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Olyan programozási rendszereket ajánlunk Önnek, amelyek kifejezetten a fejlesztõi, valamint 
a gyártói igények figyelembevételével készültek. Élvonalbeli megoldásokat kínálunk nagy 
mennyiségû elektronikai alkatrész programozására. Rendszereink felhasználók széles körének
(automotive elektronikai gyártók, fogyasztói elektronikai gyártók, mobiltelefon gyártók és
szerzõdéses gyártók) nyújtanak megbízható és sokszor elengedhetetlen segítséget. FlashCORE™ 
programozói platformunk, az Ön alkalmazásaihoz csatlakoztatva, segíti csökkenteni a fejlesztési
költségeket, lerövidíti a termék piacra kerülésének idejét, valamint védi és irányítja az Ön speci-
fikus firmware-ét, miközben különféle gyártópartnerek felé osztja szét a gyártási feladatokat. 
A mi globális jelenlétünk lokálisan támogatja Önt, akárhol mûködjön is gyáregysége vagy partnere…

• Univerzális és flash specifikus 
programozási berendezések széles 
körû választéka.

• Innovatív ImageWriter™: rendszerben
történõ programozási megoldás gyártói
környezetre.

• A leggyorsabb automatikus off-line 
programozó-, és alkatrészkezelõ 
rendszer: PS™-sorozat.

• Egyedi, SMT-gépekre szerelhetõ 
Just-in-Time automata programozóadagoló:
ProLINE-RoadRunner™

• Hatékony felhasználói interfész: 
TaskLink™, mely nagyban segíti Önt 
a programozási feladatok elvégzésében.

Data I/O              
c/o HT Eurep Electronic Kft. • 1133 Budapest, Kárpát u. 48.

Telefon: (06-1) 339-5219 • Fax: (06-1) 339-5198

Mobil: (06-20) 253-0351 • E-mail: sales@hteurep.hu

Manuális és automatikus programozói
rendszerek legszélesebb választéka
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belül a digitális jelfeldolgozás pedig olyan
mértékben könnyíti, pontosítja és komforto-
sítja a „fáradékony és individualista” ember
munkáját, hogy ma már szinte minden fizi-
kai, kémiai és technológiai paraméternek
van villamos átalakítója. Ezek a szenzorok
mérnek, és villamos mérõjelet állítanak elõ,
amely irányítórendszer mérõelemeként is
szolgálhat. Az alkotó ember ezen szülemé-
nyei a „mintát” az élõvilág érzékszerveibõl
veszik, legfeljebb a referencia az elõbbinél
tapasztalati mérték, és a „mérés” a létfenn-
tartáshoz szükséges nagyságrendi becslés-
bõl áll, az utóbbinál pedig egy – a termé-
szetbõl kiragadott, és elegendõen értékálló-
nak vélt – precíziós etalonnal való összeha-
sonlításból. 

A méréstechnika és a mûszerek tehát
manapság az elektronika szerves részét ké-
pezik, méghozzá annak professzionális te-
rületeibõl. Ezért szántunk kiemelt szerepet e
szakterületnek ebben a számban.

… és miért? – tehetnénk hozzá, hogy teljes
legyen a kérdéssor. Ez viszont ma már ne-
vetségesnek tûnik, hiszen a kofaasszony ön-
kéntelenül megméri a kosár szilvát, a vil-
lanyszerelõ a konnektorban lévõ feszültsé-
get stb.

Anyagi világunkban mindennek térbeli
kiterjedése van, a legkisebb elemi részecské-
tõl a világegyetem végtelen objektumaiig.
Ezek nagyságát, térbeli elhelyezkedését az
ember tudatosan értékeli, azaz méri, de az
élõvilág alárendeltebb szereplõi is érzik ösz-
tönösen, hogy mibe érdemes beleharapni,
vagy mi elõl ajánlatosabb elmenekülni. És ez
csak a fizikai kiterjedés mértéke! Az anyagtu-
dományok leírják a törvényszerûségeket,
amelyek a mértékek óriási halmazát állítják
elõ. Az ember mérésigénye az ókortól fenn-
áll, a rõfök világától a lézeres hosszmérõkig,
a femtoamperektõl a megabájtokig. 

E lapszámunk központi témája a mérés-
technika és annak eszközei, a mûszerek. 
A magyar tudományos-technikai világ min-
dig is élen járt a méréstechnikában, számos
találmány és világelsõ eljárás fûzõdik ma-
gyar nevekhez. Magyar tudós mérte meg
eddig legpontosabban a Hold–Föld távolsá-
got (Bay Zoltán), Reich Jenõ nevéhez fûzõ-
dik a „reich-fogó”, azaz a nyitható áramvál-
tó megalkotása. Talán egyetlen nyelvben
sem tükrözõdik olyan egyértelmûen a „mé-
rés” kifejezés a tudomány alkotó emberé-
nek, a „mérnök”-nek a nevében, mint a ma-
gyarban (hála nyelvújítóinknak). 

A méréstechnika és a mûszerek az év-
századok alatt sokat fejlõdtek, és manapság
megfigyelhetõ szinte valamennyi paraméter
elektronikus úton való mérése. A leghagyo-
mányosabb hosszmérésnél is digitális jelfel-
dolgozót és kijelzõt talál a gépész a mikro-
méterén, és számítógépes program segít fá-
radhatatlanul az alakfelismerésben, a mére-
tek ellenõrzésében. Az elektronikus és ezen

Mérni – de mit, mivel és hogyan?

FPGA Tervezés és Verifikáció
Mentor Graphics szemináriumok: 
Veszprémi Egyetem: November 9.
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem: November 10.

Élõ bemutató! Korszerû fejleszési metodológiáink 
és a legújabb trendek: Assertion Based Verification, 
Test Bench Automation

További elõadások, bemutatók: 
Siemens CES, BMGE MIT, VE KNT

Részletes információ és jelentkezés: 
www.mentor.com/eastern_europe/events/
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Élõ bemutató! Korszerû fejleszési metodológiáink 
és a legújabb trendek: Assertion Based Verification, 
Test Bench Automation

További elõadások, bemutatók: 
Siemens CES, BMGE MIT, VE KNT



Ahogy a technológia fejlôdése egyre inkább azonos irányba tart, az elektroni-
kai ipar termelése mindinkább szerteágazóvá válik a világban. Íme egy 
praktikus megoldás: CEMCON – kicsi és erôsen célcsoport-orientált rendez-
vények, amik információval, különbözô ismeretekkel segítik a hálózati és part-
nerségi lehetôségek kialakulását.

Kiállítások, szemináriumok, valamint workshopok megszervezésével, 
a CEMCON a probléma lényegét ragadja meg, ami hasznára válhat, 
legyen Ön akár beszállító, termelô, közvetítô vagy értékesítô.

Még ma iratkozzon fel az interneten, vagy keresse meg 
helyi CEMCON-képviselôjét:

MAGYARORSZÁG
Thermal Danubius
Konferencia Hotel,
Budapest

2005. 
október 11–12.
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Árkategóriájában egyedülálló

Nagyon sok alkalmazáshoz szüksége-
sek spektrumanalizátorok, például egy
jel szintjének és frekvenciájának meg-
méréséhez, vagy nem kívánt, illetve za-
varó jelek vizsgálatához stb. Sok be-
szerzés esetében azonban nem a mû-
szer dinamikája vagy fáziszaja a meg-
határozó tényezõ, hanem a lehetõ leg-
gazdaságosabb megoldás. Az R&S FSL
típusú spektrumanalizátor kifejezetten
jó választás e tekintetben is. Kicsi töme-
gének, méretének és kiegészítésként
rendelhetõ akkumulátoros táplálásának

köszönhetõen ideális olyan alkalmazá-
sokhoz is, amelyeknél követelmény a
hordozhatóság. Sokrétû szolgáltatások-
kal, kompromisszum nélküli funkciona-
litással rendelkezõ mûszer ez, így labo-
ratóriumokban, fejlesztéseknél és szer-
vizekben is általánosan használható. 
A gyártástechnikában dolgozó teszt-
mérnökök ugyanakkor rövid mérési
ideje és nagy pontossága miatt kedvel-
hetik meg ezt a készüléket, amelyet a
felsorolt kiváló tulajdonságok mellett
kedvezõ ára is jellemez. 

Az R&S FSL típusú analizátornak
négy altípusa van, a mûködési tarto-

Többcélú mûszer – 
kihagyhatatlan lehetõség!

HERBERT SCHMITT
Az 1. ábrán látható, R&S FSL típusú, új spektrumanalizátor számos al-
kalmazás ideális mérõmûszere lehet: laboratóriumokban sokrétû szol-
gáltatásai miatt, kis tömegének és hordozható kivitelének köszönhetõ-
en mobilitást igénylõ alkalmazásoknál, míg gyorsaságából adódóan
gyártástechnikai környezetben is megállja helyét. Mindezt igen kedve-
zõ áron kínálja a gyártó. Ha egyszer valaki kipróbálja ezt a készüléket,
többé nem akar tõle megválni… 

mányt tekintve 3 GHz-es és 6 GHz-es
típusváltozatok léteznek (2. ábra). Ár-
kategóriájában számos egyedülálló jel-
lemzõvel bír, például: 

Nagy, 20 MHz-es vektor-demoduláci-
ós sávszélesség és 1 Hz-tõl 10 MHz-ig
terjedõ mérési sávszélesség.
Magas, tipikusan +15 dBm-re esõ
harmadrendû intermodulációs met-
széspont, amely kiváló immunitást
biztosít a nagyjelû kivezérlésekkel
szemben. 
Könnyen, a felhasználói igényeknek
megfelelõen konfigurálható: vala-
mennyi kiegészítése a készülékház
megbontása nélkül telepíthetõ vagy
illeszthetõ be. 

Kiemelkedõ mûködési jellemzõk

A vivõtõl 10 kHz-re mérve –103 dBc a
fáziszaj szintje (1 Hz-es sávszélesség-
ben), a harmadrendû intermodulációs
metszéspont tipikusan +15 dBm-re
esik, a mérési sávszélesség 10 Hz-tõl
10 MHz-ig állítható (FFT szûrõkkel akár
1 Hz-ig is lecsökkenthetõ), a megjelení-
tett átlagos zajszint pedig –152 dBm 
(1 Hz-es sávszélesség mellett, bekap-
csolt elõerõsítõvel). E paramétereibõl
adódóan az R&S FSL a magasabb kate-
góriájú analizátorokkal vetekszik, és
nem csupán a gyártástechnikában, ha-
nem szervizekben, laboratóriumokban
és különféle, hordozhatóságot igénylõ
területeken is kiválóan alkalmazható
mérõmûszer. 5 dB-es lépésekben állít-
ható elektronikus RF-csillapítója és a
kiegészítésként rendelhetõ elõerõsítõje
segítségével a hasznos dinamikatarto-
mánya is optimalizálható. 

A legtöbb spektrumanalizátor belsõ
követõgenerátorának mûködési tarto-
mánya közelítõleg 3 GHz-ig terjed. A
6 GHz-es felsõ határfrekvenciájú, R&S
FSL6 típusváltozatú mûszer követõge-
nerátora ezért különleges jelentõségû: a
berendezés teljes tartományában hasz-
nálható a követõgenerátor, például ká-
belek vagy egyéb mérési összeállítás
frekvenciamenetének, illetve (állóhul-
lámarány-mérõ híd beiktatásával) il-
lesztés frekvenciafüggésének beméré-
séhez.

Akár egy csúcskategóriás laboratóriumi
mûszer… 

Az R&S FSL kezelése, használata szinte
megegyezik az R&S FSP, illetve R&S FSU
készülékcsaládokéval. Már az alapválto-
zatú berendezés is igen hatékony jelölõ-
(marker-) funkciókkal, akár négy jelgör-
be megjelenítésének képességével és
számos összetett mérési szolgáltatással
rendelkezik (lásd 3–6. ábrák). Az emlí-
tett mûszerfunkciók széles skálát fednek

Típusváltozat Mûködési frekvenciatartomány Követõgenerátor
R&S FSL3, 03-as altípus 9 kHz-tõl 3 GHz-ig nincs
R&S FSL3, 13-as altípus 9 kHz-tõl 3 GHz-ig 1 MHz-tõl 3 GHz-ig
R&S FSL6, 06-os altípus 9 kHz-tõl 6 GHz-ig nincs
R&S FSL6, 16-os altípus 9 kHz-tõl 6 GHz-ig 1 MHz-tõl 6 GHz-ig

2. ábra. Az R&S FSL típusváltozatai 

1. ábra. Az R&S FSL típusú mûszer kistömegû és rendkívül helytakarékos felépítésû.
Mindezek mellett teljes funkcionalitású spektrumanalizátor, sokrétû mérési lehetõsé-
gekkel és kategóriájában példátlan RF-jellemzõkkel
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le: mind az elõzetesen beállított, mind a
felhasználó által konfigurálható saját, il-
letve szomszédos csatornás teljesítmény-
méréstõl egészen jelcsomagok (burst-ök)
teljesítményének, vivõ/zaj viszony és
harmadrendû torzítási metszéspont vizs-
gálatáig terjednek. Megemlítendõk to-
vábbá a felhasználók által beállítható
határvonalak és fáziszajjelölõk is. Igen
sokféle jelszintdetektorral is rendelkezik
ez a mûszer, többek között hatásos ér-
ték- (RMS-) és kvázi-csúcsérték detektor-
ral; igen nagy a jelgörbénként beállítha-
tó pontok száma (125-tõl akár 
32 000-ig is terjedhet).

A mérési eredmények USB-vonalon
csatlakoztatott nyomtató segítségével

közvetlenül dokumentálhatók, vagy
grafikus adatállományként elmenthetõk
USB-memóriaegységre is. 

Sokrétû funkciói, kiváló rádiótechni-
kai jellemzõi és kiemelkedõ ár/teljesít-
mény mutatója következtében a készü-
lék szinte minden RF-munkahely nélkü-
lözhetetlen tartozéka, akár egy multi-
méter vagy oszcilloszkóp.

Teljesen digitális jelfeldolgozás

Az R&S FSL típusú mûszer összes válto-
zata háromlépcsõs keveréssel mûködik,
ahol az elsõ KF magas értékû, a hangolás
pedig teljesen szinkronizált módon törté-
nik. A frekvenciamérés pontossága így
csak a referenciajel-generátortól (TCXO)
és a képernyõ felbontásától függ. 

A legutolsó KF-fokozat jelét közvet-
lenül digitalizálja egy A/D-átalakító. Et-
tõl a ponttól kezdve a jelfeldolgozás, az-
az a KF-szûrés, jelszintdetektálás, loga-
ritmizálás, videoszûrés és egyéb feldol-
gozási mûveletek teljesen digitalizáltak,
igen stabil mûködést és reprodukálható
funkciókat eredményezve. A detektor-
váltás, illetve a szûrõk karakterisztikája
által okozott jelszintmérési hibák elha-
nyagolhatók. A megjelenített eredmé-
nyek linearitása kizárólag az A/D-át-
alakítótól függ, mely gyakorlatilag szin-
tén elhanyagolható hibákat okoz. A jel-
szintmérések bizonytalanságát döntõen
a bemeneti fokozatok frekvenciamenete
határozza meg (az RF-csillapítót is bele-
értve). Akárcsak a Rohde & Schwarz
összes többi mûszere, az R&S FSL is tá-
rolja saját egységeinek átviteli értékeit,

így minden frekvencián, bármilyen csil-
lapítóbeállítás mellett korrigált jelszint-
értékeket jelenít meg a készülék. A leír-
taknak köszönhetõen 3 GHz-ig 0,5 dB,
6 GHz-ig pedig 0,8 dB a mérések bi-
zonytalansága.

Az R&S FSL-K9 kiegészítéssel to-
vább javítható a mérések pontossága,
elérve a precíziós teljesítménymérõ fe-
jek által biztosított precizitást. Ezen ki-
egészítés ugyanis az R&S NRP típusú
teljesítménymérõ valamennyi mérõfejé-
nek csatlakoztatását lehetõvé teszi, így
az R&S FSL akár teljesítménymérõként
is használható, ami különösen hordoz-
ható alkalmazásoknál bír nagy jelentõ-
séggel. 

A digitális jelfeldolgozás eredmé-
nyeképpen a spektrumanalizátor külön-
féle karakterisztikájú felbontási szûrõk-
kel rendelkezik, például RRC-, csator-
na- vagy elektromágneses összeférhetõ-
ségi elõminõsítésekhez illesztett szûrõk.
A digitális szûréstechnikának köszön-
hetõen nemcsak a sávszélességek át-
kapcsolásakor fellépõ amplitúdóátviteli
hiba lesz elhanyagolható, hanem igen
pontosan tartja a készülék a kiválasztott
sávszélességet is. Mindez saját, illetve
szomszédos csatornás teljesítménymé-
rések (ACP) esetén elengedhetetlen a
kellõen kismértékû bizonytalanság biz-
tosításához. 

Az utolsó KF-fokozat nagy sávszé-
lessége és az A/D-átalakító gyors minta-
vételezése következtében az R&S FSL
típusú mûszer nagy sávszélességû jelek
vizsgálatára képes.

Rövid mérési idõ és sokrétû 
szolgáltatások a gyártástechnikában 

Az R&S FSL típusú mûszer kiválóan al-
kalmas egyszerû és gyors gyári bevizs-
gálási mûveletek végrehajtására is, sok-
szor ugyanis a legfontosabb cél a jel-
szint és a frekvencia lehetõ legrövidebb
idõn belül történõ megmérése. A készü-
lék lefutásainak száma – 0 Hz-es frek-
venciaátfogás esetén – a 80-at is meg-
haladja másodpercenként, a mérési ér-
tékeket vagy jelgörbéket pedig képes
továbbítani távvezérelt üzemmódban,
így a gyártósorokon történõ bevizsgálá-
soknál nagy idõegység alatt kibocsátott
termékmennyiség érhetõ el vele.

Az említettek mellett az alábbi, kü-
lönleges mérési funkciók segítségével to-
vábbi idõmegtakarításra nyílik lehetõség: 

Az R&S FSL típusú mûszer belsõ,
összetett mérési funkcióival egy-
szerûbbé és gyorsabbá tehetõk a 
– gyakran adóegységek beállításánál
alkalmazott – jelszint-hitelesítési
mûveletek. Ilyen például az ún.
többjelölõs (sokmarkeres) vizsgálat,
amely az idõ függvényében, egyet-

3. ábra. Fáziszaj mérése a fáziszajjelölõ
segítségével. A fáziszajjelölõvel a fázis-
zaj szintje határozható meg a vivõtõl
adott távolságra. Mivel a mûszer az ered-
ményt dBc-ben jeleníti meg (1 Hz-re vo-
natkoztatva), a zajjelölõ által mutatott
érték már tartalmazza a szûrõk zaj-sáv-
szélessége, a kiválasztott detektortípus
és az átlagolás miatt szükséges korrek-
ciókat. A mûszer fáziszaja tipikusan 
–103 dBc (1 Hz sávszélességben, a vivõ-
tõl 10 kHz-re), így számos oszcillátor
vizsgálatára alkalmas a készülék 

4. ábra Kapuzott indítás. Jelcsomagok-
ból, impulzusokból álló jelek vizsgálata
esetén kell kapuzott indítást alkalmazni.
Ily módon – például – WLAN-jelcsomagok
spektruma és teljesítménye mérhetõ meg
pontosan. Az itt látható jelgörbék egy jel
kapuzott (sárga) és kapuzás nélküli (kék)
mérése esetén látható eredményt szem-
léltetik. A KF-szinkronizálási (indítási)
funkció külsõ indítójel nélküli vizsgála-
tok esetén nyújt komoly segítséget

5. ábra. Skalár hálózatanalízis. Az R&S
FSL típusú analizátor 13-as és 16-os tí-
pusváltozatainak követõgenerátoraival
könnyen és gyorsan mérhetõ be különféle
eszközök, berendezések, szûrõk és csilla-
pítók frekvenciamenete. Az „n dB-es sáv-
szélesség” jellegû marker segítségével
például egy sáváteresztõ szûrõ 3 dB-es
sávszélessége egyetlen gombnyomással
meghatározható. A mûszer külsõ mérõhíd-
dal reflexiós veszteség és illesztés méré-
sére is alkalmas. A vizsgálatok pontossá-
ga átvezetéssel, rövidzárral és szakadás-
sal történõ kalibrálási mûvelettel fokoz-
ható



info@elektro-net.hu

2005/6.

8

Mûszer- és méréstechnikaMûszer- és méréstechnika

len lefutás során, egyidejûleg több
ponton teszi lehetõvé a jelszint mé-
rését, így megtakarítható a többszö-
rös lefutásokból és a távvezérlõ busz
járulékos terhelésébõl adódó idõ.
Modulált jelek teljesítménye is mér-
hetõ, a készülék csatornaszûrõi által
biztosított, gyors, szomszédos csa-
tornás teljesítmény- (ACP-) mérési
funkció segítségével. Mindez idõtar-
tományban, a legelterjedtebb mobil-
telefon-rendszerek esetében alkal-
mazható, igen jó reprodukálható-
sággal, rövid mérési idõ mellett.
Gyors frekvenciaszámlálójának kö-
szönhetõen kevesebb, mint 50 ms
alatt képes meghatározni egy jel
frekvenciáját a mûszer, 1 Hz-es fel-
bontással.
Mérési lista alapján vezérelt üzem-
módban az R&S FSL szelektív telje-
sítménymérõként mûködik, és több
mint 300 különbözõ paraméter állít-
ható be rajta egyetlen távvezérlõ-
utasítással. Ehhez a mûködési mód-
hoz egy különleges szinkronizációs
(trigger-) interfésszel is rendelkezik a
mûszer, elõsegítve a mérések gyors
szinkronizálását, illetve indítását. Ez
az illesztõfelület az R&S FSL-B5 tí-
pusú, járulékos interfészeket tartal-
mazó kiegészítés része. 

A z  a l a p k i é p í t é s û  m û s z e r
10/100BaseT interfésszel rendelkezik,
amely nagy mennyiségû adatok moz-
gatását tekintve lényegesen gyorsabb,
mint az IEC/IEEE-busz. Ez utóbbi ki-

egészítésként építtethetõ be a készü-
lékbe. 

Az elektronikus RF-csillapító, amely
szintén alaptartozék, kiemelkedõ meg-
bízhatóságot biztosít. A mechanikus csil-
lapítóknál gyakori átkapcsolások esetén
fellépõ problémák teljesen ismeretlenek
az R&S FSL típusú mûszer esetében.

Könnyû bõvíthetõség

Az R&S FSL típusú mûszer kiegészítései
egyedülálló módon, „csatlakoztasd és
használd” jelleggel illeszthetõk be a ké-
szülékbe, a berendezés megbontása
nélkül. Ez számos elõnnyel jár:

A telepítést, beillesztést követõen
nem kell járulékos beállítási mûve-
leteket végezni
Nem szükséges újrakalibrálni a mû-
szert 
Nem szükséges szervizbe küldeni a
berendezést, így biztosítható a fo-
lyamatos használat 
Nincsenek telepítési költségek 
Könnyen bõvíthetõ különféle, járu-
lékos feladatok végrehajtásához.

További információ:
Rohde & Schwarz Budapesti Iroda
Tel.: (1) 412-4460
www.rohde-schwarz.com

6. ábra. Szomszédos csatornás teljesít-
mény (ACP) mérése. A szomszédos csa-
tornás teljesítmény- (ACP-) mérési funk-
ció segítségével mind abszolút módon,
mind egy adott csatornában továbbított
jelszintre vonatkoztatva meghatározható
a szomszédos csatornás jelszint. A készü-
lék számos, különféle adástechnikai
szabványokhoz illesztett elõzetes beállí-
tása mellett a felhasználó is sokfélekép-
pen módosíthatja ezen mérés paraméte-
reit: különféle csatorna-sávszélességek
állíthatók be, akár 12 „hasznos” és há-
rom szomszédos csatorna is definiálható

YOKOGAYOKOGAWWAA
DIGITÁLIS OSZCILLOSZKÓPOK

SZKÓPKORDEREK
TELJESÍTMÉNYANALIZÁTOROK

PC-ALAPÚ MÛSZEREK
KALIBRÁTOROK

OPTIKAI SPEKTRUMANALIZÁTOROK
OPTIKAI TELJESÍTMÉNYMÉRÕ (BLU-LASER)

GSM/W-CDMA MOBILE PHONE TESTER
PROGRAMOZHATÓ V/I FORRÁS

E+E BUDAPEST KIÁLLÍTÁS, A10 STAND
2005. október 19–21.

A világ élvonalában!A világ élvonalában!

E-mail: mkovacs@kora.hu              Web: www.kora.hu
1145 Budapest, Törökõr u. 31.

Tel./fax: 223-1045, 221-2541. Mobil: (06-20) 932-5741

 Mérlegcellák és erõmérõ cellák 0,1 kg-tól 1000 t-ig, illetve 1 N-tól 10 MN-ig

 44-féle mérõcellacsalád

 233-féle mérõcella

 Nyomásmérõ cellák 10 bar-tól 1000 bar-ig

 Nyomatékmérõk 2,5 Nm-tõl 2 kNm-ig

 Fóliatípusú nyúlásmérõ ellenállások

Mûszerek
 Mérõerõsítõk, analóg és soros kimenettel,

digitális kijelzéssel

 Egyedi mûszerek, adagolásvezérlõk

 Emelõgép-biztonságtechnikai mûszerek

 Mérlegelektronika

Idomszerek
 Sima dugós idomszerek ∅1 mm-tõl ∅120 mm-ig

 Menetes dugós idomszerek M3-tól M100-ig 

 Menetes gyûrûs idomszerek M33-tól M100-ig 

 Speciális egyedi idomszerek

 Minõségirányítás ISO 9001: 2000 szabvány szerint

KALIBER Mûszer- és Méréstechnika Kft. 
1134 Budapest, Rózsafa utca 13. 

