimum és a maximum végálláson történő 

túlhaladást próbálnánk megakadályozni a végálláskapcsolókkal ezért kettő bőven elengedő 

lenne a cél megvalósítására, de az esetleges meghibásodások vagy utólagos plusz védelmi 

funkciók behelyezése miatt ennek a dupláját azaz 4-et terveztünk bele. Mivel az összes 

csatornánk megkapja a digitális 1 jelet ha nem kötünk rá végállás kapcsolót akkor se fogja 

5.19. ábra Végálláskapcsoló elektronikai kapcsolása 
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megszakítani a vezérlő működését. Ha mégis kevésnek bizonyosulna az általunk betervezett 

4 darab csatlakozási felület, ennek a bővítése is megvalósítható, a végálláskapcsolók 

párhuzamosításával. Bár ilyenkor nem tudjuk biztosra megmondani, hogy mi okozta a hibát 

mivel, hogy egy bemenetre akár kettő megszakítás is érkezhet, de mégse szükséges csak arra 

az egyre csatlakoztatott kapcsolók leellenörzése. 

Az előzőekben sok olyan funkciót mutattunk be amik egyben biztonsági, vagy a 

vezérlés működését biztosítja, esetleg a paraméterezhetőség megvalósítására alkalmazott 

bemeneti egységeket. Ezen egységek megfelelő működéséhez valamilyen visszajelzés 

biztosítására van szükségünk, hogy a hibák feltárását elősegítsük. Ezért LED-eket terveztünk 

az elektronikába amik segítségével a program megírása során adott hibák visszajelzését 

tudjuk megvalósítani. Előnyös ilyenkor különböző színű LED-eket alkalmazni mivel 

esetlegesen hibakódokat, vagy a funkciókhoz tartozó színkódokat tudunk megvalósítani. 

Az 5.20. ábrán látható az általunk tervezett elektronika részlet, ami a visszajelző LED-eket 

és a hozzá tartozó előtét ellenállást és jumper csatlakozókat tartalmazza. Ahogyan az előbb 

említettük több színt alkalmazunk ezek a zöld, narancs, piros és a kék. A LED-eken folyó 

áram korlátozására itt is alkalmazunk előtét ellenállásokat és ezeknek az értéke az 680Ω-ra 

választottuk. Azért, hogy konfigurálható legyen a felhasznált LED-ek száma, ezért minden 

kivezetés elé behelyeztünk egy jumper csatlakozót. A jumper lényege, hogy vagy egy 

tüskesort forrasztunk oda amit utólagosan erre kialakított záró fejek felhelyezésével az 

áramkört zárni tudjuk és már is használható a LED. A másik megoldást amit SMD 

megoldásoknál szoktak alkalmazni hogy a két forrasz pont között forrasztó onnal zárják 

össze a kapcsolatot és ezáltal zárják az áramkört. Amiatt, hogy a forrasztáshoz és az 

5.20. ábra Visszajelző LED elektronikai kapcsolása 
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elektronikához kevésbé értő embereknek is tudjuk biztosítani a lehetőséget érdemesebb 

tüskesor és záró fejnek az alkalmáza. A mikrovezérlőről történő vezérelhetőség miatt itt is 4 

darab lábat foglaltunk le ezeknek a funkcióknak. Az 5.21. és az 5.7. ábrán is látható hogy a 

PD12-től a PD15-ig rögzítettük ezen lábakat. Konfigurálás során ezen lábakat digitális 

kimenetre kell állítanunk, hogy a vezérlő programjában feltudjuk majd őket hasznosítani a 

különböző visszajelzések megvalósításához. 

Az utolsó modul, amit beépítünk az elektronikába, a feszültségmérőváltó által 

feldolgozott és átalakított 0-10V szabályzó jel feldolgozásához szükséges. Mivel több mód 

is létezik ennek a jelnek a feldolgozásához, mi az előzőekben bemutatott A/D átalakítást 

fogjuk alkalmazni. Az A/D átalakító mivel a referencia feszültség az 3,3V ezért nem tudja 

közvetlenül a jelet átalakítani, emaitt egy feszültségosztó áramkört terveztünk a kapcsolásba. 

A feszültségosztó a Kirchoff huroktörvényen alapul aminek a képlete: 

𝑈 = 𝑈1 + 𝑈2 

Az áramkörbe ellenállásokat helyezve azokon megoszlik a bemeneti feszültség és ezt 

kihasználva a bemenető maximális 10V feszültséget minél kisebb értékekre bontjuk és 

túlméretezzük az esetleges túlfeszültség és túláram miatt. Mivel a feszültségmérőváltó 

dokumentációjában az található, hogy maximálisan 15V feszültéget tud kiadni és 35mA 

áram folyhat rajta, ezért ezeket vesszük a kritikus értékeknek és így méretezzük az 

áramkörbe az ellenállásokat. Ezen értékeknek megfelelően a 15V feszültséget is ha 4 felé 

osztjuk akkor 3,75V feszültséget kapunk amit még a vezérlő tud kezelni és nem megy tőle 

tönkre. Az 4 ellenállás értékét a feszültségosztásnak megfelelően egymás után sorba kötjük 

és az értéküket a következő számításoknak megfelelően méretezzük: 

𝑅 =
𝑈

𝐼
=  

10

0,01
= 1000 

𝑅 =  𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4 

Mivel egyenlően szeretnénk elosztani a feszültséget, ezért minden ellenállásnak ugyanolyan 

értéket adunk ezért a 1000/4 osztásból megkapjuk hogy egy ellenállásnak 250Ω-nak kell 

lennie. Ezen ellenállás értéknek megfelelően a következő visszaellenörzéseket végezzük: 

𝐼 =
𝑈

𝑅
=  

3,75

250
= 0,015 

Ebből a számításból is látható, hogy maximálisan 15mA áram fog átfolyni az ellenállásokon 

ha a feszültség maximum azaz 15V-ot kapunk, ami már megfelel az elvárásoknak és az 

elektronika meghibásodását is megelőzi.  
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A számítások és a méretezések után, az általunk tervezett elektronikai kapcsolás 

összeállíátását kell megvalósítanunk ami az 5.21. ábrán látható módon valósult meg. 

Látható az ábrán 4 darab 250Ω ellenállás, amin a 2,5V feszültségek esnek a méretezés 

alapján és a bekötés irányának a biztosítása miatt behelyeztünk egy diódát ami 

megakadályozza az ellentétes irányt. Egy az előzőekben is már alkalamzott Phoenix Contact 

sorkapcsot helyeztünk el a bemeneti lábak bekötésének a megvalósítására. Mivel az 

ellenállásokon eső feszültséget szeretnénk feldolgozni ezért amennyi ellenállást 

alkalmazunk annyi A/D bemenetet is fel kell használnunk, hogy egyesével feltudjuk 

dolgozni a feszültség értékeket. Ezért lefoglaltunk a mikrovezérlőn 4 darab lábat, amiknek 

a speciális beállításai között megtalálható az A/D átalakító, ezek ahogy az 5.21. ábrán is 

látható a PA1-PA4.  

