
Szakdolgozat, önálló labor téma lehetőség  

 

Ipari MESH hálózat Zigbee modullal 

A Gamma Műszaki Zrt. 1920 óta működő, budapesti székhelyű, magyar tulajdonban lévő műszaki fejlesztő 
cég. Katonai, katasztrófavédelmi és környezetvédelmi rendszerek fejlesztésével foglalkozik, az elmúlt 
időszakban az egyik jelentősebb fejlesztésünk a Komondor ABV felderítő jármű volt. 
 
 
A feladat részletezése: 

A feladat egy olyan kommunikációs adatátviteli modul tervezése, mely lehetővé teszi mobil végpontok MESH 
hálózatba szervezését. 
 

Az RF modul UART vagy SPI porton keresztül kapcsolódik az intelligens eszközhöz, a tápellátását is a külső 
eszköz biztosítja. Hálózat diagnosztikai célra UART vagy USB port szolgál. 
 

A modullal felépített MESH hálózat topológiája, és a hálózatban résztvevő rádiók száma előre nem ismert, 
alkalmazásonként eltérő lehet. Így a hálózatot egy Coordinator és több Router elemek alkotják, melyek 
egyben végpontok is. 
 

A cél egy tetszőleges számú végpontból álló ideiglenes, vezetékmentes ad-hoc hálózat megvalósítása, mely 
szakismeret nélkül gyorsan telepíthető. Az üzemi környezet telepítésenként eltérő, előre nem ismert. Kül- és 
beltéri alkalmazás egyaránt előfordul, adott esetben rádiósan zavart, telített környezetben (LBT+AFA). Az 
egyes hálózati eszközök bekapcsoláskor automatikusan felkapcsolódnak a hálózatra, és adatátvitelt tesznek 
lehetővé az egyes végpontok között. Ha a végpont látja a már meglévő hálózatot, felkapcsolódik, ha nem, 
folyamatosan próbálkozik. 
Az egyes hálózati végpontok telepítésekor (bekapcsolás) jelezni kell a rádiós kapcsolatok (szomszédos node) 
számát és minőségét. A végpont fizikai elhelyezése is ez alapján történik.  
 

A végponti eszközökről állapotinformációt lehessen kinyerni, a hálózat teljes topológiáját (szomszédos 
eszközök) és egyéb hálózatdiagnosztikai jellemzőket meghatározni. 
 

Szükséges, hogy az RF hálózaton keresztül a végponti készülékek konfigurációs beállításai (opcionálisan 
firmware frissítés) elvégezhetők legyenek. 
 

Az adatátviteli távolság köztes átjátszókkal (további RF modulok) növelhető legyen. Rossz jelterjedés esetén 
legyen lehetőség további rádiós modulok átjátszóként való alkalmazására.  
 
Jellemzők: 

 Ipari környezet (-40oC … +85oC) 

 Tápfeszültség: 3.3 – 5VDC 

 Frekvenciasáv: 868 és 900MHz (akár RF modul cserével) 

 Sávszélesség: 250kbps/40kbps 

 Külső antenna 

 MESH hálózat max. node száma: 20 

 Hálózat diagnosztika 
o routing table, neighbor table 
o address request  
o trace route, ping 
o network discovery 
o network link test 



 
A rádiós hálózat feladata, hogy bármely végpont eseményét az összes végpontra közel azonos időben 
eljutassa, lehetővé téve az esemény túllépés megjelenítését a felügyelt terület egészén. Ha valamelyik rádiós 
végpont (akár csak időlegesen) a hálózatról leszakad, azt azonnal jelezni kell helyi szinten a végpontnál, 
illetve a Coordinator-nál is. 
 
A feladat később tovább vihető a hálózat képességeinek további növelésével. 
 
 
Hallgató által elvégzendő feladatok: 
I.  Ütem 

 Alkalmazásnak megfelelő RF modul kiválasztása. 

 Deszkamodell építés és programfejlesztés a kiválasztott modul és fejlesztőkártya segítségével. 
II.  Ütem 

 Áramkör és panel tervezés (áramkörtervezésnél szempont a külsős cég által preferált 
alkatrészkészlet, áramkörtervező program – Altium Designer). 

 Proto gyártás, élesztés, programírás. 

 Tesztelés: átviteli tesztek, hőmérséklet, rázás, sugárzásállóság – a cég telephelyén. 

 Dokumentáció létrehozása. 

 
További fejlesztési lehetőség: 

 IP alapú MESH hálózat megvalósítása. 
 
Megfelelő munkavégzés esetén lehetőség van gyakornoki pozíció betöltésére. 

 

Részletekről érdeklődni a gamma@gammatech.hu címen lehet.  
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