Tel.: (1) 340-3718, 350-3133. Fax: (1) 450-0756
Honlap: kaliberkft.hu

E-mail: kaliber@hu.inter.net

ALAPÍTVA: 1924

MÉRÉSTECHNIKÁBAN 
AZ ÖN LEGJOBB 

PARTNERE

Finommechanikai alkatrészek
Tervezés, gyártás, üzembe helyezés, szerviz, 
mûszaki tanácsadás
Komplett mérõrendszerek
Egyedi, felhasználóra szabott mérõberendezések

Nyúlásmérõ-ellenállásos elven mûködõ mérõcellák Nyúlásmérõ-ellenállásos elven mûködõ mérõcellák 

Mûszerek Idomszerek
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www.elektro-net.hu

Mérésadatgyûjtés
Keithley mûszerekkel,
programozás nélkül:

ExcelLINX szoftver:
ingyenes bõvítmény 
a Microsoft Excelhez

Model 2700-as
sorozatú  
6 1/2 digites
DMM/adatgyûjtõ
RS–232C, GPIB
vagy ethernet
interfésszel

+

ProMet Méréstechnika Kft.
2314 Halásztelek, Arany János u. 54.
Tel.: (24) 521-240 • Fax: (24) 521-253
E-mail: promet@promet.hu

www.promet.hu

A Keithley Instruments ExcelLINX-1A
szoftvere jelentõsen megkönnyíti a
2700-as sorozatú multiméterekkel törté-
nõ mérésadatgyûjtést és adatfeldolgo-

zást. A 2700-as sorozat mindegyik tagja
egy 6½ digites multiméter, amelyek tí-
pustól függõen max. 200 csatornás
mérõhelyváltót képesek kezelni. A 2700-
as és 2701-es készülék maximum 2 db
mérõhelyváltó (összesen 80 csatorna),

míg a 2750-es 5 db mérõhelyváltó (max.
200 csatorna) fogadására alkalmas. A
mûszerek IEEE-488-as (a 2701-es Ether-
net), vagy RS-232C interfészen keresztül
kapcsolódhatnak a számítógéphez.

Az ExcelLINX-1A szoftver egy Micro-
soft Excel bõvítmény. Telepítését követõ-
en a mûszerek programozása, csatornák
kiosztása közvetlenül az Excelbõl törté-
nik. A mért adatok egyenesen a Micro-
soft Excelbe kerülnek mindenféle prog-
ramozás, adatimportálás vagy -exportá-
lás nélkül. Az adatok gyakorlatilag „real-
time” módon jelennek meg táblázatban,
vagy grafikonon. 

Az ExcelLINX-1A szoftver felismeri a
csatlakoztatott eszközöket, beleértve a
multiméterbe telepített mérõhelyváltók
számát, típusát. Ezt követõen a rendelke-
zésre álló csatornák egyenként progra-
mozhatóak, amilyen elektromos para-
métert kívánunk mérni: áram, feszültség,
ellenállás, hõmérséklet stb. A csatornák
skálázhatóak, így például különbözõ jel-

Ingyenes adatgyûjtõ 
szoftver a Keithley 
multiméterekhez

adók jeleit fogadva, a képernyõn azon-
nal a mért érték (pl. erõ, nyomás stb.) je-
leníthetõ meg.

Az ExcelLINX-1A a fenti mûszerekkel
együtt tökéletes megoldást jelenthet
minden olyan területen, ahol nagyszá-
mú paraméterek mérése szükséges, és
nagy elõnye, hogy kevés munkaráfordí-
tással gyorsan üzembe helyezhetõ. 

A szoftver most ingyenesen jár min-
den 2700-as sorozatú multiméterhez, il-
letve letölthetõ a gyártó honlapjáról is: 
www.keithley.com. 

További információ:
ProMet Méréstechnika Kft. Vass Lajos
H-2314, Halásztelek, Arany János u. 54.
Tel.: 24/521-240. Fax:24/521-253

promet@promet.hu
www.promet.hu

RAPAS Kft.
1184 Budapest, Üllõi út 315.

Tel.: (06-1) 294-2900. Fax: (06-1) 294-5837
E-mail: rapas@axelero.hu 

Internet: www.rapas.hu

Univerzális életvédelmi
mûszerek

Szigetelési ellenállásmérés
Földelési ellenállásmérés
Hurokellenállás-mérés 

az áramvédõ relék 
lekapcsolása nélkül

Kérje ingyenes CD-katalógusunkat!

Laboratóriumi tápegységek

500 … 3000 W kimeneti 
teljesítmény,

feszültség, áram és 
teljesítmény mérése

RS–232 interfész

Egyéb forgalmazott gyártmányok

Érintésvédelmi mûszerek, szigetelésvizsgálók, 
hurokimpedancia-mérõk, átütésvizsgálók, multiméterek, 

tápegységek, távadók, áramváltók, frekvenciamérõk, 
fénymérõk, légsebességmérõk, lakatfogók, generátorok, 

teljesítménymérõk, teszterek, spektrumanalizátorok

Újdonságok a Rapastól! 
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Szigetelésvizsgálat

Az elektromos biztonságtechnikai vizsgála-
tok közül az egyik legfontosabb vizsgálat. 
A szabvány az alkalmazástól függôen rögzí-
ti a készülékekre, berendezésekre, kábelek-
re vonatkozó szigetelési vizsgálat feltételeit,
a vizsgálófeszültséget, a vizsgálat idôtar-
tamát, a vizsgála-
tok ismétlési ide-
jét, a hômérsék-
letet, a vizsgáló-
feszültség fel- és
lefutási idejét stb.
A szabványos
vizsgálat idôtar-
tama 10 perc, a
vizsgálófeszült-
ség fel- és lefutási
ideje 1-1 perc. 
A szabvány elfo-
gadja a rövidített
idôtartamú vizs-
gálatot is, amikor
a vizsgálat teljes
i d ô t a r t a m a  
1 perc. A szige-
telés tényleges állapotáról azonban a 10
perces mérés ad felvilágosítást. Fontos a
vizsgálatnál a polarizációs tényezô ismerete
is. Ez abból adódik, hogy a mûanyag szige-
telések az anyag polarizálódása miatt a vizs-
gálat kezdetén kisebb szigetelési ellenállást
mutatnak, mint egy bizonyos idô eltelte
után. A vizsgálat szempontjából fontos a
környezeti hômérséklet is, tekintettel arra,
hogy a szigetelôanyagok tulajdonságai a hô-
mérséklet függvényében változnak. A szige-
telések vizsgálata azonban nemcsak bizton-
ságtechnikai kérdés. Az idôszakosan elvég-
zett vizsgálatok mért értékei felvilágosítást
adnak a szigetelés romlásáról, így a szigete-
lés cseréjérôl idôben lehet gondoskodni, az-

az a karbantartást tervezni lehet, ami gazda-
ságosabb üzemvitelt tesz lehetôvé. Ahhoz,
hogy a szigetelések vizsgálatát megbízható-
an el tudjuk végezni, olyan készülékre van
szükségünk, amely kielégíti a mérésekre vo-
natkozó szabványos elôírásokat. Jól hasz-
nálható erre a célra a HTItalia cég ISOTEST
2010 típusú készüléke. 

A készülékkel a következô mérések vé-
gezhetôk el: földelôvezetôk folytonosságmé-
rése 200 mA-nél nagyobb árammal, szigete-
lési ellenállás mérése 50 V, 100 V, 250 V,
500 V, 1000 V DC feszültséggel 2 GW-ig.
Ideális az IEC 61557 szabványnak megfelelô
mérések végzésére. A készülék optikai kábel
segítségével számítógéphez csatlakoztatha-
tó. A magyar  nyelvû szoftverrel a mérési
adatok könnyen kiértékelhetôk, ill. a szüksé-
ges mérési jegyzôkönyv elkészíthetô. 

A szintén HTItalia által gyártott HT7050
típusjelû programozható szigetelésvizsgáló
segítségével 500 … 5000 V DC vizsgálófe-
szültséggel mérhetünk szigetelési ellenál-

Új mûszerek elektromos 
biztonságtechnikai mérésekhez

PÁSTYÁN FERENC

Az elektromos berendezések, készülékek potenciális veszélyforrások,
ezért csak állandó ellenôrzéssel kerülhetô el az áramütés veszélye. 
A vizsgálatok lefolytatását és kiértékelési szempontjait szabványok
rögzítik. Ezek közül az egyik legfontosabb az IEC 1010 nemzetközi szab-
vány. Az ellenôrzô mûszereknek szintén eleget kell tenni a szab-
vány(ok) elôírásainak, hiszen a biztonságos használat rájuk is vonatko-
zik. Ugyanakkor a vizsgálókészülékeknek eleget kell tenni a vizsgála-
tokra vonatkozó elôírásoknak is. Az alábbiakban néhány – az elektro-
mos biztonság szempontjából alapvetô – ellenôrzéseket ismertetünk.

lást. A feszültség 25 V-onként növelhetô,
ill. csökkenthetô. Szintén magyar nyelvû
szoftver segíti a mérési adatok kiértékelé-
sét. Mindkét készülék ISO 9001 szerinti ka-
librációs jegyzôkönyvvel kerül forgalomba.

Földelési ellenállás mérése

A földelési ellenállás mérése szintén fontos
biztonságtechnikai mérés. Különösen fon-
tos ez a mérés földelések helyének megha-
tározásához. A földelési ellenállás mérési
elvét a következô ábra mutatja:

Az E(x) és a H(z) elektródák között az
áramgenerátor árama a földön folyik ke-
resztül. Az ES(Xv) és S(Y) elektródák között
helyezkedik el a mérômûszer, amely az „a”
távolságra elhelyezett mérôelektródák kö-
zötti feszültséget méri, amely feszültség
arányos a két elektróda közötti föld ellenál-
lásával. A távolságokat az ábrának
megfelelôen választva a mérôkészülék el-
lenállás-mértékegységben skálázható. Az
ábra egyben a négyvezetékes mérés elvét is
mutatja. Az „a” távolság általában 10 m, és
a szondákat egy vonalban, és kb. 30 cm
mélységbe kell leverni a talajba. A négy ve-
zeték megfelelô módon redukálható 3, ill.,
2 vezetékre. 

A HTItalia
cég által gyártott
GEOTEST 2016
típusjelû készü-
lékkel, 2, 3 és 4
vezetékes elren-
dezésben mér-
hetô földelési el-
lenállás. Kiemel-
kedô tulajdonsá-
ga a készülék-
nek, hogy az „a”
t á v o l s á g n a k
csak a minimális
értéke van meg-
kötve. Alkal-
mazható TT- és TN-rendszerek, valamint
külsô eszközök ellenállásának mérésére.

Életvédelmi relék vizsgálata

A biztonság szempontjából a fi-relék (élet-
védelmi relék, RCB-k) igen fontos elemei a
hálózatnak. Meghibásodás esetén ezek az
eszközök megszakítják az áramkört, ezzel

1. ábra. Az Isotest
2010 szigetelésvizsgá-
ló mûszer

3. ábra. A földelési ellenállás mérési elve

4. ábra. Földelési
ellenállásmérô mûszer

2. ábra. Programozható szigetelésvizsgáló
mûszer
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minimalizálva az esetleges áramütés hatá-
sának idejét. Érthetôen ezen eszközök
megfelelô állapota, és ezzel összefüggés-
ben az idôszakos ellenôrzésük a biztonság
szempontjából alapvetô. Az ellenôrzéskor
ellenôrizni kell, hogy az életvédelmi relé
megfelelô áramnál és megfelelô idô alatt
lép-e mûködésbe. A vizsgálatkor a névleges
meghúzóáram 50%-ával ellenôrzik a relé
mûködését, és a vizsgálókészüléknek kell
biztosítani a megfelelô áramot, valamint az
idôtartamot, amíg a vizsgálóáram fennáll. A
vizsgálatnak ki kell terjednie a kontaktfe-
szültség és az érintési áram ellenôrzésére is. 

Az életvédelmi relék vizsgálatára alkal-
mas készülékek általában nem szorítkoznak
csak a relé mûködésének vizsgálatára, ha-
nem egyéb paraméterek mérésére is alkal-
masak. Jó példa erre a HTItalia cég
SPEEDTEST 2018 típusjelû készüléke,
amely az „A”, „AC” és szelektív fi-relé típu-
sú RCD-k mûködési idejének és mûködtetô
áramának méré-
sén kívül alkal-
mas az érintési
feszültség és a
teljes földelési el-
lenállás mérésé-
re az életvédelmi
relék mûködteté-
se nélkül, a hu-
rokellenállás mé-
résére, a várható
rövidzárási áram
kiszámítására
szintén az élet-
védelmi relék
mûködtetése nél-
kül, valamint a
fázissorrend meghatározására háromfázisú
rendszerekben. A készülékhez tartozó ma-
gyar nyelvû szoftver és optikai csatlakozás
nagymértékben megkönnyíti a készülék
használatát.

Egyedi mérésekre használhatunk kü-
lönálló mûszereket. Ezek általában több
szolgáltatással rendelkeznek, és jobb mé-
rési feltételeket biztosítanak, mint a kombi-
nált mûszerek, esetlegesen a használatuk is
egyszerûbb és kényelmesebb. Ugyanak-
kor, ha munkánk során többfajta mérést
kell elvégeznünk, célszerû kombinált mû-
szereket használni, mivel ezek lehetôvé te-
szik az összes szükséges mérés elvégzését
egy mûszerrel. Milyen feltételeket támasz-
szunk az ilyen típusú mûszerekkel szem-
ben? Két alapvetô szempont az, amit min-
denekelôtt figyelembe kell venni. Az egyik
a biztonságos használat, azaz a mûszer fe-
leljen meg a vonatkozó – jelen esetben pl.
az IEC 1010 – elôírásainak. Ez általában
egyszerûen ellenôrizhetô, részben a készü-
léken fel kell legyen tüntetve az IEC 1010
felirat, részben a – lehetôleg magyar nyel-
vû – használati utasításban külön bekezdés
taglalja, hogy a mûszer mely elôírásoknak,
szabványoknak felel meg. A másik

alapvetô szempont, hogy a készülékkel a
mérések a szabványban rögzített módon
legyenek elvégezhetôk. Kérjünk a mûszer-
hez magyar nyelvû használati utasítást, és
jó szolgálatot tehet, ha a készülék rendel-
kezik kalibrációs jegyzôkönyvvel is. To-
vábbi szempontok lehetnek természetesen
a kényelmes használhatóság, a hosszú ga-
ranciaidô, a kis súly stb. 

A méréseket tekintve mit kívánunk meg
egy ilyen kombinált mûszertôl? Az elôzô-
ekbôl következôen azt, hogy egy készülék-
kel lehessen elvégezni a szigetelésvizsgála-
tot, a hurokellenállás mérését, a várható
rövidre zárási áram meghatározását, az
életvédelmi relék ellenôrzését, a kontaktfe-
szültség mérését, esetlegesen a talaj vezetô-
képességének mérését, szivárgó áram mé-
rését, fázissorrend meghatározhatóságát, és
természetesen – amennyiben számítógépet
is használunk – megfelelô kiértékelôszoft-
vert. A számítógépes csatlakozásnál gyô-
zôdjünk meg arról, hogy a mûszer a
számítógéptôl galvanikusan le legyen vá-
lasztva, azaz lehetôleg optikai csatlakozás-
sal rendelkezzen.

A fenti szempontoknak igen jól megfelel
a HTItalia MACROTEST 5035 típusjelû, ki-
fejezetten IEC 1010 elôírás szerinti mérések-
re alkalmas mûszere. A készülék háztartási
és ipari elektromos berendezések vizsgála-
tára alkalmas. Segítségével a következô mé-
rések végezhetôk el: folytonosságmérés 
200 mA-nél magasabb mérôárammal, szi-
getelés ellenállásmérés 50, 100, 250, 500 V
vagy 1000 V DC
mérôfeszültség-
gel, fi-relék mû-
ködési ideje, fi-
relék mûködtetô
árama, érintési
feszültség méré-
se, hurokellenál-
lás/impedancia
mérése (0,1 mΩ-
tól!) az életvédel-
mi relék mûköd-
tetése nélkül,
várható rövidre
zárási áram meg-
határozása, föl-
delési ellenállás
és vezetôképesség mérése, fázissorrend
meghatározása.

Harmonikustartalom vizsgálata

Jóllehet ez a vizsgálat nem közvetlenül tarto-
zik az elektromos biztonságtechnikai méré-
sek közé, mégis egyre fontosabb szerephez
jut. Ennek magyarázata abban rejlik, hogy az
iparban egyre több félvezetôs kapcsolóval
épített vezérlô- és szabályozóberendezések,
szünetmentes tápegységek jelennek meg,
amelyek eltorzítják a hálózat szinuszos jelét,
harmonikusokat hoznak létre. Ezek a harmo-
nikusak rontják a hálózat hatásfokát, melege-

déseket idéznek elô, a kapcsolási tüskék –
megfelelô védekezés hiányában – feleslege-
sen veszik igénybe a berendezések, kábelek
szigetelését. A harmonikustartalom csökken-
tésére, megszüntetésére különbözô módsze-
rek vannak, ám ezek alkalmazásához ismer-
nünk kell a hálózat paramétereit, jelen eset-
ben a hálózat harmonikustartalmát. Erre a
célra szolgálnak a különbözô, e célra kifej-
lesztett mûszerek, amelyek a kiviteltôl füg-
gôen 16 … 32 harmonikustartalomig alkal-
masak mérésre egyfázisú vagy háromfázisú
rendszerekben. Ritka az a készülék, amely
csak a harmonikus, tartalom meghatározásá-
ra alkalmas, álta-
lában több háló-
zati paraméter
határozható meg
ezekkel a készü-
lékekkel.  Ilyen
pa ramé te rek :
csillag- és deltafe-
szültségek, fázis-
áramok, valódi,
meddô- és látszó-
lagos teljesítmény,
valódi és meddô-
fogyasztás, telje-
sítménytényezô
és cos φ, feszült-
séganomáliák (tüskék és feszültségkimaradá-
sok) és persze a harmonikustartalom. A mé-
résekhez a készülékek nyitható áramváltók-
kal (lakatfogókkal) rendelkeznek. Az LCD-ki-
jelzési technika lehetôséget ad a jelalakok
megjelenítésére, ezzel is megkönnyítve a
mért értékek kiértékelését. A VEGA 76 típus-
jelû készülék alkalmas a fenti paraméterek
mérésére, és természetesen a mért értékek
számítógépes gyûjtésére és kiértékelésére is. 

A SIRIUS 89 névre hallgató készülék iga-
zi kombinált mûszer. A teljesítmény, a THD,
a harmonikusok és a feszültséganomáliák
mérésén kívül a következô mérésekre is al-
kalmas: folytonosságmérés 200 mA-nél ma-
gasabb mérôárammal, szigetelés ellenállás-
mérése 50, 100, 250, 500 V vagy 1000 V
DC mérôfeszültséggel, fi-re-
lék mûködési ideje, fi-
relék mûködtetô ára-
ma, érintési feszült-
ség mérése, hurokel-
lenállás/impedancia
mérése (0,1 mΩ-tól!) az
életvédelmi relék mû-
ködtetése nélkül, várható
rövidre zárási áram meg-
határozása, földelési ellen-
állás és vezetôképesség
mérése, fázissorrend
meghatározása, szi-
várgó áram mérése
és frekvenciamérés.

rapas@axelero.hu
www.rapas.hu

5. ábra. Érintésvédel-
mi relévizsgáló mûszer

6. ábra. Kombinált
érintésvédelmi mûszer

7. ábra. Harmonikus-
tartalom-mérô mûszer

8. ábra. Kombinált
harmonikustartalom-
mérô
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Mechanikai méretek mérése – 
koordinátamérõ gép

Anyagi világunkban minden használati
tárgynak, termelõeszköznek, alkatrész-
nek stb. 3-dimenziós méretei vannak,
amelyekbõl többnyire mindhárom fon-
tos, bár ritkábban megelégszünk két vagy
egyetlen mérettel. A mérés összehasonlí-
tás, vagyis a mérendõ távolságot össze-
hasonlítjuk az etelonnak tekintett egység-
nyi mértékkel (a méterrel és ennek törtré-
szével vagy többszörösével). A mérték
(vagy méret) ezt a viszonyszámot jelenti. 

Gyártáskor pl. az elkészült munkada-
rabot alkalmas mûszerrel (vonalzó, szög-
mérõ, tolómérõ, mérõóra stb.) megmér-
jük, és a méreteltérés alapján minõsítjük.
Ez meglehetõsen sok élõmunka, és nem
kapcsolható ki az „emberi tényezõ”. Ha
ezt egy gép végzi, akkor elkerüljük a
szubjektív megítélést, mert az fáradhatat-
lanul összegzi, rendszerezi a mérési
eredményeket, statisztikákat készít stb.
Ezenfelül néhány járulékos feladatra is
felhasználható, amelyeket hagyományos
kézi mérõeszközeinkkel csak igen nagy
fáradsággal tudnánk elvégezni. 

Ilyen terület az ún. „szabad felületek”
mérése, feltérképezése, digitalizálása. Az
autóiparban még ma is pl. mûvészek ké-
szítik a karosszériát, bár ezt makett alap-
ján kellene gyártani, amely pl. nem ma-
tematikai testfelületekbõl született. De
ma már egyetlen mûszert sem lehet elad-
ni formatervezés nélkül. Az ergonómia is
az emberi formákhoz illeszkedõ felülete-
ket igényel. Ilyenkor ez a felület a számí-
tógépbe egy adathalmazként kerül be.
Ezt a mérõgép produkálja. 

A mérõgép egy térbeli mozgásra ké-
pes tapintófej vezérlésébõl áll, amely az
asztalára rögzített munkadarab felületén
végigjár, és a térbeli koordinátákat meg-

méri. A mérési feladatnak megfelelõen
nagyon sok mérõgép létezik, egy-egy
gyártó cég is típuscsaládokat alakít ki.
Egyik leghíresebb (és legprecízebb) gyártó
a Carl Zeiss Mûvek, amely pl. négy
mérõgépcsaládot gyárt. A portálcsalád ál-
talános mérési célokra használható nagy-
méretû gépekbõl áll. A 1. ábrán a cég
Athena típusú hídmérõ gépét láthatjuk. 

A második csoportot a gyártásellenõr-
zésre készült gépcsaládok képezik. Ezek
egy része egyedi megrendelésre, az adott
feladathoz legjobban illõ felépítésû, azaz
gyártósorba illeszthetõ. A harmadik csa-
ládhoz a vízszintes karú mérõgépek tar-
toznak, kifejezetten olyan feladatokra,
amikor nagyobb alkatrészeket oldalról kell
letapogatni. Legnagyobb alkalmazási terü-
letük a forgácsológépek, ahol a kész mére-
teket kell ellenõrizni. A negyedik család a
szabad felületek mérésére szolgál. Felszíni
formák, kontúrok és felületek letapogatá-
sára, térbeli digitalizálására készülnek. 

A mérés úgy történik, hogy a tapintó-
fej mérõcsúcsa megérinti a mérendõ felü-
let egyik, majd – ezt referenciaként hasz-

Mérjünk géppel! 
Zeiss koordinátamérõ gép

GRUBER LÁSZLÓ

A testek geometriai mérése nagyon fontos, mind a konstrukcióban, fej-
lesztésben, mind a gyártásközi és végtermék-ellenõrzésben. A hagyomá-
nyos eszközök (mérõléc, tolómérõ, mikrométer, indikátoróra, kaliberek,
mérõmikroszkópok stb.) sebesség tekintetében messze elmaradnak a
korszerû kívánalmaktól, ráadásul számítógépes bizonylatolórendszerekbe
csak az erõsen szubjektív emberi közremûködéssel illeszthetõk be. Ennek
feloldására szolgálnak a koordinátamérõ gépek. A cikkben a Zeiss mérõ-
gép- és számítógépes programja ad ízelítõt a témából…

nálva – egy másik pontját, és a kettõ kö-
zötti távolságot méri, számítja a gép. 
A tapintófejen általában 1 … 5 mérõ-
csúcs található: mindig azt kell használ-
ni, amelyik a legjobban illeszkedik a mé-
réshez. A mérõprogramhoz meg kell ha-
tározni a tapintócsúcsot. Maga a tapintó-
csúcs rubinköves, mindezekkel a gép 
1 … 2 µm pontossággal tud mérni. 

A mérõgépek többnyire térbeli ponto-
kat képesek meghatározni és digitalizál-
ni. Ezekbõl a pontokból kell adott eset-
ben felületek pontjait értékelni az etalon-
hoz képest. Ez nehézkes, könnyû téved-
ni, ha nem elegendõen sok pontot mé-
rünk. A Zeiss gép egyik kiemelkedõ sajá-
tossága, hogy görbesort képes mérni, így
pl. egy furatot végigszkennel, amelybõl
az átmérõt, az ovalitást, az egytengelyû-
séget stb. lehet minõsíteni. 

A gép további képessége, hogy min-
den mérõértékhez nevet rendel hozzá,
amelyet a hozzáadott számítógépes
program adatcímként kezel a feldolgozás
során. 