A szabályozás megvalósításához most már minden modul rendelkezésünk ál és a 

szükséges áramkor is elkészült, amit az M.3. melléklet tartalmaz ezért a tervezett áramkörből 

a gyártáshoz szükségünk van egy nyomtatott áramkörnek a megtervezésére. A tervezés 

során, hogy minél kisebb helyet foglaljunk el 2 réteget alkalmazunk és maszkoló fóliát is fel 

helyeztünk a már előzőekben említett összezáródások elkerülése miatt. A kész nyomtatott 

áramkört az M.4. számmal ellátott melléklet tartalmazza. Mivel ahogyan már előzőekben 

használtuk a KiCAD szoftver nem csak áramkör tervezésére hanem nyomtatott áramkör és 

hozzá tartozó lenyomatok megvalósítására is alkalmas ezért könnyedén tudjuk 

megvalósítani azokat. Rendelkezik egy plusz modullal is, ami az elkészített nyomtatott 

áramkör és a hozzá tartozó alkaltrészek lenyomatából egy látványtervet tud készíteni. Ennek 

a modulnak a segítségével gyártás előtt egy előzetes tervet kaphatunk amit prezentációs 

célokra és tervezési célokra is feltudunk használni. Megtudjuk vizsgálni vele, hogy az adott 

nyomtatott áramkör milyen elrendezésben fog megjelenni és ezért a felfogató átmenő 

5.21. ábra Analóg bemenet feldolgozására alkalmaz áramkör 
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furatokat is rátudjuk tervezni az elektronikára amit utána távtartók segítségével fogatunk fel 

a megtervezett egységhez. 

Az 5.22. ábrán az általunk elkészített látványterv látható. Jobb felső sarkában a 

tápfeszültség bekötésére biztosított sorkapocs található. A bekötési pontokon feltüntettük a 

nyomtatott áramkörön a bemeneti és a GND lábak helyét az esetleges fordított bekötés 

elkerülése érdekében. Mellete található a megvalósított DC-DC Buck boost konverter és a 

hozzá tartozó elektronikák, a potenciométer és a LM2937 vezérlő. A panel közepén a 

választott U1 számmal jelölt STM32F407VGT6 mikrovezérlő található. A tervezés során 

azért került középre mert a funkciókat így könnyebben tudjuk köré építeni és a huzalozást is 

megvalósítani. A vezérlő egység mellet közvetlenül található a programozó csatlakozója az 

SWD felirattal ellátott tüskesor. A tervezett kettő nyomógomb közvetlenül mellettük jobb 

oldalt található. A végálláskapcsolókhoz használt elektronika és sorkapocs a panel jobb alsó 

részében látható. Minden csatlakozóhoz, hogy meglehessen különböztetni melyik a GND és 

melyik a bemeneti csatlakozás feliratoztuk a sorkapocs egyik és másik oldalán azokat. A 

visszajelző LED-eket közvetlenül melette található egymás alatt elhelyezve a kapcsolási 

rajznak megfelelően. A látványterv bal alsó részében az A/D átalakítás és a hozzá 

5.22. ábra Nyomtatott áramkör gyártási látványterve 
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alkalmazott ellenállások találhatóak. A mikrovezérlő újra indításához behelyeztünk egy 

nyomógombot amit az NRST lábra kötöttünk és RESET megnevezéssel láttuk el. A 

következő elemeket amiket láthatunk a mikrovezérlő külső oszcillátor kristályai és a 8-as 

tüskesor ami a mátrix billentyűzet csatlakoztatására alkalmas. Az első lábat az jelöli hogy 

nem található a tüskesor alatt láblenyomatot jelző téglalap. Az utolsó egységek amik a bal 

felső részben találhatóak, a kijelzőnek és a motor vezérlés biztosítására alkalmas csatlakozó 

felületeknek felelnek meg. Ahogyan már említettük a felfogatás szempontjából 

felhelyeztünk mind a 4 sarokba egy-egy átmenő furatot, hogy M4-es csavarral és távtartók 

segítségével feltudjuk fogatni őket a kiépített konzolhoz. Az elektronikát úgy terveztük meg, 

hogy a vezérlő program megírását elősegítse és utólagos módosításokra ne legyen szükség 

csak esetleges bővítések miatt. A nyomtatott áramkör elkészítése után a program 

segítségével egy anyag költség listát tudunk generáltatni, ami költségszámításkor fontos 

adatokat tartalmaz. Ezen adatokat az 5.2. táblázatban látható lista mutatja be. A következő 

fejezetben, a vezérlő program megvalósítását, A vezérlés megírása során prototipus 

elektronikát is készítünk és a hozzá tartozó beépülő modulokat, elektronikákat fogjuk 

bemutatni az adott vezérlés működése mellet. A fejezetben kifogunk térni a megvalósítás 

fontosabb részeire és azok egyéb bővítési lehetőségeire is. 

5.2. táblázat Anyag költség lista (BOM) és alkatrészek megnevezései 
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6. Szabályzó egység vezérlő programjának fejlesztése, 

prototípus készítése 

A különböző tudományterületeken, amikor egy költséges berendezés megépítését, 

vagy elméletek tesztelését akarják megvalósítani, akkor előtte modellezéseket és 

teszteléseket hajtanak végre. Mivel a kis modellek megépítésének a költsége jóval kevesebb 

a komplett berendezés megvalósításánál ezért érdemesebb egy kezdetleges modellt 

megalkotni. A fejlesztésünk során, egy kevesebb költségből megvalósítható modell 

prototípusát fogjuk elkészíteni a szabályzó laboratóriumi tápegységnek, hogy megtudjuk 

vizsgálni az elkészített vezérlő program működését és tudjuk tesztelni és finomítani azt. A 

fejezetben a vezérlő programon végig haladva mutatjuk be annak működését és a hozzá 

választott a prototípus megvalósításához tartozó alkatrészeket. A 6.1. ábrán az általunk 

választott program felépítési struktúra látható. A program elkészítése során törekedni fogunk 

arra, hogy a vezérlés minden egyes modul része külön objektumként kezelhető legyen. 

Külön modulokként történő kezelés elősegíti azt, hogy az itt felsoroltak közül kiveszünk 1 

vagy 2 darab részt és a program működését nem befolyásolja, csak leállnak a kivett 

egységek. Elősegíti, hogy fejlesztések során ha netalántán más vezérlő egységet választunk 

akkor az adott modulhoz megírt program kód egyben átültethető az új vezérlő programjába. 

6.1. ábra Vezérlő program felépítése 
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Vannak olyan modulok, amik nem teljesen ültethetők át az új mikrovezérlő programjába 

mert érinthetik azokat a funkciókat, regisztereket, amelyek minden vezérlőnél különbözőek 

lehetnek, mint például az I2C, SPI, időzítők. A vezérlő fő programjában arra fogunk 

törekedni, hogy minél kevesebb függvény meghívása és egyedi programkód megírása nélkül 

egy folyamatos ciklus segítségével tudjuk ellenőrizni és vezérelni a modulokat. 

A prototípus panel és a fejlesztő környezetnek biztosítanunk kell a külső tápellátást, 

aminek a legegyszerűbb módja az előzőekben már említett Buck Boost DC-DC konverter 

alkalmazása. A kereskedelemben nagyon olcsón tudunk könnyedén összeszerelhető és 

állítható a célunkra megfelelő konvertereket beszerezni. A vezérlő prototípusának az 

elkészítése során is egy ilyen modult vásároltunk és alkalmaztunk a tápellátás 

megvalósítására. Az általunk felhasznált DC-DC boost konverter a 6.2. ábrán látható. 