Mérõgép – Zeiss-módra

A mérõgép lényeges mérõeleme egy ta-
pintó-érzékelõ rendszer, amely távolság-
mérõ szenzort tartalmaz. Távolságmérõ
szenzort használnak a gépészetben, a
mérõórát, amely – többek között – a felü-
leti simaság mûszere, ugyanis µm-pon-
tossággal mér. Ezt azonban kézimûszer-
ként használjuk, azaz állványát a méren-
dõ tárgyhoz kézzel illesztjük, azon moz-
gatjuk stb. A mérõgép esetében a méren-
dõ tárgyat egy asztalon fixen rögzítjük, az
érzékelõ tapintócsúcsát pedig a mérõgép
x – y – z irányban (egy meghatározott
program szerint) mozgatja, és a mért ada-
tokat rögzíti. A precíziós méréshez termé-
szetesen az asztal precíziós kialakítása is
szükséges (mozgatási síkok vonali és
szögtûrései, golyós-orsós meghajtás stb.).
Az asztalmozgatás pontosságának leg-
alább egy nagyságrenddel illik ponto-
sabbnak lenni a mérési pontosságnál. 

A digitalizált mérési adatok számító-
gépbe kerülnek. A mérõgépek közötti
különbségek a szenzor felépítésében és a
megvezetésében vannak. A korszerû mé-
rõgépet számítógép vezérli, a Zeiss esté-
ben a program neve: Calypso. Azért,
hogy a Zeiss mérõgép Calypso-program-
ját megértsük, vázlatosan áttekintjük ma-
gát a mérési technológiát.

A Zeiss – eltérõen más gyártmányok-
tól – a hagyományos passzív letapogatás
mellett az aktív letapogatás elvét alkal-
mazza (Active Scanning Technology).
1979-ben fejlesztette ki univerzális mé-
rõfejét, majd 1994-ben a VAST-fejet, ma
pedig ennek továbbfejlesztett változatát,
a VAST XT-t használja. Mit takarnak ezek
a kifejezések?

1. ábra. Hídmérõ gép képe
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A mérés lényege, hogy a mérendõ ér-
téket úgy hasonlítsuk egy etalonhoz, hogy
a mérendõ tárgy azt ne érezze, annak ál-
lapota ne változzon. A legkorszerûbb mé-
rési elv valamilyen letapogató-sugár (pl.
lézerfény) alkalmazása, amely érintés nél-
kül ad információt a mérõértékrõl, de ma
még a gépiparban többnyire tapintós ér-
zékelõt használnak. Bár a Zeissnek is van
lézeres távolságmérõje, tapintótûs megol-
dását szinte tökélyre fejlesztette. 

A hagyományos mérési elv szerint a
tapintófejet (többnyire egy rubingöm-
böcskét) rugóerõ szorítja a mérendõ felü-
lethez, amelyen a tapintót mozgatjuk. Itt
nagy felelõsség hárul a rugóra, ugyanis
nagy erõ maradó alakváltozást okozhat a
mérendõ felületen (behorpad, elhajlik, fe-
lületébe nyomódik stb.), kis rugóerõ pedig
nem követi pontosan a felület egyenetlen-
ségeit, csak lassú letapogatómozgatást en-
ged meg, ami növeli a mérési idõt stb. 

A Zeiss ezért a passzív, rugóerõ ellen
dolgozó távolságmérõ helyett kidolgozta
az aktív mérõerõ elvét, amely szerint a
mérõerõt három komponensbõl adja
össze: a rugóerõbõl, a sebességbõl és a
mozgatott tömeg gyorsulásából. A viszo-
nyokat a 2. ábrán láthatjuk.

Maga a mérõelrendezés egy rugóla-
pokkal összefogott flexibilis keret, amely
a mérés folyamán a kiindulási téglalap-
alakzatból romboiddá deformálódik. A
mérõerõ ekkor három komponensbõl áll:

F = D · c + v · d + m · a 

ahol D az elmozdulás, c a rugóállandó, v
a sebesség, d a csillapítás, m a mozgó
rendszer tömege, a pedig a gyorsulása. 

A mérõfej elmozdulása csekély,
mindössze ±1 mm. Használnak fejet
csak oldalirányú mérésre, de gömbfejjel
elforgathatjuk 90°-ra. Ilyenkor a gravitáci-
ós gyorsulás hatását az aktív letapogató
rendszer kompenzálja. Ezt láthatjuk a 3.
ábrán.

A Zeiss mérõgépeken háromféle fej
használatos, a megfelelõt az adott mérés-
hez kell kiválasztani. A mérõfejek fotóit a
4. ábra mutatja. Legsokoldalúbb a há-
romirányú [(4. b) ábra.].

Sok múlik a csillapításon. Ha nincs
csillapítás, a mérõrendszer lengésbe jö-
het, és egy sor hamis mérõértéket produ-
kál, egy csomó helyet pedig átlép. A ha-
gyományos analóg rendszerek passzív
folyadékos csillapítást alkalmaznak,
amely hiszterézises. Az 5. ábrán látható,
hogy a hagyományos és Zeiss-féle aktív
letapogatás között nagyságrendi különb-
ség lehet.

Melyek hát az aktív letapogatás fõbb
paraméterei? Vizsgáljuk a mérési felbon-
tást, a mérõerõt és a mérési tartományt. 
A Zeiss-féle elven mûködõ aktív letapo-
gatás felbontása mintegy 50 nanométer.
A mérõerõ 0,05 N-tól 1 N-ig beállítható.
A mérési tartomány ±1 … ±2,5 mm,
amely a VAST szenzorral 600 mm-es kar-
hosszig növelhetõ. 

A Zeiss mérõgépen is többféle fej
használható. Egyszerû felépítése miatt
használnak passzív fejet is, sõt nemrég je-
lentették be legújabb VAST XXT típusú
passzív mérõfejüket (lásd 6. ábra), amely
kitûnik karcsú felépítésével és kardán-
csuklós rendszerével, amellyel a mérési
adatot beviszi a rendszerbe. 

Nem vitás azonban, hogy a gyors és
pontos mérést a szabadalmaztatott VAST
navigációs rendszerrel lehet elvégezni. 
A felületi érintéses technológiától a heli-
kális letapogatáson keresztül a dinamikus
kalibrációig alkalmas a mérõgépen való
mérésre. A viszonyokat a 7. ábra mutatja.

Az aktív letapogatásnál a mérési se-
besség és pontosság nem megy egymás
rovására, mint a hagyományos mérésnél.
A VAST Navigator három elõnyös tulaj-
donságot egyesít:

2. ábra. A tapintófej mérõereje

a)                 b)                  c)

4. ábra. Zeiss mérõgép mérõfejei: 
a) oldalmérés, b) háromirányú mérés, 
c) függõleges mérés

6. ábra. VAST XXT kardáncsuklós, passzív
mérõtû felépítése

a)                                       b)                                            c)

7. ábra. VAST Navigator: a) tangenciális érintõfej, b) helikális letapogatás, 
c) dinamikus tûs-kalibráció

a)                                                                  b)

5. ábra. Letapogatási hiba: a) passzív, hiszterézises csillapítással, b) aktív letapogatással

3. ábra. 90°-ra elforgatott mérõfej
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Nem hasonlít a hagyományos mód-
szerekhez, nem szükséges gyûrûs
idomszer a kalibrációhoz
A kalibrációs eljárás nem függ a mé-
retektõl és a térbeli geometriától
A kalibrációt kizárólagosan a kalibráci-
ós gömbön hajtja végre [(7. c) ábra] 

Az aktív letapogatás a helikális vonalveze-
tést részesíti elõnyben. Ahagyományos mé-
résnél vagy egyedi mérõpontokat mér a
gép, amelyek nagyon szórhatnak, vagy kö-
röket tapogat le, amelyek mérõpontjai
ugyan kisebb hibával, de szintén szórnak.
A VAST Navigator mérõtûje helikális görbe
szerint tapogat le, pl. egy belsõ furatot,
amelynek legkisebb a hibája. Aviszonyokat
a 8. ábra mutatja. 

A letapogatáshoz a mérõgépet moz-
gásba kell hozni, azaz az x – y – z koor-
dinátákban elmozdulni. Erre szolgál a
Calypso nevû program, amely a vizsgá-
landó darab CAD fájljából – intelligens
módon – „megírja” a vizsgálóprogramot,
majd ezt betöltve a mérõgépbe, a szüksé-
ges vizsgálatokat elvégzi (lásd 9. ábra). 

A Calypso-program

Mérõgépet sok cég gyárt: van, aki csak
egy berendezés célmûszereként (pl.
elektronikaialkatrész-beültetés), de kevés
gyártó kapcsolja össze számítógéppel,
mint pl. a Zeiss. A cég ugyanis a Calypso
nevû szoftverrel a mérõgépet szorosan a
CAD szolgálatába állította. 

A számítógép-vezérlésû rendszerek-
nél megszoktuk, hogy programozásuk-
hoz komoly felkészültség kell, nem ritkák
speciális szaktanfolyamok stb. Egy terme-
lõ cég gyártmányellenõrzése nagy tudású
technológusok kemény munkájával ké-
szült programokkal végezhetõ el. Ugyan-
akkor nem kizárható az emberi tévedés.
Vajon nem lehetséges-e ebbe is belevon-
ni a számítástechnikát? A Zeiss Calypso-
programja gondoskodik róla: optimális
mérési programot dolgoz ki az eredeti
CAD: program adataiból off-line módra,
amelyet azután mérõgépe értelmez, és a
gyártmányokat minõsíti. 

A Calypso automatikusan azonosítja a
CAD-adatok alapján a geometriai eleme-

ket, letapogatási útvonalat és stratégiát ge-
nerál, két elem között mindig visszatér a ki-
indulási ponthoz. A mérés értékelésekor
mindig figyeli a megadott tûréseket. A mé-
rendõ munkadarab köré egy befoglalótes-
tet rendel, amelynek kontúrja referencia-
ként szolgál a letapogatás során. Ez az üt-
közéseket is gátolja. Ezt mutatja a 10. ábra.

A CAD-programból az adatok szab-
ványos interfészen keresztül kerülhetnek
a Calypsóba (STEP, IGES, VDAFS), vagy
egyes CAD-szoftverekbõl közvetle-
nül (CATIA, ProEngineer, UniGraphics,
IDEAS). Ezen off-line módszeren kívül le-
hetõség van a mérõgéprõl on-line módon
is bevinni a geometriai adatokat. A rend-
szer hatásábráját a 11. ábra mutatja.

A geometriai adatok tehát a STEP-fáj-
lon keresztül kerülnek be, míg az etalon és
a tûrések a CAD-bõl származnak. Mind-
ezen adatokkal a Calypso tesztprogramot
generál, amelynek esetleges ütközéseit a
program szimulációs futtatásával ellen-
õrizhetjük. Ha pl. a letapogatás során az

ötágú tapintótû nem használt ága ütközne
a munkadarabbal, azt lehetõségünk van
kijavítani. A Calypso tesztprogramjának
elkészítését a 12. ábra szemlélteti.

A Calypso nemcsak egyedi mérésre és
munkadarab-minõsítésre használható. 
A QS-Statt nevû statisztikai kiértékelõprog-
rammal pl. együttmûködik, és sorozatmé-
rés esetén a mérési adatokat rendszerbe
foglalja, statisztikai kiértékeléseket végez,
szórásokat számít stb. Ez visszahathat a
gyártási technológiára, sõt a konstrukcióra
is. A Calypso és vele együtt a mérõgép te-
hát több, mint egy precíz mérõeszköz.

Alkalmazási területek

A Zeiss mérõgépnek és a Calypso szoft-
vernek széles alkalmazási területe van.
Az öntészetben a precíziós öntvények és
öntõmintáik értékelésében kiválóan
használható, hiszen az öntött felületek
geometriája meglehetõsen bonyolult. 
A hagyományos gépiparban, a forgácsolt
alkatrészeknél a mérés kulcsfontosságú,
amely fokozottan jelentkezik a szerszám-
iparban. A pontos gyártmány záloga a
pontos szerszám. Egyik fontos szerszám-
ipari terület a mûanyagipar, ahol sokszor
magát a készterméket is méréssel kell mi-
nõsíteni (fogaskerekek, csapágyak stb.). 
A jármûipar mint a gépipar kiemelt terü-
lete szintén mérésigényes. És ha mind-
ezek mellett ezek beszállítóiparát is te-
kintjük, akkor belátható, hogy a mérõgé-
pekre milyen nagy szükség van. Alkalma-
zásának ára szab határt, ezért gyártósor-
ban ritkán találkozhatunk vele, inkább
laboratóriumi eszközként megszokott.

9. ábra. Calypso-mérõprogram mûködteti
a mérõgépet

10. ábra. A mérendõ munkadarab befogla-
lókontúrja

11. ábra. Adatbeviteli módok a Calypsóba

12. ábra. Így készül a Calypso-mérõ-
program

a)                                         b)                                          c)

8. ábra. Letapogatási hibák: a) pontok nagy szórással, b) körök kisebb szórással, 
c) a helikális görbe a legpontosabb
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digitális
oszcilloszkópok

ELTEST Kft.
H-1015 Budapest, Hattyú u. 16.

Tel.: +36 1 202-1873
Fax: +36 1 225-0031
E-mail: eltest@eltest.hu
www.eltest.hu

Legjobb választás
200 MHz-től

100 GHz-ig

WaveExpert
20 GHz–100 GHz sávszélesség
10 MS/s mintavételi sebesség
512 M pontig

WaveMaster/SDA
3 GHz–11 GHz sávszélesség
40 GS/s mintavételi sebesség
100 M pontig

WavePro
1 GHz–3 GHz sávszélesség
10 GS/s–20 GS/s mintavételi sebesség
48 M pontig

WaveRunner
350 MHz–2 GHz sávszélesség
5 GS/s–10 GS/s mintavételi sebesség
24 M pontig

WaveSurfer
200 MHz–500 MHz sávszélesség
10,4” SVGA érintőképernyő
2 M pontig
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A 80-as évek elején az analóg oszcil-
loszkóp kezdett lassan teret adni egy új
típusú mûszernek, amely rögzítette és
mérte a jeleket: digitális oszcilloszkóp-
nak hívták. Megadta a lehetõséget a fel-
használónak, hogy rögzítse a hullám-
formákat azáltal, hogy az analóg adato-
kat számokká konvertálta, majd a kép-
ernyõn az adatpontokat jelenítette meg.
Mivel immár minden adat a memóriá-
ban került eltárolásra, számos elõnyt
hozott a technológia a hullámforma
megtekintésére és analízisére vonatko-
zóan. Az egyszeri „lövésekre” vagy ala-

csony ismétlõdési rátákra vadászó mér-
nökök úgy találták, hogy a DSO (Digital
Storage Oscilloscope, azaz digitális tá-
rolóoszcilloszkóp) kiváló lehetõséget
biztosított arra, hogy rögzítsék, tárolják
és megtekintsék a rendkívül világosan
megjeleníthetõ jelalakot, függetlenül at-
tól, hogy milyen alacsony is volt az is-
métlõdési ráta. A DSO digitális formátu-
ma megadta a mérnököknek a lehetõsé-
get arra, hogy még mélyebbre ássanak a
jelanalízisben, amely messze túlmutat 
a korábbi „nézegetési” technikákon. Az
új, a hullámforma automatikus mérésé-

Jelanalízis digitális 
oszcilloszkóp segítségével

DR. MICHAEL LAUTERBACH, LeCroy Corporation

Az oszcilloszkóp volt az elektronikai tervezésben dolgozó mérnökök el-
sõdleges eszköze sok-sok évvel ezelõtt, a mûszer feltalálása óta. Az elsõ
évtizedekben az oszcilloszkópok analóg elven mûködtek. A bennük imp-
lementált legfõbb technológiát a front-end erõsítõk és a foszfor jelentet-
ték, amely utóbbit a képernyõ bevonására használták. A foszfor szolgált
emlékezõelemként is, amely rövid ideig „megjegyezte” a felhasználónak
közvetített jelalakot. Az oszcilloszkóp értéke abban rejlett, hogy képes
volt másodpercenként rengetegszer is triggerelni, és a foszforeszkáló ké-
peket egymásra rajzolva a képernyõn megjeleníteni. A jelre vonatkozó in-
formációt a jelre tekintéssel lehetett kinyerni. Az analízist nem más, mint
az oszcilloszkóp felhasználójának agya végezte.

re irányuló eszközök (pl. pulzuspara-
méterek) eliminálták a mérnökök egyé-
ni „leolvasási technikájából” adódó
szubjektivitást és az ebbõl eredõ eltéré-
seket, és ezáltal jelentõsen megnövel-
ték a mérések pontosságát. Rendelkez-
tek olyan funkciókkal, mint elõ- és
utótriggerelés, többszörös zoom, vala-
mint olyan hullámformaanalízis-mód-
szerek, mint átlagolás, alapvetõ mate-
matikai mûveletek és FFT, amelyeket az
analóg oszcilloszkópok egyaránt képte-
lenek voltak elvégezni. Ezek az eszkö-
zök minden mérnök számára elérhetõ-
vé tették a jelanalízist anélkül, hogy kü-
lön szoftvert kellett volna írniuk az ada-
tok elemzésére (1. ábra).

Rendkívül kevés alkalmazás még
mindig kimondottan alkalmas arra, hogy
gyorsan triggerelõ és a jelbõl nézetet kí-
náló oszcilloszkóppal használják. A piac
leggyorsabb analóg oszcilloszkópjai
másodpercenként akár egymilliószor is
triggerelhetnek és rajzolhatják fel az
egyes jeleket a képernyõre valós idõben.
Ám ezen eszközök piaca rendkívül ki-
csiny, egyszerûen azért, mert a mérnö-
kök többé nem képesek elegendõ infor-
mációt kinyerni abból, hogy pusztán
megtekintik a jelalakot a képernyõn.
(Például kiadhatják egy mérnöknek fel-
adatul, hogy ellenõrizze egy gyors órajel
teljesítményét, amely adatot szállít egy
mikroprocesszorba vagy mikroprocesz-
szorból.) Az egyik kötelezõ vizsgálati té-
nyezõ, hogy a jel megfelel-e bizonyos
dzsitterre vonatkozó követelményeknek.
Képzeljük csak el, amint a mérnök meg-
próbálja tisztán vizuális alapon megvizs-
gálni a hullámforma több százmillió cik-
lusát minden másodpercben, és ennek
alapján eldönteni, hogy megfelel-e a jel
a követelményeknek! Teljességgel lehe-
tetlen… 

WaveShape Analysis

Hogyan tudja az adatok (amelyekben ott
rejlik a válasz a kérdésünkre) igen pontos
és nagymértékû rögzítésére képes digitá-
lis oszcilloszkóp megjeleníteni azokat az
adatokat a kívánt formában, figyelembe
véve a jel összetettségét? Ha a megjelení-
teni kívánt információnak annyit kell
mondania, hogy a jel megfelel bizonyos
követelményeknek, az oszcilloszkóp
egyszerûen megjeleníthetne egy szöve-
ges üzenetet. De ha az áramkör nem mû-
ködik megfelelõen, hogyan lehetne az
oszcilloszkópban rendelkezésre álló,
iszonyatos mennyiségû mérési adatot
megjeleníteni úgy, hogy az használható
betekintést nyújtson az oszcilloszkóp fel-
használója számára? Így jutunk el a
„WaveShape Analysis” koncepciójához:
aminek azt a képességet jelenti, aminek
alapján az oszcilloszkóp képes a komp-

1. ábra. Valamennyi LeCroy oszcilloszkópsorozat (WaveMaster, WavePro,
WaveRunner, WaveSurfer) kombinálja az erõs túlminta vételezés, nagy memória 
és a minden részletre kiterjedõ, egyszerûen használható Waveshape Analysis elõnyeit
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lex adatok reprezentálására olyan formá-
tumban, amely eltér a szokványos idõ-fe-
szültség függvénytõl. Az újfajta nézeti le-
hetõségnek meg kell adnia a lehetõséget
a mérnök számára ahhoz, hogy „ráné-
zésre felismerhessen” és „méréssel meg-
erõsíthessen” – pontosan úgy, ahogy kol-
légái végezték az oszcilloszkóp hõskorá-
ban a nyers jelalak vizuális vizsgálatával
és a markerekkel végzett mérésekkel. Az
elemzés e típusa arra alapoz, hogy a hul-
lámformák megtekinthetõk az idõ-, frek-
vencia-, statisztikai és paraméteres mo-
dulációs tartományokban. Csak e nézeti
lehetõségek használatával kaphat az 
oszcilloszkóp felhasználója átfogó képet
a vizsgált áramkör mûködésérõl. A
WaveShape Analysis lehetõvé teszi szá-
mításigényes és sokat mondó matemati-
kai funkciók végrehajtását, amelyek
egyik tartományból a másikba viszik a je-
leket. Minden ilyen jellegû feldolgozás-
nak egyszerûen hozzáférhetõnek, érthe-
tõnek és rettenetesen gyorsnak kell len-
nie, különben kerülnék a használatukat.
A modern digitális oszcilloszkópokkal a
mérnökök gyorsan begyûjthetik, mérhe-
tik és analizálhatják a jeleket.

A klasszikus oszcilloszkópos mérés a
jel feszültségét jeleníti meg az idõ függ-
vényében. A manapság elõforduló komp-
lex jelek sokkal erõsebb WaveShape
Analysis-funkciókat követelnek meg,
mint a szimpla markeres vagy paraméte-
res mérések. A mai jelek egyszerûen túl
összetettek az egyszerû oszcilloszkóp-
képernyõs megfigyeléshez, és a hagyo-
mányos paraméterek mérésére támasz-
kodva csak nagyon ritkán állapítható
meg a helyes mûködés. A 2. ábra egy
egyszerû, mégis hatásos példát mutat a
WaveShape Analysisre. Gyakran pulzus-
paraméterként kerülnek kiszámításra a
jelek kulcsfontosságú jellemzõi. A korai
digitális oszcilloszkópok egyszerûen csak
a paraméterek legutolsó mért értékét jele-
nítenék meg. Az utánuk következõ gene-
ráció már olyan statisztikus jellegû adato-
kat is képernyõre tenne, mint a maximá-
lis, minimális és átlagos paraméterérté-
kek. Ám ezekbõl a számokból a felhasz-
náló csak minimális betekintést nyer a hi-
básan mûködõ áramkörben található hi-
baforrásba. A hisztogram (gyakoriság-
megoszlási grafikon) egy újfajta nézettí-
pus, amely a paraméteradatokat jeleníti
meg. Ez egy oszlopdiagram, amely azt
mutatja meg, hogy az adott paraméterbõl
az adott értékek milyen gyakorisággal for-
dultak elõ a mérés során. Ez az új nézet
egyszerû megtekintést és mérést biztosít,
amely információt nyer ki a nyers adatok
komplex készletébõl. A 2. ábrán a frek-
vencia-paraméter „hisztikon”-ja azt mu-
tatja, hogy az alapfrekvencia nem stabil –
a felhasználó egyenes úton kapja az infor-
mációt az eloszlások magától értetõdõ

nézeteibõl, és további egyszerû mérése-
ket végezhet. A fejlettebb oszcilloszkópok
rendkívül nagy sebességû adatáteresztõ
képességgel rendelkeznek, amely képes-
sé teszi õket bármely paraméter akár
nyolc hisztikonjának egyidejû megjelení-
tésére (2. ábra).

Memória és feldolgozási sebesség

A komplex jelekbõl a hasznos informá-
ció kinyerését tovább bonyolítja a hul-
lámforma rögzítésének idõbeli hossza.
Néhány évvel ezelõtt egy 1 gigamin-
ta/s (109 minta/s) valós idejû vagy
„egylövéses” mintavételezési sebessé-
gû DSO meglehetõsen gyorsnak szá-
mított. Ha egy 1 gigamita/s mintavéte-
lezési sebességgel dolgozó oszcillosz-
kóp, nanoszekundumonként egy min-
tát véve egy egyszerû, rövid jelalakot
50 ezer pont segítségével rögzített, ak-
kor egy 20 gigaminta/s-os oszcillosz-
kóp (20 adatpont/ns) 20-szor annyi
memóriát igényelne (1 Mpontot) ah-
hoz, hogy egy megegyezõ hosszúságú
jelet letároljon. Magától értetõdõen az
újabb, nagyobb mintavételezési sebes-

séggel mûködõ oszcilloszkópok sokkal
pontosabban rögzítik a jeleket, és több
jelrészletet engednek látszani. Az osz-
cilloszkópnak tehát nem elég csupán
nagyobb rögzítési hosszat lehetõvé te-
võ memóriával rendelkeznie, hanem a
nagyobb adatmátrix kezelésére na-
gyobb sebességû adatútvonalra, vala-
mint nagyobb számítási teljesítményre
is szüksége van. A nagy memória tehát
közel sem minden egy nagy teljesítõ-
képességû digitális oszcilloszkóp ese-
tében (3. ábra).

A cégek kihívása egy olyan DSO
megtervezése, amely magas mintavéte-
lezési sebességgel dolgozik, nagy me-
móriával és olyan, specializált hardver-
szoftver infrastruktúrával rendelkezik,
amelyet arra terveztek, hogy begyûjt-
sön, mozgasson, feldolgozzon összetett
adatokat, illetve hasznos információt
nyerjen ki belõlük. Az eljárásnak gyors-
nak kell lennie, hogy a mérnököt ne vá-
rakoztassa meg a feldolgozással, így a
mûszer használati értéke kimagasló,
míg a mérnök termelékeny marad. 
A LeCroy ennek a kihívásnak egy pél-
dátlanul gyors architektúra megtervezé-

2. ábra. Hisztikonok (hisztogramikonok), melyek a frekvenciamodulációt, zajos 
mûködési ciklust és lapos idõzítési csúszáseloszlást mutatják

3. ábra. Ez a képernyõfotó egy komplex hullámformát prezentál, amelyet 20 giga-
minta/s mintavételezési sebességgel és nyolc, egymást követõ zoommal rögzítettek. 
A forrás-hullámforma bal- fent 20 ms-os rögzítési idõt reprezentál, míg a végleges 
ráközelítéssel készült jobb alsó 200 ps hosszú ablakban mutatja az összes adatpontot
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sével igyekszik megfelelni – ez nem
más, mint az X-Stream-technológia.

Az X-Stream-technológia

Ez a szabadalmaztatott oszcilloszkóp-
technológia a többi oszcilloszkóphoz
képest 10 … 100-szor gyorsabb adatát-
vitelt és -feldolgozást tesz lehetõvé. Az
X-Stream létrehozásában kulcsfontossá-
gú szerep jutott a szupergyors, nagymé-
retû CMOS-memóriának, kettõs, nagy
sebességû, GibitE (gigabit Ethernet)
csatlakozási pontnak és a COM objek-
tum-szoftvernek, amely optimalizálja a

teljesítményt és egyénre szabott méré-
sek végzését támogatja. Használható 
a LeCroy-tól érkezõ
vagy saját analízis is –
amelyek mindegyike
az oszcilloszkópban
található (4. ábra).

Egyénre szabhatóság

A szoftverarchitektúra
egyedi funkciója, hogy
lehetõséget biztosít a
felhasználónak arra,
hogy egyéniesített pa-

ramétermérésekkel vagy hullámforma-
matematikai funkciókkal egészítse ki az
eszköztárat. Felhasználó által írt Visual
Basic szkriptek, Matlab-, Mathcad- vagy
Excel-függvények minden gond nélkül
hozzáadhatók az oszcilloszkóp feldolgo-
zási láncához külön program futtatása, új
referencia-hullámforma készítése vagy
nagyobb adatfájlok mozgatása nélkül is.
Amint egyszer meghatározásra került, az
egyéni mérések vagy függvények imple-
mentációja nem bonyolultabb, mint egy
szokványos, windows-os „kivág és beil-
leszt” mûvelet. Ezzel a funkcióval az új
technológiák teljesítményét karakterizá-
ló, új protokollok számára tesztszabvá-
nyokat felállító vagy titkos projekteken
dolgozó mérnökök olyan egyéni analízist
hozhatnak létre, amilyet csak kívánnak
(5. ábra).

4. ábra. Az X-Stream-technológia

5. ábra. Egyéni paramétermérésekkel vagy hullámforma-
matematikai funkciókkal egészíthetõ ki a LeCroy oszcillosz-
kóp feldolgozási lánca
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Intelligens eszközök tervezése, telepítése
és szinkronizálása

A LabVIEW 8 a grafikus programozást ki-
terjeszti teszt- és vezérlõrendszerekre, a
rack-and-stack tesztmegoldásoktól kezd-
ve az automatizált gyári rendszerekig, új,
rugalmas és könnyen használható elosz-
tott kommunikációs és vezérlõeszközök
segítségével. A LabVIEW legújabb verzi-
ója egyszerûen testreszabható interfészt
nyújt távoli intelligens eszközökkel és
rendszerekkel való kommunikációhoz,
valamint ezek szinkronizálásához. Be-
ágyazott-rendszer tervezõk, tesztmérnö-
kök és vezérlési rendszermérnökök most
ugyanazt a grafikus platformot használ-
hatják egyszerû adatátvitelhez, valós ide-
jû kommunikációhoz és hálózati rend-
szerek szinkronizáláshoz integrált riasz-
tással, esemény- és adatrögzítéssel. 

A LabVIEW konfigurációalapú meg-
közelítését használva mérnökök köny-
nyen szinkronizálhatnak intelligens esz-
közöket és integrálhatnak NI valós idejû
és FPGA-alapú programozható automati-
zálás-vezérlõket (PAC), vagy bármely
PLC-t. A LabVIEW 8 program drasztiku-
san leegyszerûsíti az elosztott alkalmazá-
sok fejlesztését, tesztelését és karbantartá-
sát a teszt, vezérlés és tervezés területén.

Alkalmazáskorszerûsítés és
eszközkezelés 

Egyik újdonsága a LabVIEW 8 program-
nak a LabVIEW Project, amely egy új
projektalapú fejlesztõkörnyezetet mutat
be nagyméretû alkalmazások kezelé-
séhez és csoportos fejlesztéshez. 
A LabVIEW Project olyan eszközöket is
tartalmaz, amelyek több célhardver ke-
zelésére, integrált kód megkülönbözte-
tésére és forráskódkontrollra alkalma-
sak, valamint megfelelõek az alkalma-
zások asztali, hordozható, ipari és be-
ágyazott céleszközökre való telepítésé-
hez. Ezek a sajátságok lehetõvé teszik,
hogy könynyebben integrálják a
LabVIEW-programot, olyan magasabb
szintû szoftverfejlesztési folyamatokba,
amelyek programozók nagyobb cso-
portjának kezeléséhez vagy ipari fej-
lesztési folyamat szabványos megfele-
lõségéhez szükségesek.

Elérhetõségeink:
2040 Budaörs, Edison u. 2. B/E ép. 4. em.
Telefon: (06-23) 501-580.
Fax: (06-23) 501-589

E-mail: ni.hungary@ni.com
Web: www.ni.com/hungary 

A National Instruments LabVIEW
8 szoftvere elosztott intelligencát
nyújt tervezéshez, vezérléshez és
teszteléshez
A legújabb verzió projektalapú, korszerûsített elosztott 
rendszerfejlesztést is tartalmaz

Megjelent a National Instruments legújabb grafikus fejlesztõplatformja a
LabVIEW 8. Ez a továbbfejlesztés olyan új képességeket tartalmaz, amely-
lyel könnyedén megtervezhet és megvalósíthat intelligens elosztott rend-
szereket. A LabVIEW 8 egy új, projektalapú környezettel rendelkezik nagy
volumenû alkalmazások fejlesztéséhez és kezeléséhez, valamint a legújabb
Express technológiával a mûszervezérlés egyszerûbb megoldásához.
„Csaknem 20 év alatt a LabVIEW-program a mûszerezési rendszertervezés
kiemelkedõ megoldása lett, példátlan termelékenységet kínálva.” jelentet-
te ki Dr. James Truchard, az NI elnöke és vezérigazgatója. „A LabVIEW 8 ver-
zióval a National Instruments tovább növeli a termelékenységet olyan alkal-
mazások és technológiák szélesebb körû támogatásával, mint például a he-
terogén tesztrendszerek, gyors prototípus-készítés, teljes körû rendszerau-
tomatizálás és beágyazott valós idejû, FPGA- és mikroprocesszoros rend-
szerek – amelyek mind ugyanazt a nyílt és intuitív platformot használják”…

Tekintse meg az interaktív
ismertetõt és próbálja ki INGYEN a
LabVIEW 8-at! Látogasson el a
www.ni.com/labview oldalra!

+36 23 501 58033488

© 2005 National Instruments Corporation. All rights reserved. 
LabVIEW, National Instruments, NI, and ni.com are trademarks 

of National Instruments.  2005-5968-821-193-D

A National Instruments LabVIEW 8
az elosztott intelligens rendszerek
támogatásával hatalmas
lehetôségeket nyújt a kutatók és
mérnökök számára elosztott
rendszereik tervezéséhez és
megvalósításához.

Egy új kommunikációs technológia és
az integrált céleszköz-menedzsment
segítségével a LabVIEW 8
korszerűsíti az elosztott teszt- és
vezérlõrendszerek grafikus
fejlesztését.

LabVIEW 8
Az intelligens
megoldás
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Nyilvánvalóan senki sem válik meg szí-
vesen több éve, évtizede használt, jól
bevált mérôeszközétôl, amelynek min-
den trükkjét ismeri, hiányosságaival
megbarátkozott. Ám napjainkban egy-
re több jel mutat arra, hogy a közked-
velt ÉVÉ-Univerzál napja leáldozóban
van. (Tesszük ezt elismerve az egykori
fejlesztõk tudását, de felhívva a figyel-
met a gyártás és gyártói támogatás
megszûnte utáni problémákra.) Mind-
eddig nehéz volt a tulajdonosokat rábe-
szélni a cserére, mert az ÉVÉ-Univerzál
minden mérési képességét magában fog-
laló mûszerek ugyan jóval többet tud-
nak, de az áruk is ennek megfelelôen
magasabb. A most megjelenô Eurotest
XE mûszer is jóval okosabb, ám emel-
lett az ára alacsonyabb, mint az eddigi
univerzális digitális érintésvédelmi mû-
szereké.

Szabványügyi háttér

De miért kellene lecserélni az ÉVÉ-Univerzált?
Nos, leginkább azért, mert nem felel meg
a legújabb szabványok követelményei-
nek. (Persze tudjuk, hogy a szabványok
használata nem mindig kötelezô, de azért
ajánlásként – fôleg az érintésvédelmi mé-
rések területén – mégiscsak megszívle-
lendô.) 

Azt még mindenki lenyelte, hogy az
ÉVÉ-Univerzál nem felel meg az MSZ
EN 61010 szabványnak, hiszen csak
szakemberek használják, sôt a CE jelö-
lést sem kereste rajta senki. Ám 2003-
ban megjelent az MSZ 2364-610 azon
módosítása, hogy érintésvédelmi felül-
vizsgálatra (új szóhasználattal: ellenôr-
zésre) csak olyan mûszer használható,
amely megfelel az MSZ EN 61557 nor-
mának. Itt sincs baj az ÉVÉ-Univerzál

Fájó búcsú egy közkedvelt, 
több évtizede használt 
magyar érintésvédelmi mûszertôl
HORVÁTH LÁSZLÓ

Már több, mint két éve kalibrál a C+D Automatika Kft. Kalibráló-
laboratóriuma érintésvédelmi mûszereket, és tapasztalatai szerint még
mindig sokan használják a több évtizede hazánkban kifejlesztett 
ÉVÉ-Univerzál mûszert érintésvédelmi mérésekhez. Most egy újabb
készülék jelenik meg a piacon, amely mindent tud, amit koros elôdje, sôt
annál jóval többet, egyszerûbben, biztonságosabban, digitálisan…

pontosságával, de a biztonsági követel-
ményekkel annál inkább (a csatlakozá-
sok milyenségétôl a túlfeszültség-álló-
ságig sok mindennel).

Mérési képességek hiányosságai

Egyedül az egyébként tájékoztató jel-
legû szigetelésiellenállás-mérésnél sérül
a mérési elv az ÉVÉ-Univerzál esetén: a
kötelezô egyenfeszültség helyett váltó-
feszültséggel történik a mérés (a 61557-
es szabvány elôírja a fázisfeszültség-
ellenôrzést, és annak megléte esetén a
mûszer nem végezheti el az egyenfe-
szültségû szigetelésiellenállás- mérést).
Az áramvédôkapcsoló-mérésnél sem
igazán használható a jó öreg, mert már
a leoldási áram beállítása is csak tájé-
koztató jellegû, és csak 50 mA feletti kü-
lönbségi áramnál használható.
A kalibrálólaborba beérkezô mûszerek-
nél a tapasztalat több esetben igazolta
az analóg mûszerek egy komoly hátrá-
nyát. Elég egy kisebb ütés (leejtés), és a
mérômû tengelye szorulni kezd, a mû-
szer reprodukálható mérésre alkalmat-
lanná válik (mindig máshol áll meg a
mutató). Ehhez még társulnak ilyen
esetekben a ház törései – a mûszert
idônként csak a hordtáska tartja egy-
ben.

Az új fecske

A szlovén Metrel cég legújabb „üdvöské-
je”,  az Eurotest XE mindenben alkalmas
az ÉVÉ-Univerzál kiváltására. Természe-
tesen maximálisan megfelel az MSZ EN
61557 követelményeinek, minden mérés
elôtt ellenôrzi az egyébként színkódolt
bekötések helyességét (a bekötési rajz

gombnyomásra grafikusan is megjele-
níthetô a kijelzôn), folyamatossan

monitorozza a három mérôvezeték
közötti feszültségeket. Tud hurok- (L-PE)
és vonalellenállást (L-N) mérni, szigetelé-
si ellenállást állíthatóan 100 V-tól 1 kV
mérôfeszültségig egyenfeszültséggel. A
háromvezetékes földelési ellenállás mé-
réséhez saját generátorát használja, így a
hálózati csatlakozásoktól távol külön
aggregátor nélkül is lehet mérni vele. Az
áramvédôkapcsoló-mérések között meg-1. ábra. Egy, az elõírásoknak mindenben megfelelõ mûszer érintésvédelmi ellenõrzéshez:

EUROTEST XE – a gazdaságos megoldás
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találjuk az érintésifeszültség-, leoldá-
siidô-, leoldásiáram-mérést csakúgy, mint
az áramvédô kapcsoló leoldása nélküli
hurokellenállás-vizsgálatot. Természete-
sen méri az Eurotest XE a hálózati feszült-
ségeket mindhárom vezeték 
(L-N-PE) között, és emellett opcionálisan
lakatfogóval áramot, szivárgó áramot is
mérhet.

Többlettudás még az ÉVÉ-Univerzál-
hoz képest a váltott polaritású, legalább
200 mA-es egyenárammal történô folyto-
nosságmérés is. Megállapítható az
Eurotest XE-vel a fázissorrend (forgás-
irány), rendelhetô hozzá luxmérô adap-
ter. A mûszer képes a mérések tárolására,
és azokat átadhatja a vele járó számító-
gépes programnak soros vagy USB por-
ton nyomtatásra, tárolásra és további fel-
dolgozásra. Az Eurotest XE tápellátását a
vele járó, adapterrel tölthetô akkumulá-
torkészlet biztosítja, és hordtáskája a
húszméteres földelôkészletet is tartal-
mazza. Mindez együtt egy kedvezô árral
megfelelô alternatíva lehet még egy több
évtizede használt mûszer kiváltására is.

Eurotest XE ÉVÉ-Univerzál

Szigetelési ellenállás tájékoztató
Védôvezetô-folytonosság (>200 mA), 
aut. polaritásváltással 
Érintési feszültség/áram
Vonalellenállás/(IPSC), L-N
Hurokellenállás/(IPSC), L-PE
Érintési feszültség 
ÁVK leoldása nélkül (I∆N/2)
Hurokellenállás 
ÁVK leoldása nélkül (I∆N/2)
Hurokellenállás ÁVK leoldása nélkül 
segédszondával (I∆N/2)
ÁVK-leoldási idô 
ÁVK-leoldási áram tájékoztató
ÁVK automatikus vizsgálata
Teljes földelési ellenállás 
(3 vezetékes)
Megvilágítás (lux)
Hálózati feszültség
Áram (lakatfogóval)
Frekvencia
Fázissorrend
Aktív mérôfej (START, MENTÉS)
PC-szoftver
Memória

ÁVK

Szigetelés

Folytonosság

Hurok

Földelés

Érzékelõ

Kiegészítõ
funkciók

Egyéb

További információk:
C+D Automatika Kft.
1191 Budapest, Földvári u. 2.
Tel.: 282-9676, 282-9896
www.meter.hu • labor@meter.hu

Vizsgálatok

– csak 1,3 kg (tartozék nélkül)
– akkuegységgel, töltõvel
– szigetelésfigyelõ eszközök vizsgálata (IT-rendszer)
– túláramvédelem minõsítése (NV, gG, B, C, K és D típusokra)
– Folyamatos feszültségmérés (üzemmódtól függetlenül)
– TN/TT/IT rendszerekben egyaránt használható
– 20 m-es földelôvezeték készlettel szállítva
– USB csatlakozás is beépítve

– hálózatanalízis (THD és felharmonikusok mérése)
– teljesítmény-, fogyasztásmérés
– kábel nyomvonal követés, hibahelykeresés
– túlfeszültségvédelem vizsgálat
– magyar nyelvû jegyzõkönyvkészítõ szoftver

A könnyített verzió

A Mindenttudó

EUROTEST 61557EUROTEST XE

Újdonság



info@elektro-net.hu

2005/6.

22

AlkatrészekAlkatrészek

A BivarOpto bemutatta javított hõmér-
sékleti tulajdonságokkal rendelkezõ
RGB PLCC-4 LED termékét

A BivarOpto bemutatta új, felületsze-
relési technológiát támogató, RGB-
alapú eszközét optimalizált szín- és
fényerõ-vezérlési célokra. A PLCC-4
típusú tokban helyet foglaló eszközök
sugárzási szöge széles, 120°. A meg-

célzott alkalmazások a nagy kontrasz-
tú megjelenítõk (pl. LCD-monitorok),
gépjármû-mûszerfal háttérvilágítása
vagy külsõ fények, mûszerpanel-meg-
világítás, navigációs és orvosi rend-
szerek.

Az SMLC RGB-n belül három-
csipes áramkör található, amely há-
rom, külön-külön megcímezhetõ LED-
magot tartalmaz. Kikapcsolt állapot-
ban víztisztának látszik a lencse. A
háromcsipes RGB-kialakítás egy
AllnGaP- és két InGaN/SIC- magból
alakul ki, amelyek sorrendhelyesen
625, 568 és 430 nm-es hullámhosszú
fényeket állítanak elõ. A végeredmény
pedig egy programozható fehér vagy
teljes színû kijelzõ, amely specifikus
igényeknek felelhet meg. A nyitóirányú
áram abszolút maximuma 200 mA. Az
SMLC-termékcsalád többi modellje kö-
zött egy- vagy kétszínû lapkák találha-
tók vörös, zöld, kék és sárga színekben.
Egyéb igényeknek megfelelõ eszközök
kialakítása sem kizárt. A PLCC-4
2,8×3,5 mm méretû, magassága 1,9 mm.
Az alkalmazott gyártástechnológia ter-
mészetesen ólommentes.

A BivarOpto bemutatta nagy megbízható-
ságú, egyhüvelykes, kék színû, hétszeg-
menses kijelzõjét dinamikus színvilágos-
sággal és konzisztens egyenletességgel

A Bivar, Inc. optoelektronikai részlege,
a BivarOpto bemutatott egy vadonatúj,
kiemelkedõen magas megbízhatóságú,
kék színû, hétszegmenses kijelzõt szu-
perbiztos alkalmazások számára (orvosi
és életmentõ eszközök, repülõgépes
elektronikák, ipari vezérlések stb.).

Az új egycolos kijelzõk valamennyi
szegmense két soros lapkát tartalmaz,
amelyek az iparban fellelhetõ legkon-
zisztensebb egyenletességet és a BIN-
vezérlési eljárásnak köszönhetõen leg-
nagyobb fényerõt biztosítanak. Az új ki-
jelzõk ugyanazokat a nagy hatásfokú
InGaN-lapkákat alkalmazzák, amelye-
ket a BivarOpto diszkrét SMD LED-jei
is. A geometriailag javított elrendezés
felel a maximális fénykibocsátásért és
az alacsony áramfelvételért.

A kijelzõket természetesen a WEEE
és RoHS elõírásainak megfelelõ gyár-
tástechnológiák segítségével állítják
elõ. Az új BD Blue-sorozat egydigites,
hétszegmenses LED-megjelenítõk for-
májában kapható. A digitek magassága
7,7 … 25,4 mm között 5 fokozatban
választható meg, 24 különbözõ stílus-
ban és modellben. Bármilyen numeri-
kus megjelenítési konfiguráció kialakít-
ható az eszközökkel. A standard hul-
lámhossz 465 nm (csúcs), míg a stan-
dard felületi szín fekete, fehér szegmen-
sekkel.

A BivarOpto kínálatában szerepel-
nek többdigites mátrixba szervezett
szegmenses kijelzõk is (2 … 8 digit-túl-
csordulás (±) és óramegjelenítési opci-

Alkatrész-kaleidoszkóp

LAMBERT MIKLÓS

ókkal). Minden szegmenst ESD-biztos
csõben szállít a cég, amelynek révén
a biztonságos kezelés, automatizált
beültetésre biztosított.

További információ: 
www.bivar.com

TDK

A TDK Semiconductor bejelentette új
fax/modem analóg front-endjét

A TDK Semiconductor Corporation
bejelentette a modem analóg front-
end (AFE) családjának legújabb tagját.
Az új 73M1903C-t az MFP/Fax-archi-
tektúrákra optimalizálták, és az egész
világra érvényes PSTN-kompatibiliás-
sal és programozható vonalmegszakí-
tással is rendelkezik.

A TDK sikeres analóg modemjeire,
a 73M1903 és 73M2901CE soroza-
tokra épülõ 73M1903C tartalmaz in-
tegrált PLL-t, 16 kHz-es mintavétele-
zési arányig, valamint mester/szolga
vagy daisy-chain processzorinterfé-
szeket.

Az új 73M1903C eszköz 32-kive-
zetésû QFN tokozású változatban el-
érhetõ minta formájában. 

További információ: 
www.tdksemiconductor.com

Steward

1812-es, közös módusú SM fojtóteker-
csek akár 10 A folyamatos áramú üze-
meléssel

A Steward új, CM1812x330R típusú,
monolitikus, felületszerelhetõ, közös
módusú fojtótekercseit adat- és tápvo-

Bivar

1. ábra. Új RGB LED-ek a Bivartól

3. ábra. Fax/modem front-end áramkör 
a TDK-tól

2. ábra. Kék színû, hétszegmenses kijelzõ

TDK

Steward
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nali EMI-szûrésre tervezték, amelyek-
nél elengedhetetlen a nagy áram, kis
méret és magas frekvenciás teljesít-
mény. A kompakt ferritalkatrészek új
családja 5 és 10 A áramú változatokat
tartalmaz. Valamennyi családtag DC-
ellenállása nagyon alacsony a jeltorzí-
tás miatt, közös módusú impedanciá-
juk 100 MHz-en szintén alacsony.

Az új sorozatot sokféle területen
fogják alkalmazni, köztük nyomtatott
huzalozású panelek egyenáramú táp-
vezetékeinek EMI-elnyomásában, kü-
lönös tekintettel a 3 A-nél nagyobb
áramú alkalmazásokra. A nagy sebes-
ségû I/O-vonalaknak (például hálózati
és tárolási alrendszerek) szintén szük-
ségük van közös módusú EMI-elny-
omásra, (lásd USB-tápvonalak, PCM-
CIA-termékek, lemezes meghajtók,
Bellcore Telecom-alkalmazásokra ki-
fejlesztett eszközök).

Az induktivitások kisebbek, köny-
nyebbek és vibrációra kevésbé érzéke-
nyek, mint a korábbi, huzallal csévélt
fojtók, ezáltal mostoha környezeti vi-
szonyok között és hordozható eszkö-
zökben is alkalmazhatók. Az ólommen-
tes, RoHS-megfelelõségû, 5 és 10 A-es
változatokban készülõ eszközök DC-el-
lenállása 3, ill. 5 Ω. 100 MHz-en a kö-
zös módusú impedancia alacsony ma-
rad – 60, ill. 33 Ω – a meredek emel-
kedés elõtt, amely a GHz-es tarto-
mányban nyomja el a nem kellõ jele-
ket. Az impedanciák névleges értéke
nem csökken elõfeszítés vagy extrém
nagyságú terhelési áramok alatt.

További információ: 
www.steward.com 

Artesyn

Függõleges szerelésû POL-konverterek
minimális helyigénnyel és komoly ve-
zérlési lehetõségekkel

Az Artesyn Technologies piacra do-
bott nyolc új, függõleges szerel-
hetõségû, nem szigetelt POL DC/DC-
átalakítót. 

A modulokat olyan felhasználásokra
fejlesztette ki, amelyeknél a helyigény
mindennél fontosabb. Az új PTV-soro-
zat konverterei teljes mértékben megfe-
lelnek a POLA (POL Alliance) szab-
ványnak, és kivételesen kisméretû tok-
ban egyesítik a legmodernebb teljesít-
ménykonverziós és vezérlési technoló-
giákat. A PTV03010, amely a család
legkisebb tagja, egy 3,3 V-os bemeneti
feszültségû, 8 A-es kimenetû egység,
amely mindössze 1,9 cm2-nyi területet
foglal el a nyomtatott huzalozású leme-
zen.

A PTV-sorozatú konverterek számot-
tevõen kisebb kártyahelyet foglalnak el,
mint a PTH-sorozatú, vízszintesen sze-
relhetõ konverterek. A PTV03020-as
például egy 3,3 V-os bemenetû, 18 A-es
kimenetû termék, mely 3,9 cm2 kártya-
területet igényel. Ez a helyigény keve-
sebb, mint fele a legközelebbi, de víz-
szintes szerelhetõségû megfelelõjének.
Azon túl, hogy kevesebb az igényelt
helyigény, a mérnökök számára az is
egyszerûbbé vált a függõleges szerelhe-
tõség által, hogy közelebb tervezzék az
eszközöket azokhoz az alkatrészekhez,
amelyeket energiával látnak el.