Látható a potenciométer, amit az elektronika tervezés során mi is felhasználtunk ezért a 

kimeneti feszültség értékét könnyedén tudjuk szabályozni. A bemeneti feszültség 

előállítására pedig a 230V-ról 12V-ra átalakító transzformátort alkalmaztunk. Az átalakított 

12V feszültséget nem csak az elektronika tápellátására, hanem a motor meghajtására is 

alkalmazzuk. A kimeneti feszültséget úgy állítjuk be, hogy stabil 5V kerüljön ki rá. A 

fejlesztéshez az STM32F4 Discovery panelt fogjuk alkalmazni, ami rendelkezik olyan 

beépített modullal, ami átalakítást végez és az 5V bemenő feszültséget a vezérlőnek 

szükséges 3.3V-ra redukálja. A csatlakoztatásokhoz kereskedelemben kapható olyan 

vezetékeket alkalmazunk, ami megfelelő méretű tüskével rendelkezik a kábel végeken a 

breadboardba azaz furatszerelt próbapanelhez történő bekötésekhez. A 6.2. ábrán ezen 

vezetékek jól láthatók a bal és jobb oldalt. Különböző színeket alkalmazva megtudjuk 

könnyedén különböztetni a pozitív és negatív pólusokat a ki és bemeneten ez megkönnyíti 

az elektronika összekötését. 

6.2. ábra DC-DC Buck boost konverter 
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6.1.  Léptető motort vezérlő program 

Ahogyan már említésre került a fejlesztéshez és az általunk tervezett modell 

tesztelésére prototípus elektronikát építünk, ami rendelkezik a főbb funkciók 

megvalósítására alkalmas modulokkal. A legtöbb funkció megvalósításakor lehetőséget 

hagyunk a későbbi bővítésre és az utólagos módosításokra. Először is ki kell választanunk 

azon elektronikákat és a vezérlő motort, amit felfogunk használni a vezérlés 

megalkotásához. Ahogyan már a tervezés során tettük itt is az ULN2003A vezérlővel ellátott 

kereskedelemben megtalálható elektronikát fogjuk alkalmazni a prototípus készítés során. 

 A megvásárolt elektronika a 6.3. ábrán látható. A panel közepén található az ULN2003, 

jobb oldalt található a bemeneti vezérlő jelek csatlakoztatására a tüskesor, a felső részen 

pedig a 12V tápfeszültség megadására alkalmas 2 tüske. Bal oldalt a motor csatlakozó pontja 

látható, középen pedig előtte előtét ellenállásokkal pedig visszajelző felületszerelt LED-eket 

láthatunk, ami az adott láb működésének a visszajelzését és ellenőrzését segíti elő. A 

prototípus és a programkód megalkotásához egy 12V feszültséggel vezérelhető, léptető 

motort alkalmaztunk. A léptető motor a 6.4. ábrán látható és kereskedelmi forgalomban 

28BYJ-48 kódszámmal található meg. A választott motor egy 5 vezetékes unipoláris motor 

és ahogyan bemutatásra került a 4 vezeték a tekercselés 4 bemenetét biztosítja. 

6.3. ábra ULN2003 motor vezérlő modul 

6.4. ábra 28BYJ-48 léptető motor 
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Az 5. vezeték az előzőkben bemutatott módon közösítjük az egyik vezérlő lábbal így 

megvalósítva annak a működését. A belső ellenállásból számítva maximálisan 240mA amit 

felvesz az ULN2003 pedig 500mA leadására alkalmas így megfelelő lesz a fejlesztés 

végrehajtásához. Mivel a léptető motorral precíz mozgásokat szeretnénk megvalósítani, 

ezért úgy kell megvalósítanunk a vezérlést, hogy sebességnek megfelelően gyorsabban vagy 

akár lassabban is megtudjuk tenni az adott szögelfordulásokat. Mivel mind a kettő irányba 

szeretnénk vezérelni a motort ezért biztosítanunk kell ennek a megvalósítását is.  

Ahogyan már említésre került a PB4-PB7 lábakat foglaltuk le digitális kimenetnek a 

motor vezérlésére. Ezen lábak ciklikus állításának a segítségével fogjuk a motor működését 

megvalósítani. A lépéseket külön fogjuk definiálni, egy adott lépésszámláló segítségével. A 

fejlesztésünket a Keil cég által készített µVision5 programmal fogjuk véghez vinni és a kész 

programkódot tesztelni. A programkódban a stepper_motor.c fájl tartalmazza azokat a 

függvényeket, amiket a motor vezérléséhez írtunk meg és használunk fel. Két fő függvényt 

tartalmaz az egyik a StepperRotate, a másik pedig a MotorTurnOff. A StepperRotate 

függvénynek meg kell adnunk, hogy az 5.1. táblázatban prezentált lépési ciklus melyik 

fázisában járunk és a változót step-nek neveztük el. Ez egy egyszerű integer változó, ami 

csak számformátum átadására alkalmas. A következő paramétereket, amiket meg kell 

adnunk az objektum orientáltság miatt az általunk választott kimeneti lábakat az elsőtől 

kezdve az utolsóig vesszővel elválasztva őket. A függvény tartalmaz egy switch case 

parancsot, amiben a 6.5. ábrán látható módon megvizsgáljuk a step változó értékét és 

utasításokat hajtunk végre az értéknek megfelelően. Az 5.1. táblázatban is látható, hogy 8 

lépés segítségével egy körbefordulást tudunk megvalósítani. A folyamatokat külön fogjuk 

meghatározni a case függvényünkben. A µVision5 rendelkezik beépített HAL könyvtárral, 

amiben előre megírt függvényeket találhatunk a vezérlésünk megvalósításához.  

6.5. ábra Motort vezérlő program részlet 
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A GPIO lábak vezérlésére és állítására a WritePin parancsot fogjuk alkalmazni. Minden 

lépésben az 5.1. táblázat alapján megadjuk melyik lábnak kell 1-nek azaz SET-nek lennie és 

melyiknek kell 0-nak azaz RESET-re állnia. A parancsnak több paramétert is meg kell 

adnunk az első a GPIOx ez határozza meg, hogy az adott lábunk milyen csoportba tartozik, 

ami itt a GPIOB-nek felel meg. Az objektum orientáltság biztosítása miatt ezt is 

paraméteresen adjuk meg a StepperRotate függvény meghívásakor. A következő paraméter 

a GPIO_PIN_IN1 ez tartalmazza az első láb pontos megnevezését amit a StepperRotate 

függvény meghívásakor határoztunk meg. Az utolsó paraméter pedig ahogyan már 

említettük az adott láb 1 SET-tel vagy 0-ra RESET-tel történő állítását valósítja meg. 

Ahogyan a 6.5. ábrán is látható a program részletben, ha a step változónk 1 értéket kap akkor 

az 5.1. táblázatban található 1-es lépésnek megfelelően történő lábak állítását valósítjuk meg. 

Ezen kiosztásban pedig az első és a második kimenet értékét SET-re állítjuk a többit pedig 

RESET-re. A további step értékeknek megfelelő lépések vezérlése is megvalósításra került, 

amit a már említett stepper_motor.c fájl tartalmaz. Amikor a toroid által kiadott feszültség 

érték megegyezik a kívánttal akkor a motorunkat a túlmelegedés és esetleges elállítások 

elkerülése miatt meg kell állítanunk. A motor megállítására már említett MotorTurnoff 

függvényt fogjuk alkalmazni. Az általunk megírt függvény a 6.6. ábrán látható. A függvény 

meghívásakor ugyanazokat a paramétereket kell megadnunk, amiket a StepperRotate 

függvény során. Mivel a motor rendelkezik tartó nyomatékkal ezért amikor egyik lábát se 

vezéreljük, az megmarad az utolsó pozíciójában és abban tartja magát. Ezért a függvényt 

amikor meghívjuk a már bemutatott HAL könyvtárban található WritePin parancs 

felhasználásával minden kimeneti lábat RESET-re vagyis alapállásba állítunk, azaz 0 jel 

megy ki az adott lábon. A függvények felhasználásához szükséges paraméterek értékeit a fő 

program ismertetésekor fogjuk részletesen bemutatni. 