Az összes Artesyn PTV- és PTH-so-
rozatú POL-konverter rendelkezik az
Auto-Track-funkcióval, amely több kon-
verter számára lehetõvé teszi, hogy kö-
vessék egymást, vagy egy külsõ feszült-
ségforrást a bekapcsolási és kikapcsolá-
si folyamatok alatt. Ez a beépített funk-
cionalitás technikailag elegáns mód-
szert kínál arra, hogy olyan félvezetõ
eszközöket lássanak el a tervezõk, mint
DSP-k, FPGA-k és ASIC-ek, amelyek-
nek nagyon gyakran többféle, különbö-
zõ feszültségû forrásra van szükségük.

Az Artesyn PTV-sorozatú POL-kon-
verterei gazdagon ellátják olyan lehe-
tõségekkel az OEM-eket, amelyekkel
azok egyszerûsíthetik a kártyák terve-
zését. 8, 16 és 18 A-es áramkimenettel
rendelkezhetnek, névleges bemeneti
feszültségük 3,3, 5 vagy 12 V lehet. A
konverterek kimeneti feszültségei szé-
les határok közt állíthatók, így virtuáli-
san valamennyi alacsony feszültségû
félvezetõ eszköz tápigényét kielégíthe-
tik. A 3,3 V-os bemenetû PTV030xx
termékek kimenete 0,8 … 2,5 VDC kö-
zött bárhova beállítható. Az 5 V-os be-
menetû PTV050xx-ek kimeneti feszült-
ségtartománya 0,8 … 3,6 VDC, míg a
12 V-os bemenetû PTV120xx-eké 
1,2 … 5,5 VDC. Ez utóbbi változat elér-
hetõ 0,8 … 1,2 VDC kimeneti interval-
lummal is, így igazán alacsony feszült-
ségû szilíciumlapkák ellátására is hasz-
nálható.

A 12 V-os modellek ideálisak köz-
bülsõ buszarchitektúrákban történõ
használatra (IBA), amelyeknél nagyobb
teljesítményû megoldásokra van szük-
ség. Ugyanakkor kompatibilisek az
Artesyn nemrégiben piacra dobott
IBC25A típusú, 300 W-os eighth-brick
IBC-eszközeivel. A POL-konverterek
sorbarendezési képességei révén a ter-
vezõk komplex elosztott teljesítmény-
sémákat implementálhatnak anélkül,
hogy külsõ áramkört kellene használni-
uk a sorbarendezés megvalósítására. Ez
jelentõs költségmegtakarítást és rövi-
debb fejlesztési idõt jelent.

A PTV-sorozat konverterei két osz-
tályba sorolhatók, amelyeket elsõsor-
ban a kimeneti áramuk és fizikai mé-
reteik határoznak meg. Mindegyikük
olyan modelleket tartalmaz, amelyek
lefedik a 3,3, 5 és 12 V-os névleges
bemeneti feszültségeket. A PTVxx010
konverterek méretei 22,9x8,4 mm,
magasságuk 10,2 mm, és akár 8 A ki-
meneti áramot is leadhatnak, konver-
ziós hatásfokuk 94% is lehet. A na-
gyobb teljesítményû PTVxx020-asok
44,4x9,4 mm-es méretûek, magassá-
guk 12,7 mm, és 18 A-es kimenetû
változat is találhatók köztük.

Az Artesyn PTV-sorozatú POL-
konverterei teljes egészében képesek
az együttmûködésre a POLA többi
tagja által gyártott hasonló termékek-
kel, ez jelentõs rugalmasságot és
hosszú távú támogatási biztonságot
kölcsönöz a fejlesztõknek. A konver-
terek minden nemzetközi biztonsági
jóváhagyást elnyertek, köztük az
EN60950-nel és az UL/cUL60950-
nel. Mûködési hõmérséklet-tartomá-
nyuk –40 … +85 °C.

További információ: 
www.artesyn.com

4. ábra. Monolitikus SMD-induktivitások
a Stewardtól

5. ábra. POL-konverter az Artesyntõl

Artesyn
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Motorola
– GSM/GPRS
– kétnormás
– kisméretû

Coronis-Systems
– adatátvitel
– 868 MHz/25 mW
– kis fogyasztás
– hálózati üzem

Orcam
– GPS  
– SIRF-II chipset
– –152 dBm

Radiocrafts
– adatátvitel
– ISM-sávokban
– AT-programozás
– gyorsan fejleszthetõ

Macro Budapest Kft. 1115 Budapest, Tétényi út 8.
Tel.: (06-1) 203-0277, (06-1) 206-5701, (06-1) 206-5702. Fax: (06-1) 203-0341

www.macrobp.hu • office@macrobp.hu

Digi-
International
– WLAN/sorosport
– beágyazott 

Ethernet-protokol

RF-Monolithics
– rádiómodul 
– ISM 433/868 MHz
– 0 dBm RF telj.

BUDAPEST

Részletes vásár- és konferencianaptár: www.elektro-net.hu

C compilerek, 
makro assemblerek, 
valós idejû kernelek, 
debuggerek, 
szimulátorok, 
integrált környezet és fejlesztõi
áramköri lapok

1133, Budapest, Kárpát u. 48.
(1)339-5219, (1)339-5198

sales@hteurep.hu
www.hteurep.hu

Támogatja az alábbi 
mikrokontrollerekkel:

8051 CX51 család
251 C251 család
ARM ARM7 család 
XC16x/C16x/ST10 C166 család
LPC900-hoz is!!!
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Alapvetõen két megközelítést alkalmaz
a DIGI a modul termékeknél. Az egyik a
gyorsan, minimális fejlesztési munkával
beágyazható, firmware-alapú eszköz, a
másik az elõkészített platform + TCP/IP
stack + fejlesztõ programcsomag segít-
ségével egyéni programot befogadó
modulkínálata. Az utóbbi megközelítés
feltételezi, hogy az ARM7 magon ala-
puló eszköz erõforrásait a felhasználó
saját program futtatására is használja,
egyedi kommunikációs környezetet lét-
rehozva. Ilyen lehet például egy háló-
zatra kötött printer beépített printserver-
funkciója, hálózatra kötött megjelenítõ-
egységek, hálózatról elérhetõ kamera il-
lesztése, on-line diagnosztika és kar-
bantartás távoli programozott vezérlõk-
höz interneten át stb. Gyakorlatilag PC
közbeiktatása nélkül képessé tehetõk a
befogadó eszközök helyi hálózathoz,
vagy internetszolgáltatóhoz való csatla-
koztatásra.

Digi Connect ME: DC-ME-01T-S

Kis mérete ellenére, (36,7x19,05x18,67
mm) igen sokféle kapcsolódási séma
programozható az eszközbe, egyszerû
utasításokkal. A paraméterek flash-me-
móriában tárolódnak, felprogramozás
után csak a soros port kezelése szüksé-
ges, a szokásos módon.

Tulajdonságok
Sebesség: 10/100 Mibit/s, vagy autosens-
ing mód: duplex, vagy félduplex kommu-
nikáció/autosensing
Csatlakozók: 
RJ45 + LED-ek
20 pólusú portcsatlakozó, 3,3 V logika, 5
GPIO port és RXD, TXD, RESET
230 Kibit/s soros kommunikáció
tápfeszültség: 3,3 V

Digi Connect Wi-ME: DC-WME-01T-S
Tulajdonságai hasonlóak a vezetékes
testvéreihez, de:

sebesség: 11 Mibit/s
átviteli frekvencia: 2,4 GHz
moduláció: CCK, DQPSK, DBPSK
antennateljesítmény: 16 dBm
érzékenység: –82 dBm
SMA antennacsatlakozó
méret: 49,4x19,05x18,67 mm
tápfeszültség: 3,3 V
Link Integrity LED,  Network Iintegrity
LED

Digi Connect EM: DC-EM-02T-S
Mérete: 49,149x40,005x17,018 mm
9 GPIO portja van és RESET
Erõs titkosítóalgoritmus; SSL/TLS,
NIST, tanúsított AES 
Az UART mellett SPI interfész is van
RJ45 ethernetcsatlakozó
12 interfészcsatlakozó pont SMD-sze-
reléshez 

Digi Connect Wi-EM: DC-WEM-02T-S
Mérete: 49,149x47,117x19,939 mm
Második, diversity antennacsatla-
kozó
security: WEP 64/128 bites kódolás
WPA
128 bites kódolás
Link Integrity LED, Network Iintegrity
LED
RF-adatok, mint az ME esetén.

Az NS9360 köré épült a ConnectCore
9C nevû SO-DIMM csatlakozós modul.

Ez az eszköz nagyobb teljesítményû
processzorával bonyolultabb kommu-
nikációs feladatokra képes. Rendelteté-

DIGI International modulok

A beágyazott ethernet/internet-kapcsolat széles körben terjed, a pro-
cesszorgyártók is egyre nagyobb figyelmet fordítanak erre a piaci szeg-
mensre. Mivel a vezetékes és a vezeték nélküli W-LAN-átvitel közel
azonos protokoll alapján mûködik, a beágyazott ethernetnek a
NetSilicon NS9750 alapú megvalósítását rövidesen követte a rádiós ki-
vitel is a DIGI-nél. Jelen cikk korlátozott keretei között megpróbálunk
áttekintést adni a DIGI International DigiConnect termékeirõl

se általános célú ARM9-alapú 32 bites 
kontroller. 

Ethernetcsatlakozási képességek,
USB host és device port, 55 GPIO port,
memóriakezelés teszik sokoldalúvá. 
A modulon 4 MiB Flash és 16 MiB 
RAM van. 

A modul használatát az egyszerûen
kezelhetõ NET + Works platform segíti.
(modul, dev. board, dokumentáció, min-
taszoftver, kábelek).

Fejlesztõi támogatás
Szabadon használható NET+Works plat-
form.
Kapható a Digi Connect ME-nek és WiME-
nek JTAG-csatlakozóval kiegészített válto-
zata is. Saját szoftver + linkelt DIGI förmver
betölthetõ rajta keresztül. Ez a verzió S he-
lyett C re végzõdõ típusszámú.

Fejlesztõkit kapható mindegyik modell-
hez.
DC-ME-01T-KT, illetve DC-WME-01-KT
az S modellekhez,
DC-ME-01T-GN, illetve DC-WIME-01T-
GN a C modellekhez
DC-EM-02T-KT és DC-WEM-02T-KT az
EM … S modellekhez
DC-EM-02T-GN és DC-WEM-02T-GN
az EM … C modellekhez

A kereslettõl függõen a késõbbiekben
fejlesztési mintákat szándékozunk 
raktáron tartani, tartozékokkal.
A Digi honlapon elérhetõk 
a dokumentációk 
www.digi.com címen, vagy 
a MACROCD-n postai úton 
elküldjük.

Egyéb DIGI termékek
(Netsilicon, Rabbit, Z-world)
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A PIC12C5xx mikrovezérlôkben a prog-
rammemória EPROM (mint az eredeti
PIC16C5x-ekben is). Az áramkörök egy
része kvarcablakos fémkerámia tokozás-
sal készül (ezeket törölni is lehet), a másik
rész zárt mûanyagtokkal kerül forgalom-
ba, ezek egyszer programozhatóak, azu-
tán már nem törölhetôk (OTP, One Time
Programmable). A kvarcablakos változa-
tokból a felhasználónak elég egy-két da-
rabot vásárolnia a programfejlesztéshez.
A késztermékbe, a sorozatgyártott alkal-
mazásba már elegendô az olcsóbb OTP-
kivitelû mikrovezérlôt beépíteni (9. ábra).

A PIC12C5xx áramkörök sikere talán
még magát a Microchipet is meglepte.
Hamarosan el is határozták, hogy tovább
lépnek. A következô ötletük az volt, hogy
a nyolclábú mikrovezérlôket flash-prog-
rammemóriával készítik, bár az eredeti
PIC16C5x sorozatban még nem alkal-
mazták ezt a korszerû memóriatípust. 
Az új, PIC12F508/509 mikrovezérlôk
mûanyag tokozással készültek, tehát ol-
csók voltak, mégis ki lehetett törölni
belôlük a programot és újat lehetett be-
tölteni (a flash-memóriának köszön-
hetôen). A flash-programmemóriás válto-
zatok fô adatait a II. táblázat tartalmazza.

Tovább csökkent a mikrovezérlôk
tápáramfelvétele, 4 MHz-es mûködéskor
csak 0,35 mA-t igényelnek, a standby ára-
muk 100 nA. A flash-memória 100 000
törlési/beírási ciklus után még 40 éves
adatmegôrzési idôt biztosít. Az áramkör
olyan jól sikerült, hogy egy 14 kivezetéses
változatot is készítettek belôle (PIC16F505
típusjelzéssel), 11 I/O ponttal.

A Microchip következetes fejlesztési
tevékenységének következô lépése az
volt, hogy a PIC16C5x családnál korsze-
rûbb PIC16Cxx sorozat néhány tagját is
bepréselték a nyolckivezetéses tokba.
Elôször ismét EPROM programtárral ké-
szültek el az új áramkörök PIC12C67x
jellegû típusjelzéssel, kvarcablakos töröl-
hetô kivitelben és mûanyagtokozású
OTP-változatban. Ha a típusjelben a C
betût E követi, az itt is arra utal, hogy a
mikrovezérlôben egy külön EEPROM-
adattároló is van. Az áramkörök memó-
riaméretét a III. táblázat mutatja be.

A PIC12C67x áramkörök lábkiosztá-
sára tekintve észrevehetô, hogy az alter-
natív funkciók tovább szaporodtak. Ez
természetes, hiszen a PIC16Cxx elemek-
nek nagyszámú belsô perifériája van,

ezek többségét örökölték a nyolclábú
változatok is. A belsô EEPROM-ot tartal-
mazó áramköröknél pedig még további
feladat is jelentkezik, hiszen itt is a GP0
és a GP1 lábakon keresztül lehet ezt a
memóriát I2C jelleggel kezelni. A nyolclá-
búak a PIC16Cxx csoport fô képességeit
természetesen örökölték, a legfontosabb
újdonságok a PIC12C5xx áramkörökhöz
képest a következôk:

az utasításkészlet 33 darab 14 bites,
egyszavas utasításból áll,
megjelentek a belsô és külsô megsza-
kítási lehetôségek,
a verem 8 szintû lett,
minden PIC12C67x áramkörben van
nyolcbites A/D átalakító, elôtte egy
négycsatornás analóg multiplexerrel
(10. ábra).
A belsô RC-oszcillátor kalibrációs rend-

szerét továbbfejlesztették. A kalibrációs re-
gisztert (OSCCAL) a 10. ábra mutatja be. A
CAL0–CAL3 bitek szerepe megegyezik az-
zal, amit aPIC12C5xx mikrovezérlôknél
láttunk. A CALFST- és a CALSLW-bitek a
kalibrációs lépések finomságának, a fel-
bontásnak a megváltoztatására szolgálnak.

A legkisebb, általános célú
mikrovezérlõk (2. rész)

DR. MADARÁSZ LÁSZLÓ

A PIC12C67x mikrovezérlôk a fel-
használói rendszerben is felprogramoz-
hatóak (In-Circuit Serial Programming),
erre a célra is a GP0 és a GP1 lábak
használhatóak fel (közben a programo-
zónak rá kell csatlakoznia az UDD-,
Uss- és UPP-lábakra is).

Az A/D nyolcbites konverter fokozatos
megközelítésû, így nagy sebességgel mû-
ködik. A referenciafeszültségét szoftverrel
választható módon vagy a tokozás 6-os lá-

alakította, a programmemóriát Flash-
jellegûvé változtatta. A PIC12F675 a
PIC12C672-höz hasonló felépítésû, de
1024 x 14 bites flash-programmemóriát
tartalmaz, további újdonsága a TMR0-n
kívül beépített TMR1 (16 bites
idôzítô/számláló). Ennek a mikrovezér-
lônek az egyszerûsített változata az

A/D átalakító nélküli PIC12F629.
Mindkét áramkörben megtalálható egy
64 x 8 kapacitású EEPROM- adatme-
mória is.

2004. évi újdonság a PIC12F683. 
A Microchip „nanoWatt” technológiájá-
val készült mikrovezérlô 2 V tápfeszült-
ség és 32 kHz órafrekvencia esetén csak
8,5 µA tápáramot vesz fel, 1 MHz-en is
csak 100 µA-t, a standby tápárama pedig
1 nA. Ebben a mikrovezérlôben a flash-
programtár mérete 2048 x 14, a STRAM
128 x 8 kapacitású, az EEPROM pedig
256 x 8 nagyságú. Két darab nyolcbites
és egy 16 bites idôzítô/számláló mûkö-
dik az áramkörben, valamint egy analóg
komparátor. Az egyik idôzítô/számláló (a
Timer1) oszcillátorként is használható. A
többletképességek következménye, hogy
még több alternatív funkció jelent meg a
kivezetéseken (11. ábra).

A nyolclábú mikrovezérlôk használ-
hatóságában, hatékonyságában kulcs-
szerepe van az órajeleket elôállító oszcil-
látornak. A PIC12F683 ezen a téren is
szolgál újdonságokkal. Két belsô oszcil-
látort tartalmaz az áramkör, bármelyikük

bán keresztül kívül-
rôl kell beküldeni,
vagy maga az IC ál-
lítja elô a tápfeszült-
ségbôl. Az A/D át-
alakítás, ha elkezdô-
dött, sleep (standby)
állapotban is folyta-
tódik.

Természetesen
késôbb a Micro-
chip a PIC12C6xx
áramköröket is át-

9. ábra. A PIC12C67x mikrovezérlôk tokozása

10. ábra. A PIC12C67x mikrovezérlôk OSCCAL-regisztere

Memóriaelemek
Típusjel EPROM-programtár SRAM-adattár
PIC12F508 512 x 12 25x 8
PIC12F509 1024 x 12 41 x 8
PIC12F505 1024 x12 72 x 8

II. táblázat. 
A PIC12F50x mikrovezérlôk adatai

Memóriaelemek
Típusjel EPROM-programtár SRAM-adattár EEPROM-adattár
PIC12C671 1024 x 12 128x 8 –
PIC12C672 2048 x 12 128 x 8 –
PIC12CE673 1024 x12 128 x 8 16 x 8
PIC12CE674 2048 x 12 128 x 8 16 x 8

III. táblázat A PIC12C67x mikrovezérlôk adatai
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szerepelhet órajel-generátorként. A
HFINTOSC (High-Frequency Internal
Oscillator) egy gyárilag kalibrált 8 MHz-
es RC-oszcillátor, amit a gyári beállítás el-
lenére a felhasználó is tud kalibrálni
(szoftverrel +/- 12% mértékben lehet el-
hangolni ezt az oszcillátort, az OSC-
TUNE-regiszter tartalmának állításával).
Az LFINTOSC (Low-Frequency Internal
Oscillator) egy gyári kalibrálás és felhasz-
nálói hangolási lehetôség nélküli RC-osz-
cillátor, 31 kHz névleges rekvenciával.

A HFINTOSC kimenôjelét egy osztó-
áramkör 4 MHz … 125 kHz közötti hat
frekvenciaértékre osztja le, ezek és az
LFINTOSC jele egy multiplexerre kerül-
nek, a multiplexert szoftverbôl vezérelve
lehet beállítani a mikrovezérlô órafrek-
venciáját belsô oszcillátor használata
esetén (12. ábra).

A HFINTOSC frekvenciáját befolyásoló
OSCTUNE-regiszter (13. ábra) egy ötbites
hangolókódot tartalmaz. A legfelsô bit
(TUN4) elôjelként szerepel, az 1 érték itt
negatív értéket (frekvenciacsökkentést) je-
lent. A 00000b kód váltja ki a gyárilag ka-
librált frekvenciaértéket, a 0111b beállítás a
legnagyobb frekvenciát írja elô (a gyárinál
12%-kal magasabbat), az 11111b bitsorozat
pedig a legkisebbet (ami a gyári kalibrált ér-
téknél 12%-kal kisebb).

A Microchip a PIC16C5x és a
PIC16Cxx családok után jelentette meg
a PIC17C, majd késôbb a PIC18C áram-
köröket. Várható, hogy a nyolclábú
mikrovezérlôk között hamarosan meg-
jelennek ezeknek a családoknak a le-
származottai is. A PIC18F010 és a
PIC18F020 felépítését már körvonalaz-
ta is a cég. Ez a két mikrovezérlô 8 ki-

hogy az új mikrovezérlôknek igen szé-
les felhasználói piacot sikerült találni-
uk. A kis elektromos gépek és készülé-
kek elektronikájának professzionális
fejlesztôitôl kezdve egészen az amatôr
barkácsolókig mindenki megtalálta a ki-
csiny áramkörök alkalmazási lehetô-
ségét.

A kis méret és az alacsony ár
együttesen lehetôvé tették, hogy oda
is mikrovezérlôt építsenek be, ahova
eddig mérete vagy ára miatt nem ke-
rülhetett be. Mindennek az lett a kö-
vetkezménye, hogy rövidesen sok to-
vábbi gyártó is megjelent a maga
nyolcbites mikrovezérlôjével. A kö-
vetkezôkben ezek közül mutatunk be
néhányat.

Az Atmel cég ATtiny-sorozata

Az Atmel teljesen saját fejlesztésû
mikrovezérlôket is gyárt és 8051 alapú-
akat is. A nyolckivezetéses ATtiny-soro-
zatot a cég saját AVR-típusú mikrove-
zérlô-magja köré építete fel. Már az
alaptípusban (ATtiny11) is megtalálható
az 1 Ki x 8 flash-programmemória, a 64
x 8 SRAM adatmemória és a 64 x 8
EEPROM adattár, egy nyolcbites idôzí-
tô/számláló és egy analóg komparátor,
valamint a külsô megszakítás lehe-
tôsége. Az ATtiny 12 és az ATtiny13 kü-
lönlegessége az SPI-szabvány szerinti
soros illesztô, ezen át a mikrovezérlô a
felhasználói rendszerben, sorosan fel-
programozható. Az ATtiny13 még egy
10 bites A/D átalakítót is rejt magában,
elôtte egy négycsatornás analóg multi-
plexer fogadja az analóg jeleket. Termé-
szetesen a Microchip-parányoknál már
bevált belsô RC-oszcillátort az Atmel
áramköröknél is megtaláljuk. Itt ez a
belsô oszcillátor 9,6 MHz vagy 
4,8 MHz frekvenciájú, belsô kalibráci-
ós lehetôséggel, ami ±10%-kal képes a
frekvenciát módosítani, a névlegeshez
képest. Az ATtiny- sorozatú áramkörök
lábkiosztását a 14. ábrán lehet látni. 

(folytatjuk)

vezetéses tokozás-
sal készül majd, 4
Ki x 8 flash-prog-
rammemóriával,
256 x 8 SRAM-
mal valamint 64 x
8 EEPROM-mal. 
A mikrovezérlôk-
ben a teljes PIC18
magot meg lehet
találni, a 16 bites
utasításkészlettel,
a 31 rekeszes ve-
remmel, a mûködé-
si frekvencia felsô
határa 40 MHz.

További 
általános célú
nyolclábú
mikrovezérlôk

A konkurens cé-
gek kicsit fanya-
logva fogadták a
Microchip ötletét:
a nyolclábú általá-
nos célú mikrove-
zérlôk gyártását.
Azután kiderült,

11. ábra. A PIC12C683 mikrovezérlô tokozása

12. ábra. A  PIC12C683 belsô oszcillátora

14. ábra. Az Atmel nyolclábú mikrovezérlôi

13. ábra. A PIC12F683 mikrovezérlô OSCTUNE-regisztere
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Mechanikai mozgások érzékelésére fejlesztették ki azokat az
optikai csatolóelemeket, amelyeknél a fényforrás és a
fényérzékelô közötti útvonal mechanikailag – külsôleg – elzár-
ható, megszakítható. Az angol megnevezések – Photo-, illetve
Opto interrupter, Transmissive Opto-sensor – magyar
megfelelôjét még nem sikerült megtalálni: leginkább a „rés-
érzékelô” kifejezés terjedt el (bár nem rést érzékel). Német ne-
ve: Gabel-Lichtschranken. Áramkörileg lényegében azonos a
jelátvitelre alkalmazott legegyszerûbb optocsatolókkal – bár al-
kalmazási módja teljesen eltér azokétól.

Ilyen gyártmányokat tartalmaz XVI. táblázatunk. Az említett rés
a gyártmányok felénél 3 mm-es, de létezik 1,2 mm-es (PLI-13M)
és 26 mm-es (HOA1876) változat is. Nagyobb távolságok áthida-
lására a külön házba szerelt fókuszált érzékelôpárok használhatók.
A választék típusai a résméret s egyéb mechanikai méretek mellett
fôleg a felerôsítés adataiban térnek el egymástól. Nagy részük
egyetlen tranzisztorral mûködik, de találhatunk Darlington-
tranzisztoros, Schmitt-triggeres (SCH) – hiszterézissel mûködô
„Opto Schmitt sensor” – és normál TTL-rendszerû nyitott kollekto-
ros (OC), vagy totem-pólusú (TPO) kimenettel készült kiviteleket is.
(A Darlington-konstrukciók terhelhetôsége valamivel nagyobb,
mint az egyetlen tranzisztorral mûködô típusoké. Ennek azonban
az az ára, hogy lassabbak, sötétáramuk és mûködési tápfeszültsé-
gük alsó határa magasabb.) Kapcsolásuk nem tér el a korábban tár-
gyaltakétól, ezért azok kapcsolási rajzszámait adtuk meg az egyes
típusokhoz. Alkalmazásukból következôen leválasztó feszültség-
határuk nem fontos jellemzôjük, ezért ezt nem is tartalmazzák az
adatlapok. Néhány típus két érzékelôpárt tartalmaz: mindegyik ol-
dalon van LED és fototranzisztor, egymástól 2,66 mm távolságban.
Így a fényt elzáró elem kettôs jelet ad, ami különleges alkalmazá-
sokat tesz lehetôvé. (Például érzékelheti a résben elmozduló tárgy
sebességét vagy irányát.) A 901,2-es és 910-es típusok rendhagyó-
ak: a két érzékelôhöz csak egyetlen LED-et tartalmaznak. Az 5000-
es és az 5002-es típusban a katód és az emitter össze van kötve,
így ezek leválasztásra nem alkalmasak.

Leggyakoribb alkalmazásuk a résben elhelyezett lyuksoros
tárcsával mûködik: tengelyelfordulást vagy fordulatszámot érzé-
kel, vagy a résbe nyúló nyelv segítségével mechanizmusok két-
állású helyzetjelzésére szolgálnak. 

Leválasztó/csatoló 
áramkörök (7. rész) 
(Optikai csatolók, szilárdtestrelék stb.)  

BORBÁS ISTVÁN

Sorsz. GYÁRTÓ TÍPUSJEL KIMENET SEBESSÉG MEGJEGYZÉS

387. MONSANTO MCT8 30V/200µA 6µS 4/a
388. ROHM PLI-13M 30V/30mA 10µS 4/a
389. ROHM PLI-13MA 30V/70µA 100vS 4/a
390. ROHM PLI-13MB 30V/30mA 50µS 4/a
391. ROHM PLI-13MC 30V/65µA 120µS 4/a
392. ROHM PLI-13MD 30V/2mA 10µS 4/a
393. ROHM PLI-13ME 30V/700µA 10µS 4/a
394. ROHM PLI-14M 30V/30µA 120µS 4/a
395. ROHM PLI-14MC 30V/65µA 120µS 4/a
396. ROHM PLI-14MF 30V30µA 120µS 4/a
497. GE CNY28 30V/200µA 5µS 4/a
498. GE CNY29 25V/2,5mA 150µS DAR 4/e
499. GE, TELEFUN CNY36 30V/200µA 5µS 4/a
400. ROHM RPI-38 30V/2mA 10µ 4/aI
401. MONSANTO MCT81 55V/100µA 6µS 4/
402. HONEYWELL HOA096,7 12V/18mA 60ns SCHMITT
403. TELEFUNKEN TCSSxxx 4-16V/=30mA 30ns  4MHz SCHMITT 6/a
404. OPTRON OPB120 25V/ 2,5mS 4/a
405. GE H13A1 30V/200µA 5µS 4/a
406. GE H13A2 30V/50µA 5µS 4/a
407. GE H13B1 25V/1mA 150µS DARL 4/e
408. GE H13B2 25V/500µA 150µS DARL 4/e
409. TELEFUNKEN TCSTxxx 70V/100mA 4/a
410. TEXAS TIL138 50V/400µA 15µS 4/a
411. TEXAS TIL143 30V/600µA 15µS 4/a
412. TEXAS TIL144 30V/200µA 15µS 4/a
413. TEXAS TIL145,6 30V/5nA 3ms DARL 4/e
414. TEXAS TIL147,8 30V/100nA 5µS 4/a
415. TEXAS TIL158 30V/600µA 15µS 4/a
416. TEXAS TIL159 30V/200µA 15µS 4/a
417. TEXAS TIL160 30V/2mA 1ms DARL 4/e
418. TEXAS TIL161 30V/500µA 1ms DARL 4/e
419. TEXAS TIL167-1 30V/200µA 15µS 4/a
420. TEXAS TIL167-2 30V/600µA 15µS 4/a
421. TEXAS TIL168-1 30V/500µA 1ms DARL 4/e
422. TEXAS TIL168-2 30V/2mA 1ms DARL 4/e
423. TEXAS TIL169-1 30V/200µA 15µS 4/a
424. TEXAS TIL169-2 30V/600µA 15µs 4/a
425. TEXAS TIL170-1 30V/500µA 1ms DARL 4/e
426. TEXAS TIL170-2 30V/2mA 1ms DARL 4/e
427. GE H21B1,2,3 30V/100m A 250µs DARL 4/a
428. GE H21B4,5,6 55V/100mA 250µs DARL 4/a
429. GE H21L1,2 16V/50mA 100ns SCHMITT 6/a
430. GE H22B1,2,3 30V/100mA 250µs DARL 4/e
431. GE H22B4,5,6 55V/100mA 250µs DARL 4/e
432. GE H22L1,2 16V/50mA 100ns SCHMITT 6/a
433. ROHM RPI-371 30V/1mA 4µs 4/a
434. ROHM RPI-373 30V/2mA 4/a
435. ROHM RPI-374 30V/30mA 10ms 4/a
436. ROHM RPI-441 30V/200µA 10ms 4/a
437. TOSHIBA TLP507A 30V/30nA DAR 4/e
438. ROHM RPI-512 7V/20mA 3kHz SCHMITT+ERÔS
439. ROHM RPI-572 30V/30mA 10µs 4/a
440. ROHM RPI-581 30V/30mA 10µs 4/a
441. TOSHIBA TLP800A 30V/50mA 4/a
442. OPTRON OPB804 30V/30mA 5µs 4/a
443. ROHM RPI-811 9V/20mA 3kHz SCHMITT+ERÔS
444. OPTRON OPB 822 30V/30mA KÉTCSATORN 4/a
445. TOSHIBA TLP850 30V/30nA 250µs DAR 4/a
446. TRW OPB860,7 30V/1mA 4/a
457. HONEYWELL HOA0901,2 4,5-5,5V/7mA 5µs KÉTCSATORN 4/a
458. SIEMENS SFH910 SCHMITT+ERÔS 2 CSAT
459. TRW OPB947 5V/ 5µs TPO KIMENET 6/i
460. TRW OPB948 10+35V 5µs OC 6/j
461. TRW OPB960,7 10V 5µs TPO 6/i   
462. TRW OPB961,7 35V 5µs OC 6/j
463. TRW OPB962,7 10V 5µs TPO, INV 6/i
464. TRW OPB963,7 35V 5µs OC 6/j
465. TEMIC TCSS1100,2 20V20mA 0,2MHz SCHMITT 4/a
466. TRW OPB913S10 10V 5µs TPO
467. TRW OPB914S10 10+35V 5µs OC
468. TRW OPB915S10 10V 5µs TPO
469. TRW OPB916S10 10+35V 5µs OC
470. TEMIC TCVT1300 70V/50mA Kétcsatornás 4/a
471. ROHM RPI-1370,3,4 17V!20mA 1 MHz Schmitt+erôs
472. ROHM RPI-1380 17V/20mA 1 MHz SCHMITT+ERÔS
473. ROHM RPI-1572 17V/20mA 1 MHz SCHMITT+ERÔS
474. ROHM RPUI-1581 17V+20mA 1 MHz SCHMITT+ERÔS
475. HONEYWELL HOA1870-x 15V 75µs DARL 4/a

SPECTRONICS SPX 1870
476. HONEYWELL HOA1875-x 17V/20Ma
477. HONEYWELL HOA1876-x 26mm! 1
478. HONEYWELL HOA2001,2,3,4 12V/18mA 60ns SCHMITT+ERÔS
479. ROHM SIU-5000 30V 10µs KÖZÖS E-K 4/a
480. TEMIC TCYS5201,6 16V/20mA SCHMITT 4/k
481. TRW OPB913S10,5 10V/15mA 5µS TOTEM 6/i
482. TRW OPB914S10,6 10Vsy/15mA 5µS OC 6/j

XVI. táblázat. Résérzékelõk 

Sorsz. GYÁRTÓ TÍPUSJEL KIMENET MEGJEGYZÉS

483. MONSANTO MCA7 30V/25mA DARL 4/e
484. TELEFUNKEN CNY70 32V/50mA 4/a
485. F FPA103,4,5 12V/25Ma 4/a
486. OPTRON OPB120OPB242 25V/50mA F 4/a
487. OPTRON OPB243 15V/50mA
488. OPTRON OPB125 15V/ F 4/a
489. OPTRON OPB253 25V/ 4/a
490. TEXAS TIL139 50V/40mA F 4/a
491. TEXAS TIL149 30V/40mA F 4/a
492. TEXAS TIL180 25V 4/a
493. KODENSHI SG-2BC-01 25V/20mA DARL Æ4 mm 4/e
494. ROHM RPR-360FSC 30V/50mA F 4/a
495. ROHM PR-361FS 30V/50mA F 4/a
496. ROHM PR-362FS 30V/50mA F 4/a
497. HAFO 6DX72 60V/50mA 3-AS DARL 4/e
498. OPTRON OPB706 30V/25mA 4/a
499. OPTRON OPB707 15V/125mA DARL 4/e
500. SIEMENS SFH900 30V/10mA 4/a
501. TOSHIBA TLP901 30V/50mA DARL 4/a
502. HP HEDS-1000HBCS-1100 20V/8mA D+TR 3/d
503. SPECTRONIX SPX1397 30V/25mA 4/A
504. SPECTRONIX SPX1870

XVII. táblázat. Reflexérzékelõk 
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ton-változat mellett a többsége egyetlen NPN fototranzisztort
tartalmaz érzékelôoldalon. (Kivétel a két HP típus, amelynek
tranzisztorát fotodióda vezérli.) A legkisebb méretû (Ø4) az SG-
2BC-01-es típus.

A reflexszenzorok kapcsolásai szintén azonosak az optoc-
satolóknál megismertekkel – ezért itt is azok kapcsolási rajzai-
nak számát adtuk meg.

Összeállításunk nemcsak a típusok felsorolásában nem töre-
kedett teljességre, hanem az áramköri megoldások tekintetében
sem. Azaz: kapcsolásgyûjteményünk sem teljes. Bár legjobb tu-
domásunk szerint az egyszerûbb kapcsolások mindegyike sze-
repel ábráinkban, számos további, bonyolultabb áramkör léte-
zik. Ezek ismertetése azonban nem fért bele összeállításunkba.
A kapcsolási változatokat áttekintve mindenki számára
érthetôvé válik, hogy a leválasztó áramkörök helyettesítése ese-
tenként meglehetôsen nehéz feladat lehet. Táblázatainkkal
igyekszünk megkönnyíteni azt.

5. ábra LED/FET rendszerû optocsatolók kapcsolása

7. ábra LED/Tirisztor és LED/TRIAK rendszeru optocsatolók
kapcsolási sémái

6. ábra Digitális optocsatolók kapcsolási sémái

A cikksorozat 2005/4-es számunkban megjelent részéhez tartozó ábrákat terjedelmi okból most közöljük le. 

Korábban fontos szerepe volt még az optikai lyukkártya-ol-
vasóknak, amelyek 1/10 hüvelykes raszterben elhelyezett, 6
vagy 12 érzékelôpárt tartalmaztak – rendszerint csak egyszerû
LED-fotodióda-párt.

A fehér felületrôl visszavert fény érzékelésén alapuló 
reflex optoszenzor (Reflective Transducer) – szemben az elôb-
bivel – tetszôleges méretû mozgórészhez illeszthetô. 
A XVII. táblázatban bemutatott gyártmányok kialakítása olyan,
hogy a LED fénye közvetlenül nem kerülhet az érzékelôre. A
legegyszerûbb esetben a fényforrás és az érzékelô párhuzamo-
san, egymás mellett helyezkedik el. Nagyobb felbontás érdeké-
ben a két oldal fókuszálását végzô optikát ferdén (F) építik egy-
más mellé, s a fókuszpontok így az érzékelô elôtt 3,2 … 5 …
12,7 mm-es távolságban találkoznak. A legérzékenyebb kivite-
lekben a LED és az érzékelô precíz optika mögött, közös ház-
ban kerül elhelyezésre. Az ilyen érzékelôk alkalmasak vékony
vonalak – vonalkódok – letapogatására. Néhány foto-Darling-

Biztosítók, biztosítótartók, öngyógyuló biztosítók

…… eezz  bbiizzttooss!!

A Schurter termékskála:
– Biztosítók
– Öngyógyuló biztosítók
– Biztosítótartók
– Ki- és bemenõ aljzatok
– Hálózati szûrõ blokkok
– Feszültségválasztók
– Hálózati bemeneti egységek

különbözõ kombinációkban
– Impulzustranszformátorok
– Fojtótekercsek
– Kapcsolók, nyomógombok
– Vandálbiztos nyomógombok
– Vandálbiztos billentyûzetek
– Érintõpanelek
– Hõbiztosítékok
– Áramkör-megszakítók
– Védõkapcsolók
– Kismegszakítók, szakaszolók

Telitalálat a minõségi alkatrészellátásban!

Honlapunk: www.woco.hu
E-mail: woco@t-online.hu
Mosonmagyaróvár, Gárdonyi u. 8.
Tel.: (96) 578-070
Fax: (96) 578-077
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A CREE eddig kizárólag más PowerLED-
gyártók számára szállított kiváló minõsé-
gû, nagy fényerejû LED-csipeket. A
CREE a PowerLED-lapkagyártás piacán
vezetõ szerepet tölt be, és számos más
neves gyártó termékébe épülnek be ezek
a félvezetõ anyagok. 

Idén indították el saját tokozott
PowerLED-jeiknek a gyártását. Jelenleg
két különbözõ teljesítményszintû, felü-
letszerelt tokozású LED-családdal ren-
delkeznek, de a cég portfóliója folya-
matosan bõvül. Így a közeljövõben a
hagyományos színskála mellett, speciá-
lis PowerLED-ek, úgymint UV- és Infra
LED-ek megjelenése is várható.  
A két megjelenési forma: 

Ezek a PowerLED-ek a legújabb ge-
nerációs LED-technológiával készül-
nek, így a fényerejük többszöröse a
konkurens cégek termékeinek, ugyan-
akkor fogyasztásuk alacsonyabb.

Újdonság a termikus szempontból
optimalizált, felületszerelt tok is, amely
lehetõvé teszi a LED-ek egyszerû,
reflow-kemencében történõ beültetését.
További elõny az integrált optika. Ha
keskeny sugárzási szögre és nagy fény-

Cree® Lamp™ 4550 LED

sûrûségre van szükségünk, használha-
tunk másodlagos optikai elemeket.

A PowerLED fõ felhasználási terüle-
tei: kijelzõtáblák, közlekedési lámpák,
LED-es világítótestek, gépjármûvek
lámpái és villanófények.

A PowerLED meghajtására általában
jó hatásfokú, kapcsolóüzemû, áramge-
nerátoros stabilizátor-áramköröket ér-
demes használni a magas nyitófeszült-
ség-érték (3 … 4 V) és a nagy áramfel-
vétel (max. 350 mA) miatt. Ilyen áram-
köröket gyárt a Monolithic Power Sys-
tem (MPS) és a Microchip is. A LED-ek
konfigurációjától függõen többféle
áramkör-típusból is választhatunk. 

A kapcsolóüzemû stabilizátorokhoz
jó minõségû, Coilcraft-gyártmányú
SMD teljesítményinduktivitásokat kíná-
lunk raktárunkról.

További információk:
www.cree.com
www.monolithicpower.com
www.chipcad.hu

CREE® teljesítmény-LED-ek 
a ChipCAD kínálatában

-hírek

Standard 
alkatrészek 
raktárról
A mikrokontrolleres projektekhez jól
kapcsolódó elemekbõl raktáron tart a
ChipCAD Kft. 7805 és emelt áramú
78L05 stabilizátorokat TO220 és
SMD tokozásban is, ezenkívül alap
PNP és NPN kapcsolótranzisztorokat. 

További információk:
info@chipcad.hu

160x128 
színes 
grafikus LCD

Az EDT kínálatában is megjelent az
úgynevezett mobiltelefon-kategóri-
ájú színes LCD-kijelzõ. Az
ER017600 típus teljes befoglaló-
mérete 36,4x46,4x4,3 mm, hasz-
nos felülete 28x35 mm. 3,3 V táp-
feszültségû, a LED háttérvilágítás 
5 V-ot igényel. SSD1783Z típusú
vezérlõje 8/16 bites vezérlést tesz
lehetõvé.  

További információ: 
www.edtc.com

Cree® XLamp™ 7090 LED
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A világ legkisebb ethernet-vezérlõáramköre

A Microchip be-
jelentette a vilá-
gon elsõ 28-lábú
különálló ether-
netvezérlõjét, az
ENC28J60 típus-
számú eszközt,

amely kis lábszámú, költséghatékony, köny-
nyen használható a távvezérlési feladatok
kommunikációs problémájának megoldásá-
hoz a beágyazott alkalmazás és a lokális
vagy globális hálózat között.

A tervezõk, akiknek kommunikációs csa-
tornára van szükségük a távvezérléshez vagy
monitorozáshoz, gyakran szembekerülnek az
eredetileg számítógépekhez készült nagy láb-
számú ethernetvezérlõk komplexitásával. Míg
a legtöbb ethernetvezérlõ több mint 80 lábbal
rendelkezik, addig az IEEE 802.3 szabványnak
megfelelõ ENC28J60 hasonló jellemzõkkel bír
egy 28-lábú tokban. Az ENC28J60 ethernetve-
zérlõ szabványos SPI soros interfészt használ,
amely mindössze 4 vonalat igényel az õt fel-
ügyelõ mikrovezérlõ felé. Ezek a tulajdonságok
és a Microchip ingyenes TCP/IP stack-megol-
dása a PIC18 mikrokontroller-családhoz a leg-
kisebb komplett ethernet-megoldást nyújtják
beágyazott rendszerek számára.

Ethernetcsatlakozási felületet adva a beágya-
zott rendszernek, a mikrovezérlõ képes adatokat
megosztani a hálózaton, ill. távvezérelhetõvé te-
hetõ. Az ethernet infrastruktúrája, teljesítménye,
skálázhatósága és könnyû fejleszthetõsége révén
alternatív választási lehetõséggé teszi a beágya-
zott rendszerek kommunikációs csatornájaként,
ahogy a növekvõ VoIP-piacon belül is.

Az ENC28J60 fõbb jellemzõje:
IEEE 802.3-megfelelõség: beépített szab-
ványos 10 Mibit/s ethernet fizikai réteg-
eszköz (PHY) és Medium Access Con-
troller (MAC)
Programozható szûrés: a speciális szûrõk
automatikusan kiértékelik a csomagtípu-
sokat, minimalizálva a számítási teljesít-
ményigényt
10 Mibit/s SPI interfész: lehetõvé teszi a
kisebb, 8 bites mikrovezérlõknek is a há-
lózat elérését
Programozható 8 KiB Dual-Port SRAM
Buffer: a hatékony csomagkezelés csökken-
ti a gazda mikrovezérlõ-memóriaigényét.

A támogatott fejlesztõrendszerek között
szerepel a PICtail ethernet interfészkártya
(AC164121), amely a ENC28J60 ethernetve-
zérlõvel történõ fejlesztést könnyíti meg 

és több Microchip PICDEM demonstrációs
kártyához is közvetlen csatlakoztatható. 
A Microchip ingyenes TCP/IP stack-megoldá-
sa letölthetõ a cég honlapjáról (www.mi-
crochip.com), ahol más gyártók PIC kon-
trollerekhez készült stack-megoldásairól is ta-
lálható információ. Az eszköz 2005 utolsó ne-
gyedévében válik elérhetõvé 28-lábú SPDIP,
SOIC, SSOP és QFN tokozásban.

Új, kis lábszámú FLASH PIC mikrovezérlõk

A Microchip a kis
lábszámú portfóli-
ójában 8 új 8 bites
FLASH PIC mik-
rovezérlõt jelentett
be új, pici tokozási
opciókban is.

6-lábú SOT-23 tokozású mikrokontrollerek 
8 bites A/D konverterrel
A Microchip PIC10F sorozata az elsõ és ed-
dig egyetlen mikrovezérlõ-család a világon,
amely mindössze 6 lábbal rendelkezik.
Most ennek a legkisebb családnak is tovább
növelték a teljesítményét a beépített A/D
konverterrel.

A PIC10F220 és PIC10F222 fõbb jellemzõi:
2 csatornás 8 bites A/D konverter
Új, precíziós, 8 MHz-es belsõ oszcillátor
(akár 2 MIPS teljesítményhez)
256 … 512 utasítás (12 bites program szó-
szélesség) tárolására alkalmas FLASH
programmemória
25 mA forrás/nyelõ áram I/O lábanként
Kis fogyasztás (100 nA nyugalmi áram)
Széles tápfeszültség-tartomány (2,0 … 5,0 V)
Áramkörben programozhatóság (ICSP tá-
mogatás)

Az új 6-lábú SOT-23 eszközök 2005 vé-
gén válnak elérhetõvé.

8- és 14-lábú Baseline PIC mikrovezérlõk
komparátorral és 8 bites A/D konverterrel
A Microchip a 8- és 14-lábú családját szintén
továbbfejlesztette 8 bites A/D konverter, gyor-
sabb oszcillátor- és komparátormodul bein-
tegrálásával.
A 8-lábú PIC12F510 és a 14-lábú PIC16F506
fõbb jellemzõi:

Akár 2 analóg komparátor
Akár 3 csatornás 8 bites A/D konverter
Új, precíziós, 8 MHz-es belsõ oszcillátor
1024 utasítás (12 bites program szószéles-
ség) tárolására alkalmas FLASH program-
memória

Kis fogyasztás (100 nA nyugalmi áram)
Széles tápfeszültség-tartomány (2,0 … 5,0 V)
Áramkörben programozhatóság (ICSP-tá-
mogatás)

Az új PIC12F510 (8-lábú PDIP, SOIC és
MSOP tokozásban) és a PIC16F506 (14-lábú
PDIP, SOIC és TSSOP tokozásban) szintén
2005 végére várható.

A 20-lábú PIC mikrovezérlõk új választéka
A Microchip a meglévõ 8- és 14-lábú tokozá-
si opciókról költséghatékony és kódkompati-
bilitást biztosító migrációs utat nyújt a gazda-
gabb perifériakészletet kínáló 20-lábú kont-
rollerek felé.

A PIC16F685/687/689/690 eszközök új
perifériái közé tartozik az új komparátormo-
dul több belsõ és külsõ csatlakozási lehetõ-
séggel és egy 10 bites A/D konverter akár 12
csatornával is. Továbbá a beépített I2C szink-
ron soros port címmaszkolással, több cím tá-
mogatásához. A továbbfejlesztett cap-
ture/compare/PWM modul magában foglalja
a „PWM steering” funkciót is, amely lehetõ-
vé teszi a kimenet több lábra kötését is szoft-
veresen.

További jellemzõk:
Az új PMBus protokolltámogatás lehetõ-
sége
Precíziós, 8 MHz-es, szoftveresen állítha-
tó belsõ oszcillátor
nanoWatt kisfogyasztású technológia
LIN-támogatást biztosító EUSART
Két komparátor 
Ultra kis fogyasztású Wake-up áramkör
Szoftverbõl engedélyezhetõ Brown-Out
Reset

A PIC16F685/687/689/690 típusok már
elérhetõek 20-lábú PDIP, SOIC, SSOP és QFN
tokozásban.

Fejlesztõrendszer-támogatás
Mind a nyolc új PIC eszközt támogatja a
Microchip fejlesztõrendszer portfoóliója:
MPLAB IDE (integrált fejlesztõi környezet),
MPLAB ICD 2 (hibavadász) és az új PICkit 2
Starter Kit (DV164120). Továbbá a PIC10F2xx
programozóadapter (AC163020) a 6-lábú
SOT-23 eszközök felprogramozásához.

Pici, új 4x4 mm QFN tokozás
Az 20-lábú 16F685/687/689/690 típusok a
többi 8- és 14-lábú mikrokontrollerekkel
egyetemben az új ólommentes 4x4 mm QFN
tokozási opcióban is elérhetõek. Ez az új to-
kozási opció 50 … 70%-kal kisebb a normál
SOIC és SSOP tokozásoknál.

A Microchip megint nagyot alkotott a kis lábszámú aktív eszközök területén.
A beágyazott alkalmazások igényeihez illeszkedõ 28-lábú SPI buszos ether-
net-vezérlõt jelentett be, amely költséghatékony és helytakarékos megoldást
jelent a korábbi, számítógépekhez tervezett, nagy lábszámú, hasonló eszkö-
zökkel szemben. A már meglévõ 6-lábú (SOT-23 tokozásban is elérhetõ)
PIC10F családot újabb, 8 bites A/D konvertert is tartalmazó típussal is bõví-
tik, de a 8-, 14- és 20-lábú FLASH PIC mikrovezérlõk kínálatát is tovább szé-
lesítik, összesen 8 új típussal.

6-lábú PIC A/D konverterrel és 
28-lábú ethernetvezérlõ

ChipCAD Elektronikai Disztribúció Kft.
1094 Budapest, Tûzoltó u. 31.
Tel.: 231-7000 
Fax: 231-7011

E-mail: info@chipcad.hu 
www.chipcad.hu
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WAVESAT – WiMAX-csipkészletek széles-
sávú vezetékmentes alkalmazásokra

A WiMAX rövidítés jelentése World-
wide Interoperability For Microwave
Access. A WiMAX-eszközök célja, hogy
olyan helyeken is biztosítsanak szé-
lessávú kapcsolatot, ahol DSL- vagy
más kábelkapcsolat nem lehetséges. A
végfelhasználói eszközök lehetnek hor-
dozhatóak is és nem szükséges a „látha-
tóság” a bázisállomással. A WiMAX az
IEEE 802.16 rádiókommunikációs szab-
ványon alapszik…

A CODICO ez év eleje óta hivatalos
európai disztribútora a kanadai
WAVESAT cégnek, amely jelenleg piac-
vezetõ gyártója a WiMAX technológiá-
jú csipkészleteknek. A cég 1993 óta lé-
tezik, és fejlesztéseinek középpontjá-
ban mindig a drótnélküli „wireless”
megoldások álltak. Ezen belül is elsõ-
sorban az ún. NLOS (non-line-of-sight)

területre koncentrált, vagyis azon alkal-
mazásokra, ahol az adó és vevõ nincs a
látási mezõben. Mire az IEEE 802.16
szabvány megszületett, a WAVESAT
már a csipkészletek ötödik generációját
fejlesztette az ipari felhasználók számá-
ra világszerte. Ezáltal az újonnan kelet-
kezõ WiMAX-piacon is versenyelõnyre
tett szert más gyártókkal szemben.