6.6. ábra MotorTurnoff függvény 
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6.2.  LCD kijelzőt vezérlő program, a menü rendszer megvalósítása 

Az előzőekben több érvet is felhoztunk a kijelzők és az adatok megadhatóság és 

konfigurálása mellet ezért a prototípus elkészítése során, a működésének az ellenőrzése 

érdekében beüzemelünk egy 16x2 LCD kijelzőt. Az LCD kijelző a 6.7 ábrán látható. 

Nevét arról kapta, hogy 2 sor és minden sorban 16 karakter megjelenítésére alkalmas. 

Kereskedelmi forgalomban ez az alkatrész is könnyedén beszerezhető, bár különböző 

változatokban is elérhető. Megtalálható 4 soros kivitelben, de különböző háttérvilágítással 

is mint például zöld, kék. A kijelzőhöz ahogyan a 6.8. ábrán is látható, hozzá illesztettünk 

egy fekete nyákra készített port bővítő modult, aminek a segítségével I2C kommunikációs 

protokollon keresztül akár 4 láb felhasználásával tudunk kommunikálni a kijelzővel.  

Az általunk készített elektronikában is meghagytuk a lehetőséget ilyen modullal történő 

kommunikációra és ezen elven történő kijelzési módra.  

Az LCD kijelzőhöz írt program az LCD_I2C.c fájlban és a hozzá tartozó headerben 

találhatók. A program megírása során az első feladatunk a kommunikáció megvalósítására 

alkalmas függvények megírása. Mivel ez nem közvetlenül a kijelző vezérlésére készített 

mikrovezérlő ezért megadott parancsok segítségével tudunk kommunikálni vele I2C-n 

keresztül. A parancsok elküldésére létrehoztunk két függvényt az LCD_send_data és az 

LCD_send_cmd -t. Ezen függvények segítségével továbbítjuk a parancsokat a port 

bővítőnek. Azért, hogy könnyedén mindig újra tudjuk inicializálni a kijelzőt, készítünk egy 

6.7. ábra 16x2 LCD kijelző 

6.8. ábra 16x2 LCD kijelzőre illesztett I2C port bővítő 
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LCD_Init() függvényt, ami a szükséges parancsokat küldi el hexadecimális formátumban. A 

fő programunk elején az inicializálás során elegendő ezt az egyet meghívnunk, hogy utána 

használhassuk a kijelzőt az adataink megjelenítésére. A kijelzőre történő kiíratás elősegítése 

érdekében, több egymáshoz hasonló függvényt is elkészítettünk. Ilyenek az LCDFloat, 

LCDInt, LCDMenu, LCDValue. A különböző menüpontok, vagy a kijelzőre történő adatok 

megjelenítésére alkalmas függvények. Az LCDFloat függvény az általunk paraméterként 

megadott nem egész számot átalakítja olyan szöveges formátummá, amit utána eltudunk 

küldeni a kijelzőnek és megjeleníteni azt a felhasználó számára. A szöveges formátummá 

történő alakításhoz a fájlunk elején megkell hívnunk a string.h header fájlt, ami tartalmazza 

az összes szöveggel történő művelethez a függvényeket. Ezt a függvényt a jelenlegi kimeneti 

feszültség érték és a feldolgozott, átalakítás előtti 0-10V vezérlő jel megjelenítésére fogjuk 

felhasználni. Az LCDInt hasonló felépítésű, mint az LCDFloat annyi különbséggel, hogy 

nem tört számot, hanem egész számot jelenít meg a kijelzőn. Mivel említettük, hogy egy 

menü rendszert készítünk az adatok megjelenítéséhez ezért ezek megvalósítására készítettük 

el az LCDMenu és az LCDValue függvényeket, amik a menü megjelenítésért felelősek.  

Az LCDMenu míg csak egy adott menüpont, vagy annak a nevének a 

megjelenítéséért felelős addig az LCDValue függvény segítségével jelenítjük meg a mért 

adatokat az adott menüpont neve mellet közvetlenül. A 6.9. ábrán az LCDValue függvényt 

és annak a felépítését láthatjuk. Mivel azt szeretnénk, hogy egyszerre frissítse az általunk 

kiíratott menüpontokat és a hozzá tartozó értékeket ezért a függvénynek szükséges 

paramétereknél mind a kettőt meg kell adnunk. Az első intnumber változó tartalmazza a 

menüpont sorszámát, az intnumber2 pedig az alsó sorban található menüsor számát.  

A *str1 és *str2 szöveges változók tartalmazzák az egyes és kettes menüpont megnevezését 

szöveges formátumban. A következő paraméter a mikrovezérlő által készített I2C 

kommunikációs típus meghívásához kell, hogy paraméteresen megtudjuk adni az 

objektumnak és feltudjuk azt használni. Az utolsó két szám a floatnumber és a floatnumber2 

6.9. ábra Menü megjelenítésért felelős függvény 
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a menüponthoz tartozó számértéket tartalmazzák, amit a szöveges részek után iratunk majd 

ki. Deklarálunk egy szöveges char típusú változót, amit felfogunk használni az átalakítások 

során. A CreateMsg függvény az intnumber és az str1 változó értékeit fésüli össze egy 

szöveges változóba msg-be. A következő függvényt az LCD_send_cmd-t ahogyan már 

említettük arra használjuk, hogy a vezérlőnek valamilyen parancsot továbbítsunk itt, 

mégpedig a 0x80 hexadecimális szám az első sor elejére ugrást valósítja meg a kijelzőn. 

Ezek után elküldjük az elkészített msg változó tartalmát és az után kijelzendő értéket. A 

következő parancsnál a 0xc0 hexadecimális érték a második sor elejére történő ugrást 

valósítja meg. Elkészítjük, a második sor szövegét az elsőnek megfelelő folyamat alapján és 

kiíratjuk a szöveget és a hozzá tartozó értéket is a kijelző második sorába. Az LCDValue 

függvényt többször is fogjuk alkalmazni a kiíratások során a fő program részünk 

bemutatásakor. 