A szintén kanadai IC-gyártóval, a
ZARLINK-kel közösen a legutóbbi Las
Vegas-i Broadband Wireless kiállításon
bemutatták be azt a referenciarend-
szert, amellyel Ethernet-csomagokba
konvertált E1/T1 adatáramokat tudtak
WiMAX-on keresztül, drót nélkül to-
vábbítani. 

A WAVESAT legfejlettebb WiMAX-
sorozata egy teljes integrált áramkör-
családból, szoftverbõl és egy referencia
hardverkészletbõl áll, amelyek rugal-
mas konfigurációs lehetõséget biztosíta-
nak a 802.16-2004 szabványú hálózati
elemek tervezéséhez. Az eszközkészlet
mind 3,5 GHz-es, mind 5,8 GHz-es
verzióban létezik. 

ZARLINK – drót nélküli kapcsolat 
a szívhez

Az emberi szívbe az orvostudomány
ma már képes mesterséges eszközöket
implantálni, mint pl. szívritmus-szabá-
lyozó. Az ezekkel való kommunikáció
az orvosi elektronikai fejlesztések egyik
fõ trendje. Az egyik legnagyobb kihívás
ezen a területen természetesen a beépí-
tett eszköz energiafogyasztása.

A világon elsõként a ZARLINK
SEMICONDUCTOR cég mutatta be azt

Újdonságok a CODICO-tól

SZABÓ LÓRÁND

az adó-vevõ csipet, amely képes tel-
jesen drót nélkül összekötni az implan-
tált eszközt egy bázisállomással. A
ZL70100 teljes terjedelmében megfelel
az ún. MICS (Medical Implant Commu-
nication Service) szabványnak. Magas
frekvenciasávjának (402 … 406 MHz)
és ultraalacsony telepkímélõ techniká-
jának köszönhetõen 500 Kibit/s adatát-
viteli sebesség érhetõ el, tipikusan 2 m
távolságból, mindössze 5 mA áramfel-
vétellel. Ezzel szemben az eddigi
implantált kommunikációs rendszerek,
amelyek másneses csatolás elvén mû-
ködtek, csak mintegy 10 cm-rõl, né-
hány tíz Kibit/s sebességre képesek. 

Ezen paraméterek széles alkalmazá-
si lehetõségeket nyitnak meg. Pl. ké-
nyelmesebben megoldható a páciensbe
implantált eszköz távoli, otthoni fel-
ügyelete. Mûtétek alatt az eszközt az
orvos a tartományon kívülrõl is beállít-
hatja. 

Az eszköz élettartama szempontjá-
ból az energiafogyasztás elsõrendû kér-
dés. Ezen eszközök nem folyamatosan
kommunikálnak, hanem idõzítetten,
vagy igény esetén. A kommunikációs
szünetekben a nyugalmi áramfelvétel-
nek a lehetõ legcsekélyebbnek kell len-
nie. A ZL70100 nyugalmi állapotban
átlag mindössze 200 nA-t vesz fel. 
A magasan integrált csiphez csak két
külsõ alkatrész szükséges, ami lehetõvé
teszi a fennmaradó hely kihasználását
nagyobb akkumulátor vagy egyéb funk-
ciók elemeinek számára.

A bázisállomásba való ZL70100
csip már rendelkezésre áll 48 lábú
QFN-tokozással. Az implantálandó
párjának orvosi minõsítése jelenleg zaj-
lik, és 2005 végétõl lesz szállítható. 
A csipekhez tesztkészlet, ill. referencia-
terv is kapható.

További információk: 
lorand.szabo@codico.com

1. ábra. WAVESAT áramkörök

3. ábra. A ZL70100-as csip

2. ábra. Adatátvitel WiMAX-on
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LED NAGYKERESKEDÉSLED NAGYKERESKEDÉS
Nagy fényerejû világítódiódák, fényerõ 1-35 kandela

fehér (x=0,31; y=0,31), kék (470 nm) lézermodul (3 mW, 25 mW)
sárga (595 nm), narancs (620 nm) lézerdiódák (650 nm, 808 nm)
vörös (630 nm), mélyvörös (650 nm) UV LED (395–405 nm)
kékeszöld (500 nm), zöld (525 nm) LED-es jelzõlámpák, vasúti alkalmazás

Legkisebb rendelhetõ mennyiség 200 darab

Tel./fax: (06-26) 340-194                 E-mail: percept@freemail.hu                 Web:www.percept.hu

PERCEPT Kft. PERCEPT Kft. PERCEPT Kft. PERCEPT Kft. PERCEPT Kft. PERCEPT Kft. PERCEPT Kft. PERCEPT Kft.

Több mint 10 éves gyártási tapasztalattal és

megújult gépparkkal vállaljuk 

hagyományos és SMD-panelek beültetését 
0603 méretig, valamint komplett készülékek 

szerelését és igény szerinti bemérését is.

5400 Mezõtúr, Kossuth út 38. • Tel./fax: (+36-56) 350-973
E-mail: rlckft@axelero.hu

ELEKTRONIKAI Kft.
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Májusi számunkban ismertettük az amerikai I&J FISNAR Inc.
precíziós folyadékadagoló készülékei közül az analóg és a di-
gitális vezérlésû pneumatikus készülékeit. A legkülönfélébb
precíziós folyadékadagolási feladat megoldására rendelkezésre
álló készülékek hosszú sorát a perisztaltikus elven mûködõ, va-
lamint a hidraulikus készülékek folytatják. Cikkünkben ezekrõl
a készülékcsaládokról adunk áttekintõ ismertetést.

A perisztaltikus adagolóberendezések családja három tag-
ból áll: az analóg vezérlésû PPD-119 és PPD-120 típusjelû, va-
lamint a digitális vezérlésû PPD-130 készülékbõl. Közös jel-
lemzõjük, hogy a készülékek mûködéséhez nincs szükség sû-
rített levegõre, a berendezések volumetrikus adagolást valósí-
tanak meg. Az anyagok továbbítása a tárolóedénybõl az ada-
golási pontra perisztaltikus pumpa elvén mûködõ rendszerrel
történik. Ezek a készülékek elsõsorban alacsony viszkozitású
anyagok, például ciano-akrilát ragasztók, UV-ragasztók, ola-
jok, lakkok stb. adagolására alkalmasak. Az alkalmazott teflon
anyagszállító csövek és a zárt anyagszállító rendszer biztosít-
ják, hogy a légnedvességre kötõ ragasztóanyagok sem kötnek
bele a berendezés egyes elemeibe, illetve, a kezelõ nem kerül
kapcsolatba az alkalmazott anyagokkal. A berendezések ren-
delkeznek mechanikus visszaszívás-funkcióval, továbbá lehe-
tõvé teszik a fordított irányú anyagáramlás-vezérlést is.

Kiválóan alkalmasak tiszta téri alkalmazásokra, mûködtet-
hetõk manuális vezérléssel (lábpedálról vagy ujj-kapcsoló-
ról), kézi vagy külsõ vezérlõvel szabályozott idõzítéssel, illet-
ve beépített idõzítõvel.

A volumetrikus adagolóberendezések legújabb családja a
„Hydro-LinkTM” erõátviteli rendszert alkalmazó I&J123 beren-
dezéscsalád. Egykomponensû anyagoknak 3 … 55 ml-es
fecskendõbõl történõ precíziós kiadagolására tervezett az
I&J123-S típus, kétkomponensû anyagok 50 ml-es iker-kartus-
ból való fix keverési arányú adagolására az I&J123D50 típus,
szabadon változtatható keverési arányban 200, 400 és 
600 ml-es iker-kartusból való adagolásra az I&J123D-MIX be-
rendezés szolgál. Közös jellemzõjük az érintõképernyõs
PalmTM komputerrel vezérelt léptetõmotoros meghajtás, a hid-
raulikus erõátviteli rendszer, amely hõmérséklet-változástól,
illetve viszkozitásváltozástól független térfogatos adagolást
képes megvalósítani. Mindegyik készülék rendelkezik me-
chanikus visszaszívás-funkcióval, amely a kétkomponensû
anyagok keverõ-adagoló rendszereinél teljesen szokatlan,
forradalmian új megoldás. A Palm komputer 100 különbözõ
adagolási paraméter-beállítást képes tárolni, képernyõjén fo-
lyamatosan kijelzi a tartályok szintjét, az aktuális adagolási
paramétereket, mindezt a kezelõ által kiválasztott nyelven.
Mivel a berendezésekben két külön egységben foglal helyet a
meghajtó-, tápellátó és vezérlõrendszer, valamint az adagoló-
fejben elhelyezett hidraulikus munkahenger, így a mozgatan-
dó adagolófejek rendkívül kis súlyúak. Ez megkönnyíti a kézi
munkahelyeken történõ alkalmazást, valamint – fõként két-
komponensû anyagok robotizált adagolásánál – lehetõvé te-
szik gyors mozgási sebességû, kis szerszámterhelhetõségû ro-
botokra történõ ráépítést.

A berendezéseink és szolgáltatásaink iránt érdeklõdõket
szeretettel várjuk október 19–21 között a 6. E+E elektronikai
szakvásáron az A22 standon. A belépés ingyenes.

www.dispensertech.com

Az I&J FISNAR Inc. 
automatikus 
folyadékadagoló 
berendezései (5. rész)
VARGA MÁTYÁS

Folyamatosan fejlesztünk …
… Önöknek.

(I&J FISNAR Inc.)

Magyarországi disztribútor:
DISPENSER TECHNOLOGIES LTD.
H-2310 Szigetszentmiklós, Pelikán u. 3.
Telefon/fax: 36-24-475-305, mobiltelefon: 36-30-252-6253 
www.dispensertech.com • E-mail: info@dispensertech.com

Kapcsolóüzemû
AC-DC konverterek

Vin: 84–264 V AC
Vout: 5, 12, 15, 24, 48 V DC
Teljesítmény: 5–2400 W

DC-AC inverterek
Módosított és valós szinuszhullám-kimenet
Vin: 12, 24 V DC
Vout: 230 V AC
Teljesítmény: 150–2500 W

1107 Budapest, Fertõ u. 14. • Tel.: 263-2561, fax: 261-4639
E-mail: kissa@atysco.hu • Internet: www.atysco.hu

Az eszközök magyarországi forgalmazója az

Új robotunk:
I&J 7100

Munkaterület:
200x150x50 mm 
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Speedline Technologies

A Speedline Technologies bemutatta
Econopak Gold Wave forrasztórendsze-
rének új tulajdonságait, amivel javít-
hatja ólommentes forrasztási képessé-
geit.

A Speedline Technologies bejelentette
új, az ólommentes forrasztást segítõ
újításait az Electrovert és Econopak
Gold Wave forrasztó rendszereihez.
Ettõl kezdve minden Econopak Gold
rendszert ólommentes forrasztásraké-
szen szállítanak, ami a közepes volu-
menû elektronikai gyártóknak soha-
nem látott hatékonyságot és sokolda-
lúságot jelent.

Az Econopak Gold rendszer egy
kompakt, gazdaságos hullámforrasztó
megoldás, ami rengeteg teljesítmény-
beli finomítást tartalmaz. Az UltraFill™
adagolófejek és a gyorsan cserélhetõ
forraszanyagedény megjelenése is a

rendszer ólommentes forrasztási
képességeit javítják fel.   

A Speedline UltraFill™ adagoló-
fecskendõi 40%-kal vastagabbak,
mint a hagyományos ón/ólom fecs-
kendõk. Az egyedi tervezésükkel és
pozíciójukkal kisebb túlhevítés is ele-
gendõ a második hullámban az össze-
köttetések megolvasztásához. Jelentõs
elõnyei a jobb lyukkitöltés, kevesebb
hibás átkötés és a csökkentett salako-
sodás. A fecskendõk Melonite korró-
zióálló rozsdamentes acélból vagy ti-
tánból készülnek. Egy opcionális nit-
rogénburok veszi körül az UltraFill
fecskendõket az edényben. Segítségé-
vel a forrasztás választhatóan levegõ
vagy nitrogén atmoszférában végez-
hetõ, ami megkönnyíti a karbantartási
és salakeltávolítási mûveleteket.

Az Econopak Gold gyorsan cserél-
hetõ forraszanyagedénye megkönnyíti a
két ötvözet – például az ón/ólom és az
ólommentes forraszanyag – közötti vál-
tást. Ez jelentõs megtakarítást jelent a
manuális megoldásokhoz képest. Az
egység magában foglal egy második
edényt is motorokkal, pumpákkal, ve-
zetékekkel, egy fecskendõvel és két csi-
gasorral.

Az Econopak Gold platform na-
gyon rugalmas marad és sok olyan
elõnyeit élvezhetjük, amelyek általá-
ban csak nagy volumenû rendszerek-
nél érhetõk el, ilyenek a nitrogén at-
moszféra, konvekciós elõmelegítés,
forraszfémhullám, gázkés az áthida-
lásképzõdések ellen, és alternatív öm-
lesztési opciók. A forraszanyagmodul
ideális forraszanyaghullám-dinamiká-
val rendelkezik sûrûn beépített áram-
köri lapok, SMT-alkatrészek és nehe-
zen forrasztható geometriájú elemek
forrasztásához. Az Econopak Gold
rendszer áramköri lapokat 400 mm-ig
(16") képes feldolgozni és teljesíti a
szabványos 1,2 m (4’) elõmelegítési
szakaszt.

A Speedline Technologies új Benchmark
5.0 szoftvere jobb áteresztõképességet,
irányítást és funkcionalitást biztosít a
Camalot XyflexPro adagolórendszerek-
nek…

A Speedline Technologies bejelentette a
Benchmark 5.0 szoftverének megjele-
nését a Camalot XyflexPro folyékony
adagolórendszerének felületszerelési és
tokozási mûveleteihez. 

Az új verzió a XyflexPro-felhaszná-
lóknak komoly elõnyt jelent, többek kö-
zött akár 15%-kal nagyobb áteresztõké-
pességet, jobb mûveletirányítást és
megnövelt program-funkcionalitást.

Technológiai újdonságok

LAMBERT MIKLÓS

Az új tulajdonságok közé tartozik
egy egyedi flip-chip kalkulátor, amit
arra használnak, hogy megállapítsák
mind a befogóban található szelet,
mind pedig a hagyományos összesze-
relési mûveleteknél az eszköz töme-
gét és a térfogatát.

„TurnBack”, egy másik új lehetõ-
ség a programban, segítségével bár-
melyik adagolóegységet vagy pumpát
meg lehet fordítani. Ez a lehetõség az
anyag precíz irányítását teszi lehetõvé
a tû csúcsánál és segítségével kiküszö-
bölhetõ az anyag gömbösödése vagy
lecseppenése a nyomáscsökkenés ha-
tására.

A Benchmark 5.0 emellett tartal-
mazza a Die Edge Detectiont, ami egy
pillanat alatt megtalálja a flip-chip
mind a 4 sarkát, ezzel biztosítva a
pontos beültetést. Az alakfelismerõ al-
goritmusokat tovább javították, annak
érdekében, hogy megtalálja egy bár-
milyen elforgatott forma sarkait,
CSP/BGA-k és egyéb más öntött toko-
két.

Ráadásul a mûvelet ciklusideje is
drámaian lecsökkent azáltal, hogy „a
felhasználókkal folytatott konzultáci-
ók során szerzett tapasztalatokat krea-
tív módon beépítettük a rendszerbe” 
– mondta Hugh Read, a Speedline
Technologies termékmenedzsere.

Leica Microsystems

A Leica Microsystems megnyitja 
új tisztaszobáját…

A gyártási folyamatok optimalizálása
és a minõség javítása érdekében a
Leica Microsystems megnyitotta új
tisztaszobáját a weilburgi (Németor-
szág) üzemében. Ez a Wetzlarban ta-
lálható elõzõ tisztaszobát váltotta fel,
aminek köszönhetõen egy helyre ke-
rültek a gyártósorok.

Az M+W Zander által épített 
594 m²-es új tisztaszobát rendszerek
öszszeszerelésére és integrálására, va-
lamint felhasználói igény eseti tesztje-
ire használják. A tisztaságra kényes

Speedline Technologies

Leica Microsystems

1. ábra. A Speedline Econopak Gold
Wave forrasztógépe

2. ábra. A hullámforrasztó modul

3. ábra. A Speedline Technologies új
Benchmark 5.0 szoftvere
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bejárat, csomagoló- és rendszerinteg-
rációs terület a 10 000-es, míg a 328
m2-es szerelési terület a 100 000-es
tisztaszobaosztálynak felel meg.

A 2005 májusától számított 3 hó-
nap alatt elkészült 450,000 euró épí-
tési költségû tisztaszoba 50%-kal na-
gyobb kapacitást tesz lehetõvé az LMS
IPRO3 összeszerelésében. A rendszert
úgy tervezték, hogy támogassa a 65
nm-es „node mask metrology”-t és lé-
nyegesen jobb mérési teljesítményt
nyújtson rövid távú ismételhetõséggel
1,5 nm (3σ).

A Weilburgban központosított tisz-
taszobákkal és szerelõmûhelyekkel
sokkal rugalmasabban és hatékonyab-
ban ki lehet használni a munkaerõt,
emellett csökkenti a gyártási idõt, ja-
vítja a minõséget és lényegesen csök-
kenti a szennyezõanyagok bekerülé-
sének kockázatát.

Universal Instruments

Megjelent a Universal Lineáris Motorral
hajtott platformja, az AdVantis XS™…

A Universal Instruments bejelentette,
hogy piacra dobta legújabb beültetõ-
platform rendszerét, az AdVantis XS-t.

Ezt a rendszert kimondottan a félveze-
tõ és a szokványos felületszerelési
mûveletek közötti összetartás miatt
tervezték, és a Universal újszerû VRM
lineáris motorjait alkalmazza, kivéte-
les pontosságot és ismételhetõséget el-
érve.

Az AdVantis XS a nagy sikerû
GSMxs-sorozat legújabb tagja, ezáltal
megõrizte annak ±9 mikronos pontos-
ságát ±3 szigmánál, viszont 25%-kal
megnövelték az adagolókapacitását és
15%-kal a sebességét. Ugyanakkor az
optimalizált tervezés és a fejlettebb
anyagkezelés miatt majdnem 25%-kal
olcsóbb az elõdjénél, és a Universal-
platform filozófiájának köszönhetõen
biztosított a hátrafelé történõ kompati-
bilitás, a megosztott alapanyagok
használata és a közös kezelõfelület –
akár a Universal Instruments GSM
Genesis platformjával is.

Az új lineáris motor által hajtott
AdVantis XS minden olyan képesség-
gel rendelkezik, amit a csúcstechnoló-
giájú áramköri összeszerelés megkí-
vánhat, például nagy nagyítású kame-
rák, flip-chip algoritmusok, finom bá-
násmód kényes alkatrészekkel, fûtött
orsók, folyasztószer-adagolás, több
adagolótípus kezelése. Ezek mellett
class 1000 tisztaszoba kompatibilis. 

A Universal a világ vezetõ FCOF-
(flipchip-hajlékony panelen) áramkör
gyártója

A Universal Instruments Corporation
egy olyan fejlett gyártósort dolgozott
ki, amely képes hajlékony áramköri
lapokra óránként több mint 2000 flip-
chipet beültetni.

A szubsztrátum vékony, hajlékony
áramköri lap, amit normális esetben 
8 … 12 lapot befogadó hordozóban
dolgoznak fel. Mindegyik tartalmaz
egy 3 … 5 mm-es négyzet alakú elõ-
erõsítõ csipet, 5 … 10 diszkrét áram-
köri elemet és egy csatlakozót.

Ebben az optimalizált gyártósor-
ban találunk egy stencilnyomtatót,
ami a modulokra juttatja a forrasz-
anyagot, egy nagy sebességû csipbe-
ültetõt, ami a kondenzátorokat és a
csatlakozókat veszi fel és ülteti be, egy
flip-chip beültetõgépet beépített már-
tó folyasztófelvitellel, valamint egy
reflow-kemencét. A nagyszámú kon-
denzátort igénylõ alkalmazások ese-
tén két csipbeültetõ alkalmazása aján-
lott az optimális ciklusidõ eléréséhez.

A Universal Instruments csipbeül-
tetõ-platform konfigurációi magukban
foglalják a vállalat saját, szabadal-
maztatott VRM (Variable Reluctance
Motor) lineáris motorokat, amelyek
kettõs meghajtással és 1 mikronos

enkóderekkel rendelkeznek. Ezek ösz-
szessége verhetetlen pontosságot és
sebességet ad, emellett lehetõvé teszi
a készülék tisztaszobában történõ al-
kalmazását. A VRM-technológia ezen
felül a Universal 30 tûs forgó Light-
ning fejének a szívében is megtalálha-
tó. A Lightning egy dinamikus beülte-
tõfej, ami lényegesen kisebb a vele
egyenértékû mechanikus megoldások-
kal, amelyeket tipikusan a kisméretû
diszkrét alkatrészek beültetésére hasz-
nálnak. Ráadásul, a nehezebben beül-
tethetõ, nagyobb pontosságot igénylõ
alkalmazásokhoz a 4 tûs PE (Pressure
Enhanced) fej használata ajánlott. 
A PE-fejet a Universal Magellan kame-
rájával együtt használják, ami egy
nagy felbontású digitális, felfelé nézõ
kamera (ULC).

Az egyik óriási technikai akadályt
az jelentette az eszközgyártóknak,
hogy pontos képet adjanak a beülte-
tendõ alkatrészrõl. A fejlesztési mun-
kálatok alatt rájöttek, hogy szükség
van egy világítómodulra, ami kék és
piros LED-ek egyszerre történõ hasz-
nálatával rengeteg féle anyag megkü-
lönböztetésére képes, például poly-
imide, réz stb. A csapat ezek mellett
teljesen áttervezte a mártó folyasztó-
szer-felvivõ egységet, hogy ezután ké-
pes legyen párhuzamos menetben
számos alkatrészt lekezelni a lineáris
és forgó mechanizmusok egymás elle-
ni használatával. Ez az egység a leg-
nagyobb az iparban.

Az optimális ciklusidõ 20 és 25
másodperc közötti ebben a gyártó-
sorban. Egy dupla Lightning fejjel
kettõs híddal ellátott Universal
Instruments GSM Genesis platform
kezeli a diszkrét alkatrészeket és a
csatlakozókat. Egy második, lineáris
motorral szerelt, helyzetmeghatározó
rendszerrel mûködõ beültetõplatform
ülteti be a flip-chipeket PE-fej és
Magellan ULC segítségével ±9 mik-
ronos pontossággal ±3 szigmánál.
Mindkét gépet hitelesítették UL, CE,
SEMI S2 és SEMI S8-ra.

5. ábra. Lineáris motormeghajtás az
AdVantis XS beültetõgépben

4. ábra. A Leica Microsystems új tiszta-
szobája 6. ábra. Flip-chip beültetõgépsor hajlé-

kony hordozóra

Universal Instruments
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A Henkel Loctite kibocsátotta a jól bevált
TTC-1 pákacsúcs tisztító-újraónozó
ólommentes változatát, TTC-LF néven.

Az ólommentes forraszporból és igen
hatékony folyasztószerbõl álló, szoba-
hõmérsékleten szilárd keverékbe a
szennyezett, oxidált, nehezen nedvesít-
hetõ, forraszhuzallal már nem megfele-
lõen elõónozható pákacsúcsot üzemi
melegen (220 … 450 °C között) kell
gyengéden megforgatni.

A TTC-LF-ben lévõ forrasz a csúcs
körzetében megolvad, és a rendkívül ak-
tív folyasztószer pillanatok alatt megtisz-
títja a csúcs erõsen oxidált, többnyire
vasbevonatú felületét, és friss ónréteggel

vonja be azt. Semmiféle egyéb mûvelet
(dörzsölés, lehúzás, utólagos tisztogatás)
nem szükséges. Az újraónozás után a
csúcsot a szokásos, nedves szivacson le-
törölve, máris használhatjuk.

Az alkalmazott folyasztószer igen
erõteljes, azonban a forrasztócsúcs hõ-
mérsékletének rövid ideig kitéve teljes
egészében semleges alkotórészekre
bomlik. Maradékai minimálisak és kom-
patibilisek a modern, tisztítást nem
igénylõ (no-clean) technológiákkal.
Megfelelõségét a DTD 599A és a BS
5625 korróziós tesztekkel vizsgálták.

A tiszta, jól nedvesíthetõ pákacsúcs
megkönnyíti a munka elvégzését, ezáltal

Hasznos segédeszköz
… hogy sokáig használhassuk a pákacsúcsokat

javítja a forrasztások minõségét, hossz-
abb ideig tartja használható állapotban a
pákacsúcsot, ami ólommentes forrasz al-
kalmazása mellett kiemelten fontos.