6.3.  Mátrix billentyűzetet kezelő program 

Az elektronika tervezése során bemutatásra került a 4x4-es mátrix billentyűzet, amit 

a megvalósítás során alkalmaztunk. A prototípus elkészítése és tesztelésekor is ugyanazt a 

billentyűzetet fogjuk felhasználni, ami az 5.16. ábrán is jól látható. A mikrovezérlő 

konfigurációjának megfelelően könnyedén tudjuk paramtéresen meghívni és külön 

objektumként megvalósítani a billentyűzetet vezérlő programkódokat. Az általunk megírt 

kód a KeyPad.c és a KeyPad.h fájlokban találhatók meg. Kettő függvényt írtunk meg a 

billentyűzet által benyomott gombok kezelésére és feldolgozására. Az első ilyen függvény a 

KeypadGetKey(). A függvénynek a visszaadandó értékének a típusa uint8_t. A benyomott 

gomb értékét a függvény hívásával tudjuk átadni, ha egyenlővé tesszük azt egy ugyanilyen 

változóval. A 6.10. ábrán egy programkód részlet látható, ami alapján bemutatjuk annak a 

működését. Ahogyan már tervezés során bemutattuk a sorok és oszlopok segítségével 

határozzuk meg, hogy melyik gombot is nyomták meg pontosan. Az ábrán látható, hogy az 

első oszlopot 0-ra állítjuk még a többit 1-esre ezután pedig megvizsgáljuk az összes sort, 

hogy hol változott az értékünk 0-ra. Ha az érték 0 akkor az adott gombot nyomták meg, ha 

nem akkor tovább vizsgálódunk a következő oszlop 0-ra állításával és a többit pedig 1-re 

állítjuk. Addig vizsgáljuk végig az összes sort és oszlopot ameddig meg nem tudjuk 

határozni a benyomott gomb helyét és értékét. A meghatározott értékeket arra fogjuk 
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felhasználni, hogy megnézzük történt-e lenyomás, ha nem akkor nem csinálunk semmit.  

Ha mégis történt gomblenyomás az annak megfelelő értéket egy változóba tároljuk és az 

értéknek megfelelő műveletet vagy parancsokat hajtjuk végre. A második egyszerű 

függvény a KeyPadCheck() egy switch case szerkezetet tartalmaz, ami az általunk megadott 

karaktert megvizsgálja és eldönti, hogy pontosan milyen értéket kapott. A megtalált 

karakternek megfelelően visszaadja annak a szám értékét, de a speciális karaktereknél, mint 

például a # és a * gombokkal pedig a SetMenu és ExitMenu nevekkel ellátott deklarációs 

értéket adjuk vissza. Mivel szeretnénk állítási lehetőséget is biztosítani és annak a 

konfigurálását megvalósítani ezért határoztunk meg két speciális értéket, amiket majd a fő 

program bemutatásánál részletesebben fogunk kifejteni. A megvalósított programkódok és 

az említett fájlok teljes tartalma a mellékletekben megtalálhatók. 

6.4.  A/D átalakítást vezérlő program és a vezérlőjel szimulálása 

A vezérlés megvalósításához az egyik elengedhetetlen funkció a tervezéskor is 

bemutatott analóg vezérlő jel feldolgozása. Mivel 4 darab ellenállást helyeztünk el az 

elektronikában így itt is 4 csatornát fogunk felhasználni a feszültség érték átalakításához 

ahogyan tervezéskor bemutattuk. A vezérlő lábainak a konfigurációja megegyezik a 

tervezésben bemutatott kivitellel azaz PA1-től PA4 lábakig le vannak foglalva az A/D 

átalakításhoz. A fejlesztés során a Keil µVision5-ben található HAL könyvtárban lévő A/D 

konvertert fogjuk felhasználni. A programunk elindulása után folyamatosan meg fogjuk 

vizsgálni a mért adatokat. Az általunk megírt A/D konverter vezérlő programkód a fő 

programot tartalmazó main.c fájlban található meg mivel fő részét képezi annak 

6.10. ábra Lenyomott billentyű feldolgozásáért felelős függvény 
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működésének. A mért adatokat egy tömbbe tároljuk, aminek megadott számú értékei 

számunkra fontos adatokat fognak tartalmazni. A 6.11. ábrán látható az adatok mérésére és 

tárolására szolgáló kódrészlet. Először az A/D konverter funkciót kell elindítanunk. 

A HAL_ADC_Start_DMA függvénynek meg kell határoznunk, hogy milyen float változóba 

akarjuk elmenteni a mért értéket és hány darab csatornán fogunk majd mérni. Amikor ez 

megtörtént egy for ciklust nyitunk, ami 0-tól a vizsgálandó csatornák számáig tart. A mért 

adatokat az AdcVoltage float tömbbe tároljuk el és az i -edik eleme határozza meg pontosan 

hányadik csatorna értékét szeretnénk elmenteni. A Voltage is egy float tömb, amit arra 

fogunk felhasználni, hogy az AdcVoltage által mért adatokat átkonvertáljuk a megfelelő 

referencia feszültségi osztó számmal. Ez a szám tapasztalati kísérlet és számítás alapján 

87,63-nak felel meg. Közelítőleg nagyon kicsi hiba határral így kapjuk vissza a kiadott 

feszültség értékünket. A for ciklus lezárása után megállítjuk az A/D mérési folyamatot ezzel 

is a mikrovezérlő számítási kapacitását növelve. Az átszámított értékekből több számunkra 

fontos adatot fogunk előállítani. Mivel nem szeretnénk terhelni a fő programunkat a 

számítási és tárolási műveletekkel ezért, az A/D konverter azon függvényében hajtjuk végre, 

amit a megszakítások és az elvégzett mérések lezárása után kerül meghívásra. Ez a függvény 

a HAL_ADC_ConvCpltCallback, amit a 6.12. ábrán láthatunk. Első lépésként egy voltagef 

változóba előállítjuk, a 4 darab mért adatunk összegét, hogy megkapjuk pontosan milyen 

vezérlő jelet is mértünk. Ezt az értéket eltároljuk az előbb már említett Voltage tömb 4. 

elemébe, amit később a vezérléshez és az LCD kijelzőre történő megjelenítéshez használunk. 

6.11. ábra A/D konverteri mérést vezérlő kódrészlet 

6.12. ábra Mért adatok átalakításának elvégzése 
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A main fájlhoz tartalmazó header fájlba létrehozunk egy globális változót, aminek a neve 

MaximumVoltage. A toroid vasmagunk maximális kimeneti teljesítmények az értékét 

tartalmazza ez a változó, amit elmentünk a Voltage tömb 5. elemébe. A tömb következő 

eleme az aktuálisan mért és átalakított feszültség értéket fogja tartalmazni. Számításunk 

során a már bemutatott feszültségmérőváltó által biztosított 0-10V vezérlő jel maximális 

10V értékét használtuk fel. Mivel szeretnénk a toroid vasmag által kiadott feszültség 

értéknek a teljesítményéhez képesti százalékos értéket is kijelezni az LCD kijelzőre ezért ezt 

az értéket a Voltage tömb 7. elemébe kiszámítjuk és tároljuk. Mivel említettük a tervezés 

során, hogy a visszajelzések és a fejlesztések megkönnyítése érdekében belehelyezünk az 

elektronikába visszajelző LED-eket ezért ezeket fogjuk most felhasználni. Minden egyes 

alkalommal amikor ez a függvény végrehajtásra kerül a PD13-as lábon található narancs 

színű LED értékét átállítjuk az ellenkező értékűre. Amikor a LED ég akkor lekapcsoljuk és 

ugyanígy fordítva. Ezen funkcióval elősegítjük a tesztelések során történő könnyű 

ellenőrzést, hogy az A/D konverter funkció tényleges végrehajtásra kerül. A következő 

lépések vizsgálatok, összehasonlítások lesznek, amik a motor vezérléhez szükségesek. Az 

A/D mérés után közvetlenül kell végrehajtani ezeket a műveleteket a gyors reagálás miatt 

ezért itt kerülnek bemutatásra. Az aktuális feszültség értékünket megvizsgáljuk, hogy egy 

előre meghatározott hiszterézis értéken belül tartózkodik vagy sem. Amikor az érték túllépi 

az általunk elvárt értékhatárokat akkor egy rotatestate állapotjelző változónak az Up vagy a 

Down névvel meghatározott kifejezések értékét állítjuk be. Ha az érték megfelel a 

tűréshatároknak akkor a rotatestate változónak a Done értéket adjuk. A rotatestate változót 

a fő programunkban fogjuk felhasználni a motor forgási irányának a vezérlésére. 

A programunk tesztelésére és modellezésére elkészítettük a prototípus elektronikát, 

amivel a bemeneti vezérlő jelet fogjuk szimulálni és vizsgálni. Mivel a tűréshatárokon belüli 

működésit akarjuk vizsgálni és a vezérlés megfelelő működését ezért a 4 csatornából 3 

bemenetre a tervezett maximális feszültséget kapcsoljuk, ami 2,5V. Az utolsó csatornára egy 

potenciométert csatlakoztatunk, aminek a segítségével folyamatosan változtatni fogjuk a 

bementre eső feszültséget ezzel is szimuláljuk a vezérlő jel változását. A hozzá készített 

prototípus elektronikát a 6.13. ábrán láthatjuk, amit egy breadboard panelen valósítottunk 

meg. Mivel a teszt során is biztonságra törekszünk ezért az elektronikába helyezünk 

korlátozó ellenállásokat a bemeneti lábak olvasásához. Az ábrán jól látható, hogy 

behelyezésre kerültek még visszajelző LED-ek, amik elősegítik a megfelelő működés 

ellenőrzését a csatornákon. Az ábrán is látható, hogy az első három LED fénye közel 

ugyanolyan ameddig a negyediké erősebb. Az utolsó csatorna lesz az amelyiket változtatni 
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fogjuk és a fejlesztő panelhez történő csatlakoztatást pedig tüskesor behelyezésével 

valósítottuk meg. A tüskesorra csatlakoztatjuk a vezérlő A/D konverter lábait ezáltal abban 

a pontban eső feszültség értéket tudjuk vizsgálni. A következő fejezetben a fő programunkat 

fogjuk bemutatni. 

6.5.  Vezérlő program 

A fő vezérlő programkódunkat ahogyan már említettük a main.c fájl tartalmazza. 

Ezen programkódban található az összes inicializálás, amiket a HAL függvények 

segítségével valósítottunk meg és konfiguráltunk be. A main függvényünkben az első fontos 

lépés, amit meg kell tennünk a szükséges modulok inicializálása. Minden inicializáláshoz 

külön függvény tartozik és ezeket a 6.14. ábrán láthatjuk. Az első inicializáló függvényt amit 

meghívunk a HAL_Init(). A HAL könyvtár és a hozzá tartozó függvényeket szeretnénk 

felhasználni ezért van szükség ennek a meghívására. A következő inicializáló parancs a 

SystemClock_Config() tartalmazza a fejlesztő panel és a STM32F407VGT6 mikrovezérlő 

órajelének és belső órájának az általunk bekonfigurált alap értékekre történő beállítását. 

Ezeknek az értékeknek a konfigurálását a megadott regiszterek állításával tudjuk elérni. 

6.13. ábra A/D konverter prototípus elektronika 

6.14. ábra Funkciók inicializálása 
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Több regiszternek a beállítása is szükséges bizonyos funkciók eléréséhez, ezeket pedig a 

mikrovezérlő dokumentációjában találhatjuk meg [4]. Mivel ahogyan már említettük 

szükségünk van a GPIO portokra a vezérlésünk során ezért minden általunk választott lábat 

és a hozzá tartozó funkciókat inicializálnunk kell. A GPIO lábak inicializálását az 

MX_GPIO_Init() függvény fogja megvalósítani az általunk beállított STM32CubeMX 

program segítségével.  

Az STM32CubeMX program vizuális felületen keresztül segíti a fejlesztőket a 

mikrovezérlők lábainak és a beépített moduloknak a konfigurálását. A mikrovezérlőben 

általunk használt összes funkció beállítását az STM32CubeMX program és a HAL 

függvények segítségével fogjuk megvalósítani. A 6.14. ábrán az összes MX taggal ellátott 

inicializáló függvény a GPIO lábak konfigurálásához hasonlóan az előbb említett program 

segítségével történt. Látható, hogy A/D konverterek és az I2C modulok közül az 1-est fogjuk 

alkalmazni a lábkonfigurációk által megszabott korlátok miatt.  

A következő olyan inicializálás, ami már nem a generáltak közé tartozik a MenuInit() 

függvény. A 6.15. ábrán láthatjuk a MenuInit() függvényt és a hozzá elkészített típust. 

Létrehoztunk egy olyan struktúra típust, ami tartalmazza az összes adatot a menüpontok 

generálásához és elkészítéséhez. Ahogyan az ábrán is látható tartalmazza a menüpont nevét, 

annak a sorszámát, ha rendelkezik ilyennel a prefixumát és a menüpont után lévő értékét 

float és int típusban. A menüpontokat eltároltuk egy MenuName nevű char tömbben, aminek 

a maximális értékét a MenuMax definíció határozza meg. A menüpontok deklarálást a 6.16. 

ábrán látható program kódrészletben láthatjuk. A különböző bemenő feszültség értékeknek 

és a hozzájuk tartozó összesített vezérlő jelnek is készítettünk külön menüpontokat.  

Látható, hogy nem csak a menüket definiáltuk, hanem a mátrix billentyűzet programjának a 

bemutatásakor említett beállító menüpontokat is. A MenuInit() függvényben feltöltjük a 

6.15. ábra Menüpontok inicializálása LCD kijelzőhöz 

6.16. ábra Menüpontok deklarálása 
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Menü típusú változót a szükséges adatokkal egy for ciklus segítségével. A for ciklus addig 

ismételi a parancsokat ameddig el nem éri a MenuMax értékét. Minden egyes lefutáskor 

megnöveli az i változó értékét eggyel. Az strcpy parancs segítségével a MenuName tömb i -

edik elemét belemásoljuk a menus Menu típusú struktúrált változó megfelelő értékébe. A 

következő pedig, hogy elmentjük az adott menü sorszámát ezt pedig a menus változó i-edik 

menuID részébe tároljuk. A menük sorszáma megegyezik az aktuális i változó értékével 

ezért azzal tesszük egyenlővé a menuID értékét. 

A következő függvény a MenuInit() után az időzítők elindítása. A beállításukra a 

HAL könyvtár egyik függvényét fogjuk alkalmazni. A HAL_TIM_Base_Start_IT az általunk 

definiált htim2 timer változó segítségével elindítja annak a számlálását, hogy később 

feltudjuk majd használni a vezérlésünk során. A következő inicializáló függvény az LCD 

kijelző beállítására szolgál, aminek a bemutatása a 6.2. fejezetben megtörtént. Miután a 

szükséges inicializálás megtörtént következhet a fő programrészünk. A programunk egy 

végtelenített while ciklusban fog folyamatosan ismétlődni és lefutni. A ciklus elhelyezése 

azért szükséges mert, ha nem lenne akkor minden folyamat csak egyszer hajtódna végre ez 

számunkra pedig nem megfelelő a folyamatos valós idejű megfigyelés miatt. A fő program 

első fontos része a motor vezérlésének megvalósítása mivel ez az egész vezérlésünk alapja. 

A 6.17. ábrán látható a while ciklus első része, amiben a motor vezérlése található.  

Mivel az elektronikába bele terveztünk végállás kapcsolókat először annak a folyamatos 

ellenőrzését kell biztosítanunk, hogy hiba esetén megállítsa a program futását. Az első if 

elágazás azt vizsgálja meg, hogy a LIMITSW értékek, amik a végálláskapcsolók bemeneti 

lábainak jelenlegi értékének a lekérdezését jelentik, hogy milyen értéket adnak vissza. A 

LIMITSW értékek közé és logikai kapcsolatot helyeztünk azért, ha valamelyik meghibásodik 

rögtön lekapcsolja a program vezérlés és megálljon. Amikor ez a feltétel teljesül akkor 

elkezdi a motor vezérlését. Az objektumok bemutatása már esett szó a rotatestate változónak 

6.17. ábra Fő program motor vezérlése 
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adható értékekről most pedig azon értékeknek megfelelő vezérlést fogjuk bemutatni. 

Megvizsgáljuk a rotatestate változót egy switch case elágazással. Amikor a rotatestate 

értéke 1 azaz Down akkor a motort óramutatónak ellentétes irányban fogjuk vezérelni. A 

vezérlést a motor elektronikájának a tervezése és programjának bemutatása során említett 

lépések változtatásával fogjuk megvalósítani. A lépések irányát pedig egy általunk deklarált 

i változó növelésével vagy csökkentésével hajtjuk végre. Amikor a rotatestate Down 

állapotba kerül az i értékét növeljük. Amikor a rotatestate változó értéke Up vagyis 2 értéket 

kap akkor a motort az óramutató irányának megfelelően vezéreljük ezért az i értékből 

minden alkalommal kivonunk egyet. Az utolsó állapotában, amikor Done azaz 3 értéket kap 

a rotatestate változó akkor pedig a motor a megfelelő tűréshatárokon belül tartózkodik ezért 

ki kapcsoljuk azt a már bemutatott MotorTurnoff függvény segítségével. A motor irányának 

a beállítása után annak vezérlésének kiadását kell végre hajtanunk. A StepperRotate 

függvénynek megadjuk a szükséges paramétereket a vezérléshez, de előtte egy ellenőrzést 

végezünk, hogy a motor ne legyen Done állapotban. Mivel a lépések száma maximálisan is 

csak 8 lehet ezért az i értéke se haladhatja meg ezt az értéket és nem mehet 0 alá sem. Ezen 

túlcsordulások elkerülése érdekében a motor vezérlés végén kettő if segítségével 

megvizsgáljuk, hogy nagyobb 7-nél vagy kisebb mint 0 és ezeknek megfelelően újra indítjuk 

a lépések számát. 

A következő folyamat a menük léptetésének a megvalósítása lesz a vezérlésünkben. 

A 6.18. ábra tartalmazza az általunk megvalósított menü kezelési folyamatokat.  

Mivel az elektronikába bele terveztünk kettő darab nyomógombot ezért a mátrix billentyűzet 

meghibásodása esetén azokkal történő működtetést is meg kell valósítanunk. A kettő 

beépített nyomógomb értékének az olvasására definiáltuk a MENUDOWN és MENUUP 

parancsokat, amik meghívásakor a nyomógombok aktuális állapotát adják vissza. Amikor a 

MENUDOWN gombot megnyomjuk és a menü száma nagyobb, mint nulla akkor 

csökkentjük az aktuális ID értékeket. A MENUUP lenyomásakor és amikor a menü sorszáma 

kisebb a maximálisnál pedig növeljük az ID értékét eggyel. A túlcsordulás elkerülése 

6.18. ábra Menüpontok vezérlése 
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érdekében ellenőrzéseket kell végeznünk. Az ellenőrzések előtt figyelnünk kell a speciális 

nyomógombok által visszaadott értékekre, hogy kivételként kezeljük őket. Amikor nem a 

speciális gombokat nyomtunk meg akkor megvizsgáljuk, hogy a növelt vagy csökkentett ID 

értékünk a MenuMax fölött vagy 0 alatt található. Ha túlment a határokon akkor beállítjuk 

az ID értékét a MenuMax-ra vagy 0-ra. Mivel szeretnénk azt is figyelni, hogy amikor nem 

működik a menü léptetése nem csordult véletlenül túl az ID értéke ezért behelyeztünk egy 

LED vezérlést amikor a megadott tartomány között található az ID értékünk. Minden egyes 

alkalommal amikor ezen határok közé tartozik a LED aktuális kimeneti értékét az 

ellentétesre állítja. 

A következő vezérlési folyamat, amit a fő programunk hajt végre a mátrix 

billentyűzet által megadott parancsok kezelése és beolvasása. A 6.3. fejezetben már 

bemutatott függvényeket fogjuk felhasználni a billentyűzet vezérlésének a megvalósítására. 

Az általunk elkészített program kód részletet a 6.19. ábrán láthatjuk és ezt felhasználva 

fogjuk bemutatni a vezérlés működését. Első lépésként a KeypadGetKey() függvény 

segítségével beolvassuk a lenyomott gomb karakterének az értékét és ezt egy char típusú 

keyes nevű változóba tároljuk el. Mivel szükségünk lesz a karakterekre és annak szám 

formátumára is ezért egy uint8_t típusú key nevű változóba eltároljuk a keyes értékét, hogy 

vizsgálatok során ezt tudjuk felhasználni. A key változót megvizsgáljuk, hogy megtörtént-e 

a gomb lenyomása vagy sem. Amikor nem történik gomb lenyomás a KeypadGetKey() 

függvény egy előre definiált KEY_NOT_PRESSED megnevezésű és 0xFF hexadecimális 

értéket ad vissza. Amikor megtörtént a gomb lenyomása akkor végrehajtja az ellenőrzési és 

a menü beállítási folyamatokat. Először megvizsgálja, hogy mi a menustate változó értéke. 

Amikor az nem egyenlő a SetMenu-vel vagy megegyezik az ExitMenu értékkel akkor a 

6.19. ábra Mátrix billentyűzet kezelése 
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beolvasott nyomógomb értékét a KeyPadCheck() függvény segítségével feldolgozzuk és az 

ID változónak átadjuk azt az értéket. Ezáltal amikor a kijelzőre történő menüpontok 

kiíratását végezzük akkor az általunk megadott ID-val rendelkező menüpontra fog ugrani és 

megjeleníteni azt. Amikor a SetMenu érték található a menustate változóban akkor 

folyamatosan megvizsgáljuk, hogy a lenyomott billentyűzet érték megegyezik-e az 

ExitMenu kilépési funkciót elindító * gombbal. Ezen gomb figyelése fontos lesz a kijelzőre 

kiírás megvalósítása során, hogy váltani tudjuk az adott menüpontok között. A következő 

kód részlet, amit láthatunk a 6.19. ábrán a LIMITSW változók vizsgálata. Az elszeparáltság 

miatt nem egy else ágba helyeztük az előző végálláskapcsoló vizsgálat után, hanem külön 

egy if függvényt alkalmazunk a motor állítására. Amikor a 4 végálláskapcsoló közül egyik 

megszakad és nem kapunk vissza digitális 1 jelet akkor a rotatestate változót Done 

funkcióba állítjuk és egy LED segítségével visszajelzéseket adunk a teszteléshez. 

A fő programunk vezérlő while részén kívül időzítőket is alkalmazunk. Ezen időzítő 

segítségével olyan funkciókat, amiket nem szükséges minden alkalommal végrehajtani adott 

időközönként tudunk végrehajtani. Az időzítőt a programkód elején inicializáltuk és az általa 

vezérelt programkódokat ahhoz, hogy végre tudjuk hajtani meg kell hívnunk a 

HAL_TIM_PeriodElapsedCallback függvényt. Ez a függvény akkor megy végbe amikor 

eltelt az általunk beállított idő. Az általunk megvalósított programot a 6.20. ábrán láthatjuk. 

Mivel szeretnénk ellenőrizni, hogy tényleg végbe ment a frissítés ezért ide is került egy 

visszajelző LED. Megvizsgáljuk, hogy az ID változó által tartalmazó érték meg egyezik-e a 

SetMenu értékével, ha nem akkor megvizsgáljuk, hogy az ID+1 meghaladja vagy sem a 

maximális menük számát. Ha meghaladja akkor az ismertetett LCDValue függvény 

segítségével megadjuk a menus struktúra tömb MenuMax-1. elemű menuID értékét és a 0. 

menuID értéket. A következő paraméter a menüpontok megegyező elemsorszámú nevei, 

6.20. ábra Időzítővel működtetett programkód 
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majd pedig az utánuk megjelenítendő Voltage tömbben található érték. Amikor az ID+1 nem 

haladja meg a maximális menü számot akkor ugyan ezen paramétereket adjuk meg azzal a 

különbséggel, hogy a tömb ID és ID+1 értékeit adjuk meg. Ezen funkciókkal szeretnénk 

kiküszöbölni, hogy amikor a menü elérte az utolsó menüpontot ne önmagát, vagy egy hibás 

értéket adjon vissza, hanem újra induljon és az első elemet jelenítse meg a kijelzőn a hozzá 

tartozó értékekkel. 

Miután elkészült a vezérlő programunk, a prototípus elektronikát kell 

összeállítanunk, hogy teszteket végezhessünk a megalkotott vezérlő modellen. Az 

elektronika összeállítása során olyan alkatrészeket használunk, amiket már bemutattunk a 

program tervezése vagy az elektronika fejlesztése során. A 6.21. ábrán láthatjuk az általunk 

elkészített prototípus elektronikát. Minden olyan fő egységet magába foglal, ami szükséges 

a tesztelésekhez. Több különböző tesztet is végre hajtottunk a prototípus elektronikán. Az 

egyik teszt a funkciók teljeskörű ellenőrzése volt, ahol a billentyűzet megfelelő működését 

és az esetleges felhasználói hibás adat bevitel következtében történő hibákat vizsgáltuk. A 

következő teszt a többszöri újraindítás volt, amivel azt vizsgáltuk, hogy áramszünet hatására 

a vezérlő beindul-e és tovább folytatja a szabályozást vagy összeomlik. Azt tapasztaltuk, 

hogy minden alkalommal teljesen működő állapotba állt vissza az újra indítások 

következtében. Az utolsó teszt, amit végrehajtottunk rajta egy stressz teszt, ami során 24 

órán keresztül üzemben volt a berendezés és többször is szimuláltuk rajta a feszültség 

ingadozást, hogy ellenőrizzük az elektronika elvégezi a szabályozást a motorral vagy sem.  

6.21. ábra Prototípus elektronika 
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7. Összefoglalás 

A feladat során teljesen körben végig jártuk a tápegységek által biztosított különböző 

lehetőségeket, azok típusait és a hozzá tartozó szabványos vizsgálatoknak a kritériumait. 

Megvizsgáltuk a mai technológiák által biztosított lehetőségeket a szabályozás 

megvalósítására azon szempontok alapján, hogy mind költséghatékonyság, mind a könnyen 

szerelhetőség és modularitás is megvalósuljon. Az általunk megvalósított vezérlést 

felbontottuk több részegységre és azok elvárásainak megfelelően kiválasztottuk a számunkra 

a legjobb motort, tápegységet, áttételt, mikrovezérlőt és a biztonsági funkciókat. A 

kereskedelemben fellelhető motor által vezérelt toroid tápegységek típusait tanulmányozva 

megalkottuk az általunk megfelelőnek vélt konstrukciót és a hozzá tartozó látványterveket. 

A megtervezett gépészeti elrendezés és kiválasztott alkatrészek után a következő fő 

feladatunk a motort és az egész rendszert szabályozni képes elektronikának a tervezése volt 

biztonsági funkciók behelyezésével. Több olyan univerzális modult is beleépítettünk az 

elektronikába, amik képesek különböző típusú egységek, motorok vezérlésére, 

végálláskapcsolók és mátrix billentyűzetek kezelésére. Elkészítettük a kapcsolási rajzok 

alapján a nyomtatott áramköröket és az alkatrészek lenyomatait. Az elkészített nyomtatott 

áramkör tervekből könnyedén tudtunk 3D látványterveket készíteni, ami megmutatta milyen 

lesz a legyártatott elektronika, ezáltal könnyedén képet kaphattunk annak elhelyezésének 

lehetőségeiről is. Miután elkészült a vezérlő elektronika, utána már csak a vezérlő programot 

kellet elkészítenünk. A programkód megírása során törekedtünk az objektum orientált 

fejlesztéshez és minden modult egy külön egységként próbáltunk kezelni. Azon esetben 

amikor cserélnünk kell az alkatrészt és ez érinti a programkódot is így könnyedén tudjuk az 

adott modul kódjának a módosítását elvégezni, vagy lecserélni a többi vezérlés megzavarása 

nélkül. A fejlesztés során meghagytuk a bővítés lehetőségét és továbbiakban az adatok 

kimentése és tárolásának az elősegítése érdekében érdemes elhelyezni egy USB csatlakozót 

vagy SD kártya foglalatot az elektronikába. Továbbá a kijelzés és a könnyű paraméterezés 

megvalósítása érdekében ajánlott egy nagyobb 7 colos kijelzőnek a beszerelése és a hozzá 

tartozó menü rendszer megvalósítása. 
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8. Summary 

In this course of task, we investigated the possibilities of the power supplies and their 

types and the criteria of the standard test related to them. We have examined the possibilities 

offered by today's technologies to implement control on the basic of cost-effectiveness, ease-

of-assembly and modularity is completing. The control we implemented has been resolved 

from multiple components and selected to the best motors, power supplies, transmissions, 

microprocessors, and safety features for us. We studied the types of the toroidal power 

supply units controlled by the dealership, and we have developed the construction and the 

3D visual designs that we consider appropriate. With the development of the power supply 

and the selected components, our next major task was to design the control electronics and 

the entire safety system which can control the safety critical functions and the engine. We 

have integrated several universal modules into the control unit which are capable to control 

different types of units, motors, limit switches and matrix keyboards. Then we created the 

PCB layouts and the components footprints from the electronic shematics. We are created 

the 3D visual designs which was very easy from the electronic layouts. The 3D design show 

us how the PCB looks like when the manufacturing is start and then we can easily develop 

the PCB mounting elements. After the cotrol unit has been completed, we need to start the 

develop the software for the control unit. After the control unit development has been 

completed, we can start the development of the software for the control. At the software 

development we want to create standalone objects for the electronic modules. When we want 

to change one of the elements we need the develop the new software only for the new 

component. When we want to change one of the electronic elements we only need to the 

develop the new control software for the new component. At the development phase we 

allowed to the possibility to add new modules, or functions to the control.  
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