Lényeges, hogy pákacsúcs tisztító-új-
raónozó mindig kéznél legyen, amikor
szükséges. A kis kerek fémtégely alján
öntapadó ragasztóréteg van, amellyel
egyszerûen rögzíthetõ a forrasztóállo-
máson vagy a pákatartón, illetve bár-
mely alkalmas felületen.

A TTC-LF hagyományos ón-ólom
összetételû forraszhuzal használata mel-
lett is alkalmazható. 

Hazai forgalmazója a Microsolder
Kft.

Kreativitás Bt. Tel.: (+36-1) 403-6045 
Fax: (+36-1) 402-0124. www.kreativitas.hu

EMG Metall Kft. Tel.: (+36-27) 341-017
Fax: (+36-27) 390-215. www.emgmetall.hu

ELAS Kft. 1ELAS Kft. 1162 Budapest, Diófa u. 130. T162 Budapest, Diófa u. 130. Tel./fax: 220-9401, 222-6439el./fax: 220-9401, 222-6439
E-mail: elas@elas.hu • wwwE-mail: elas@elas.hu • www.elas.hu.elas.hu

•• 5,5 másodperces ciklusidõ5,5 másodperces ciklusidõ
•• ±12,5 mikrométeres (6±12,5 mikrométeres (6 s) s) 

helyezési pontossághelyezési pontosság
•• CanOpen buszos CanOpen buszos 

mozgatórendszermozgatórendszer
•• Nagy kapacitású törlõrendszerNagy kapacitású törlõrendszer
•• Nyomtatási funkciók Nyomtatási funkciók 

párhuzamos mûködtetésepárhuzamos mûködtetése

•• 9,5 másodperces ciklusidõ9,5 másodperces ciklusidõ
•• ±25 mikrométeres (6±25 mikrométeres (6 s) helyezési pontosságs) helyezési pontosság
•• Nagyfokú flexibilitásNagyfokú flexibilitás
•• Automatikus panelalátámasztó rendszerAutomatikus panelalátámasztó rendszer

ACCUFLEXACCUFLEX

ACCELAACCELA

Új dimenziók a stencilnyomtatásbanÚj dimenziók a stencilnyomtatásban
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Ha a pasztanyomtatási technológiát önké-
nyesen kiragadjuk a SMT-gyártástechnoló-
giák közül, akkor a területen is rengeteg
újabban felmerült kihívással találkozha-
tunk. A teljesség igénye nélkül elég, ha az
egyre alacsonyabb ciklusidõ-követelmé-
nyekre és a sûrû lábosztású alkatrészek ál-
tal megkövetelt nyomtatási pontosságra
gondolunk. 

A Speedline Technologies, Inc. az idei
nürnbergi SMT-kiállításon bemutatta a
nagyközönségnek az új fejlesztésû, Accela
fantázianevû stencilnyomtatóját. A kiállítá-
son számtalan kérdés felmerült a kilátoga-
tó magyar érdeklõdõk részérõl. Ezekbõl
szemezgettünk néhányat:

Milyen gyors az Accela stencilnyomtató?
Az SMT-gyártástechnológiában kétféle
paraméter terjedt el ennek megválaszo-
lására. Az egyik a ciklusidõ, a másik a
kibocsátóképesség. Nyomtatóknál a
ciklusidõnek megadott érték nem tar-
talmazza a nyomtatási ciklus, az esetle-
ges 2D vizsgálat és a stenciltörlés ide-
jét, mivel ezek termékspecifikus érté-
kek, függnek a pasztától és a nyomta-
tandó paneltõl. A kibocsátóképesség
azonban megadja az egységnyi idõ

alatt (óra vagy nap) nyomtatott panelek
számát. A berendezés ciklusideje 5,5 má-
sodperc, a kibocsátóképessége, köszön-
hetõen az úgynevezett párhuzamos
mûködtetésnek (parallel processing)
nagyságrendileg 20%-kal alacsonyabb
a ma a piacon található stencilnyomta-
tókéhoz képest.

Mit jelent a párhuzamos mûködtetés?
A piacon ma található nyomtatók sok
funkciót csak egymás után tudnak vég-
rehajtani, mivel a mechanikai kialakítá-
suk ezt egyszerûen nem teszi lehetõvé.
(Gondoljunk csak a nyomtatás utáni
2D-vizsgálatra, stenciltörlésre, az eset-
leges pasztaadagolásra!) Az Accela ter-
vezése kifejezetten arra a vezérelvre
épült, hogy ezek a funkciók egy idõben
is végrehajthatóak legyenek. Tehát a
berendezés képes arra, hogy amíg a
nyomtatás után a nyomat 2D-vizsgála-
ta történik, addig a berendezés a sten-
cilt hátramozgatva tisztára törli a stencil
alját, és az esetleges pasztaadagolást is
végrehajtja. Az egyes tengelyek egy-
mástól független mozgatását nagyban
megkönnyíti az alkalmazott CAN bu-
szos hálózat.

Mekkora a berendezés helyezési 
pontossága és ismételhetõsége?

Az Accela helyezési pontossága 
±12,5 µm 6 szigmánál.

Milyen 2D nyomtatás-ellenõrzõ 
rendszerrel van felszerelve az Accela?

A berendezés egyrészrõl a nyomtatás
utáni 2D-s pasztalefedettség-vizsgálat-
hoz a klasszikus paszta, forraszfelület
kontrasztkülönbségébõl adódó vizsgála-
ti eljárást használja, másrészrõl alkal-
massá tehetõ ún. struktúraalapú megkü-
lönböztetésre is, amelynek az a lényege,
hogy a forraszpaszta szemcsés felülete
miatt eltérõ reflekciót kihasználva, egy-

Az MPM piacra dobta 
új stencilnyomtatóját

BÕDI BÉLA
Napjainkban az egyre fokozódó vevõi igények és elõírások egyre na-
gyobb kihívások elé állítják a különbözõ SMT-berendezések gyártóit.
Az ólommentes gyártástechnológiák, az egyre nagyobb kapacitáski-
használás, a mind jobb minõségi paraméterek elérése, hajszolása hihe-
tetlen mértékben felbolygatta az eddig sem állóvizû berendezésgyártói
piacot. Szinte már hetente jelennek meg újabb és újabb berendezések,
megoldások az elõzõekben felsorolt területeken jelentkezõ problémák
megoldására…

értelmûen meg tudja állapítani a for-
raszgátló maszkra kerülõ pasztát is. Így
lehetõvé válik a forraszfelületek közötti
rövidzár detektálása és az eltömõdött
stencilnyílások felismerése.

Milyen vevõk részére pozícionálták 
az Accelát?

Olyan vevõk számára, ahol elõírás a
nagy gyártási darabszám, az alacsony
nyomtatási ciklusidõ és a pasztanyom-
tatással szembeni magas minõségi kö-
vetelmények. A berendezés nagy ter-
melékenységét számos szabadalmaz-
tatott egyedi megoldással érte el az
MPM, például a nyomatató törlõrend-
szerébe akár 10 cm átmérõjû stencilpa-
pírtekercs is behelyezhetõ, ezzel is mi-
nimalizálva a berendezés állásidejét.
Az elõzõekbõl látható, hogy az MPM új

stencilnyomtatója forradalmian új megol-
dásaival – amelybõl 2 megoldás már sza-
badalmi oltalom alatt áll és további 9 sza-
badalmaztatás alatt van – új fejezetet nyi-
tott a stencilnyomtatók nagykönyvében.

Szintén ezen a kiállításon mutatta be
a Speedline az Accuflex fantázianevû
stencilnyomtatóját, amelyet költséghaté-
konyan kifejezetten közepes sorozatú
gyártásra jellemzõ flexibilis, gyors ter-
mékátállásokhoz fejlesztettek ki. A
készülékek pontossága a magasabb kate-
góriájú berendezések illesztési pontossá-
gát is eléri. Az Accuflex stencilnyomtató
konvejorrendszere 3x2-tõl 23x20 hüve-
lykeses panelméretekig bezárólag képes
a panelkezelésre. Továbbá a már az ed-
dig is széles körben használt opciókkal is
rendelhetõ, azaz alkalmas zárt nyomta-
tófejjel történõ nyomtatásra, 2D- vizsgá-
latra, a panelalátámasztás automatikus,
programozható kialakítására. 

További információval szívesen rendel-
kezésére áll az ELAS Kft. kollektívája,
az MPM hivatalos magyarországi kép-
viselete: Elas Kft., H-1162 Budapest,
Diófa u. 130. Tel./fax: (+36-1) 220-9401

elas@elas.hu

Az MPM új Accela stencilnyomtatója

Az MPM új Accuflex nyomtatója
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Egyik nagy elektronikai gyártó vállala-
tunknál mostanában kezdtek ólommen-
tes forrasszal hullámforrasztani. A pró-
bagyártás után a szerelt áramköri lapon
a megrendelõ számos hibát fedezett fel,
amelyek zöme kövér forrasztás volt (túl
sok forrasz a forrasztandó felületeken),
és néhány helyen a csipalkatrészek né-
mileg elfordulva rögzültek.

A kövérnek minõsített forrasztások
egy része a hullámforrasztás során ala-
kult ki, az 1. és a 2. ábrán látható for-
mában. 

A csipalkatrészek egy része szögel-
fordulással rögzült a forrasztási felüle-
teken, ahogy azt a 3. ábra mutatja.

Néhány csipalkatrészen a kézi for-
rasztással végzett javítás szintén kövér
forrasztást eredményezett (4. ábra).

Konzultációs kérdésként merült fel,
valóban hibásak-e a kifogásolt forrasz-
tások, illetve mit lehet tenni a hibák ki-
küszöbölésére.

A megrendelõ az áramkört az IPC-
A-610 (Az elektronikai szerelvények
elfogadhatóságáról szóló) szabvány
szerint a 2. osztályba (Kiemelt üzemû
elektronikai termékek – amelyeknél a
folyamatos mûködés és a hosszabb
élettartam követelmény, a zavarmentes
üzemelés megkívánt, de nem kritikus,
az üzemi környezet a gyártmányra
nincs károsító hatással) sorolta. Az el-
lenõrzés során – ha a megrendelõ nem
ír elõ szigorúbbat – a szabvány vonat-
kozó elõírásait kell követni. 

Az 1. ábrán látható forrasztás véle-
ményem szerint nem kifogásolható.
Bár az alkatrészt vastag forraszréteg
borítja, az egymásra merõleges forrasz-
tandó felületeket homorú forrasz-
meniszkusz köti össze. A forrasztömeg
a csipalkatrész felsõ oldalán nem ter-
jed túl a fémezett végzõdésen. Az
érintkezési, más néven: peremszögek
(a forrasztandó felület és a forrasz-
meniszkusz ívéhez a találkozási pont-
ban húzott érintõ által bezárt szög)
90°-nál kisebbek. A megömlött forrasz
a megdermedt meniszkusz képe alap-
ján egyértelmûen nedvesítette a for-
rasztandó felületeket. A szabvány az
ilyen forrasztást mindhárom minõségi
osztályban elfogadhatónak mondja.

A Microsolder Kft. tanácsadási tapasztalataiból

Elfogadható-e, 
ha kövér a forrasztás 
és ha a csipalkatrész elfordult?

REGÔS PÉTER

A 2. ábrán SOIC kivezetése látható.
A szabvány mûanyag tokozású SOIC-
és SOT-alkatrészeknél mindhárom mi-
nõségi kategóriában megengedi a for-
raszmeniszkusz érintkezését a toko-
zással. 

A vaskos forrasztömeg kialakulásá-
nak fõ oka a megrendelõ által elõírt ma-
ximum 257 °C-os, meglehetõsen ala-
csony forraszfürdõ-hõmérséklet, amely
mellett a forrasz viszkozitása még nagy,
a forraszleszívás a hullámból való kilé-
pésnél nem elég hatékony. A konkrét
esetben alkalmazott, 95,5% ón, 3,8%
ezüst és 0,7% réz összetételû forraszöt-
vözet olvadáspontja 217 °C, tehát a für-
dõ csak 40 °C-kal van efelett, a gyen-
gébb leszívás tehát nem meglepõ. A ha-
gyományos, 183 °C olvadáspontú, 63/37
ón-ólom ötvözet és a szokásos, 250 °C-
os fürdõ mellett az olvadáspontot 67 °C-
kal haladjuk meg. 

Összevetve a szabvány elõírásait a
kissé elfordulva rögzült csipalkatrészek
képével (3. ábra), szintén arra az állás-
pontra kell helyezkednünk, hogy azok
nem hibásak. A szabvány szögelfordu-
lás tekintetében a korlátozást nem szög-
értékben határozza meg, hanem az al-
katrésznek az áramköri lapon lévõ,
hozzá tartozó, érintkezési felülettõl
(padtõl) való oldalirányú eltérést korlá-
tozza. Ez pedig 1. és 2. osztályba sorolt
szerelvényeknél – tehát esetünkben is –
az alkatrész vagy a pad (attól függõen,
melyik a kisebb) szélességének maxi-
mum 50%-a lehet. 3. minõségi osztály-
ban ez az érték csak 25%. A hibásnak
vélt alkatrészforrasztás belül van a kriti-
kus 50%-on. Ugyancsak megfelel az
egyéb alaki és elhelyezkedési kritériu-
moknak. Például, bár átfedése nem
azonos a pad-ekkel, de mindkettõvel
megbízhatóan kapcsolódik, a menisz-
kuszok alakja meggyõzõen utal a ned-
vesítésre, hosszirányú túlnyúlás (ami
nem megengedett) nincs.

A szerelt áramköri lapot szemügyre
véve látható volt, hogy a forrasztási ol-
dalon néhány helyen környezõ, maga-
sabb alkatrészek is zavarják a folyé-
kony forrasz áramlását, és gyengítik a
leszívást. Az áramköri lapon néhány
csipalkatrész hossztengelyének hely-
zete a konvejor haladási irányával
megegyezõ (a helyes elhelyezés ke-
resztirányú), amelyeknél a kilépõvé-
gen rendre vaskosabb a forrasz, mint a
belépõn. Hosszirányú elrendezés mel-
lett könnyebben fordulhat elõ, hogy az
áramló forrasz lesodorja a felületrõl a
felragasztott alkatrészt, és ezért javítás-
ra kényszerülünk. A csipragasztók szi-
lárdsága a hõmérséklettel törvénysze-
rûen csökken (5. ábra). Számunkra 
a melegszilárdság sokkal fontosabb
adat, mint a szobahõmérsékleten mu-

1. ábra. Kövér forrasztás csip-
alkatrészen, hullámforrasztás után 

4. ábra. Kövér forrasztás csip-
alkatrészen, kézi forrasztás után

2. ábra. Kövér forrasztás SOIC kivezeté-
sén

3. ábra. Szögelfordulással beforrasztott
csipalkatrész 
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tatott. Lehetõleg a legnagyobb meleg-
szilárdságú típust válasszuk!

A kézi forrasztással készült, 4. ábrán
látható forrasztást magam sem tartom
elfogadhatónak. Bár a szabvány kivétel-
ként 90°-nál nagyobb peremszöget (lásd
a padnél lévõt!) is elfogadhatónak ítél,
ha azt a forrasz nagy mennyisége okoz-
za, de itt semmilyen jele sincs a megfe-
lelõ nedvesítésnek. A hullámforrasztott
kötésekrõl legalább tudjuk, hogy 2,5
másodpercet töltöttek a 257 °C-os für-
dõben. Itt kézi, pákás forrasztásról lévén
szó, sem a felület felmelegedési hõmér-

sékletérõl (a pákacsúcs hõmérséklete is-
mert, de a hõátadás?), sem a mûvelet
idõtartamáról nincs adatunk. Tehát, akár
hideg forrasztás is lapulhat a forraszgöb
alatt.

A kézi forrasztásnál a kövérség leg-
kézenfekvõbb oka az, hogy túl vastag
a forrasztáshoz használt forraszhuzal.
Ahogy a dolgozó hozzáérinti azt a for-
ró felülethez, máris túl sok olvad le be-
lõle, vagyis nem adagolható pontosan.
Az a forraszhuzal a megfelelõ, amely-
bõl 2-3 mm leolvasztása szükséges a
csomópont kialakításához, amely kis

csuklómozdulattal, finoman adagolha-
tó. Fontos az is, hogy a pákacsúcs jól
nedvesíthetõ legyen, és a felesleges
forrasz oda áramoljon.

Kérdés, lehet-e a hullámforrasztás
paraméterein úgy változtatni, hogy a
leírt problémák ne, vagy kisebb szám-
ban jelentkezzenek? 

Nyilvánvaló, hogy magasabb hõ-
mérsékleten javul a forraszleszívás. Az
egyik lehetõség ennek elérésére a kon-
vejor lassítása, így a hullámmal való
érintkezési idõ növelése. Hosszabb idõ
alatt a forrasz több hõt ad át az áram-
kör alkotóelemeinek. A szóban forgó
esetben ez nem vezetett eredményre,
mert felszaporodtak a hidak (zárlatok)
az áramkörben, ami egyértelmûen a
folyasztószer (vízoldószeres típus) ha-
tékonyságának csökkenésére utal. Le-
hetne kísérletezni más típusú folyasztó-
szerrel, amelynek a hõstabilitása ked-
vezõbb, illetve aktivitása (hatékonysá-
ga) nagyobb. A másik lehetõség lenne
a forraszfürdõ hõmérsékletének növe-
lése, de ezt a megrendelõ elõírása kor-
látozza. Érdemes lenne tárgyalni ennek
felülvizsgálatáról. Valószínûsíthetõ,
hogy 265 °C-ig a szerelvény károsodá-
sa nélkül fel lehetne menni, és ez azt
jelentené, hogy 40 °C helyett 48 °C-kal
lennénk az olvadáspont felett. Ez 20%-
os növekedést jelent…

5. ábra SMD-ragasztók szakítószilárdságának változása a hõmérséklet függvényében
(Forrás: Henkel/Loctite) 
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CORPORATION

Ólommentes forrasztási eszközök

• forrasztópákák
• forrasztóállomások
• kiforrasztás
• SMD-rework system
• óntovábbítás
• kéziszerszámok
• antisztatikus termékek ESD-burkolat 
• munkahelyi elszívás

Teljes körû szervizszolgáltatás, alkatrészellátás

A HAKKO kizárólagos képviselõje:

Pro-Forelle Bt.
1188 Budapest, Bányai Júlia u. 20. Tel.: 296-0138
Tel./fax: (06-1) 294-1558. Mobil: (06-20) 934-7444
E-mail: ferenczi001@axelero.hu

www.ko-ki.co.jp www.productronica.com

FORRASZTÓHUZAL

RAGASZTÓKFOLYASZTÓSZEREK

FORRASZTÓPASZTÁK

Megbízható ólommentes megoldások

HALLE A4, Stand 340
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Redundáns ipari kapcsolók 

Megérkezett: Gigabit-es, 26 portos, 
moduláris redundáns kapcsoló 

Az ethernet sebességének növelése egyre
fontosabb az automatizálási megoldások-
ban. A rugalmasság és bôvíthetôség igé-
nyeit elégíti ki a MOXA új, Gigabit-sebes-
ségû kapcsolócsaládja. Az EtherDevice™
Switch EDS-726 nehéz ipari körülmények
közé tervezett, 26 portos, moduláris me-
nedzselhetô kapcsoló, amelynek alkalma-
zása hazánkban is elindult.

A moduláris tervezés lehetôvé teszi 
2 Gigabit port és 24 gyors ethernetport te-
lepítését, amely háromféle (réz- vagy op-

tikai SC/ST csatlakozó) 1 portos Gigabit
modulból és nyolc 4 portos Fast Ethernet
modulból állhat. 
Jellemzôk

Nagy sebességû, Gigabit Ethernet Re-
dundáns Turbo Ring (átkapcsolási idô
<300 ms)

Standard IEEE hálózati protokollok –
RSTP/STP (802.1W, 802.1D)

Fejlett hálózati védelem: IEEE 802.1X
és SSL
Külsô (RADIUS) vagy lokális auten-
tikálás
LED-panel-kijelzés 
Opcionális kompakt flash back-up
Intelligens hálózatmenedzsment
QoS, IGMP Snooping/GMRP, VLAN,
LACP, SNMP V1/V2C/V3 és RMON.

További információ: 
COM-FORTH Kft. 

E-mail: info@comforth.hu  
www.comforth.hu/Multiport/ 

Ipari ethernetmegoldások – 
még kedvezôbb áron

A MOXA, az elsô számú soros-ethernet-
technológia szállítója, az ipari kommuni-
kációs feladatokra az alábbi megoldásokat
nyújtja:

A világ leggyorsabb Multiport kártyái –
1, 2, 4, 8 port, RS–232/422/485 

NPort-sorozat – intelligens ipari
soros/ethernet-szerver (átalakító) 
NPort 6110 – intelligens Modbus-
Modbus/TCP-szerver (konverter)
NPort 4511/7110/7420 – programoz-
ható, intelligens ipari soros/ethernet
szerver
Redundáns menedzselhetô és nem-
menedzselhetô Ethernet switchek
Soros (RS–232/485) és média

Vezeték nélküli ethernet-
megoldások
Az ipari ethernet-eszközök vezeték nél-
küli hálózatra történô illesztése nem
egyszerûen divat kérdése. A vezeték
nélküli hálózat jó választás a legtöbb
esetben, amikor tetszôleges helyen és
idôben van szükség ipari eszközök
(mérlegek, PLC-k, targoncák stb.) háló-
zatosítására. Egy másik elôny az egy-
szerû telepítés: a hálózat ott is gyorsan
kiépíthetô, ahol nincs kábelezés, vagy
nincs is arra lehetôség, vagy éppen
mozgó eszközökrôl van szó. Mindezen
túl a nagy teljesítôképesség mellett
jelentôs a költségmegtakarítás is.  

Ám egy fontos kérdést mindenkép-
pen figyelembe kell venni: ez a felhasz-
nálók biztonsága. Mivel az adatok a lev-
egôben, rádióhullámok formájában
„közlekednek”, hogyan garantálhatjuk
azok védettségét? A MOXA a Wi-Fi Pro-
tected Access (WPA) biztonsági specifi-
kációnak megfelelôen oldotta meg ezt a
problémát (amely a Wired Equivalent
Privacy – WEP – megfelelôje).

A MOXA teljes megoldást nyújt a 
vezeték nélküli hálózatok kialakítására
(mint az ábra mutatja). Az elôzô szá-
mokban már bemutattuk az NPort
W2150/2250/W2004 eszközöket, ame-
lyek RS–232/422/485 soros interfészt kí-
nálnak, ami minden soros eszköz illesz-

tését biztosíthatja, maximum 4 soros
eszközt csatol fel egy vezeték nélküli
NPort-szerverre a 802.11g/b szabvány
szerint. 

(RS-232 /485/üvegszél, ethernet/üveg-
szál) konverterek
A hazánkban is egyre elterjedtebb

MOXA eszközök árát sikerült egyre lej-
jebb szorítani, ezáltal elértük a legjobb
ár/teljesítmény arányt. A MOXA azonban
nem elégszik meg jelenlegi termékpalettá-
jával elért vezetô pozíciójával, és az inno-
vációt egyre folytatva újabb termékekkel
jelent meg.

A Moxa Networking már szállítja az ipari
IEEE 802.11g vezeték nélküli ethernet-
szabvány szerint tervezett készülékét,
amely egyaránt lehet Access Point, Bridge
vagy AP kliens. A terméket az ipari ether-
net-kapcsolókkal, és más ipari ethernetre
illesztett eszközökhöz tervezték, hogy
azok vezeték nélküli hálózatba legyenek
kapcsolhatóak. 

A termék attraktív jellemzôi a WPA
(Wi-Fi Protected Access) védelmi rendszer,
a 0 … 60 °C közötti mûködési hômérséklet
és a redundáns tápfeszültség-bemenet.

Az AWK-1100 képes a belépô vezeték-
nélküli felhasználók azonosítására és
ellenôrzésére. Az alkalmazható megoldá-
sok a IEEE 802.1X és a RADIUS (Remote
Authentication User Dial-In Service) szab-

vány szerintiek. A DIN-
sínre szerelhetôség, a
széles hômérséklet-tar-
tomány, az IP30 ipari
tokozás és a redundáns
táplálás, a LED-kijelzô-
sor teszik az eszközt az
ipari megoldások ideá-
lis tagjává. 

MOXA-hírek

Ipari vezeték nélküli Access Point/Bridge 
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Vezérlésátadó funkciók programozása

Az elõzõ 9 cikkben a terjedelmi korláto-
kon belül bemutattuk a PLC-k programo-
zásának legfontosabb utasításcsoportjait.
Ezen utasítások végrehajtása során felté-
teleztük, hogy a programba szervezett
utasítások egymást követõen hajtódnak
végre. Az eddigiek alapján viszont nem
tudjuk leállítani, újraindítani vagy a ké-
zi/automata üzemmód-átkapcsolást meg-
oldani. Ezért van szükség az ún. vezérlés-
átadó utasítások áttekintésére. A vezér-
lésátadó utasításokat az jellemzi, hogy
lehetõséget biztosítanak a programot al-
kotó utasítások egymás utáni végrehajtás
sorrendjének megváltoztatására a CPU
processzora utasításszámlálójának tartal-
mi megváltoztatásával. A vezérlésátadás
történhet feltétel nélkül, illetve feltétel tel-
jesüléséhez kötötten. A leggyakoribb ve-
zérlésátadó mûveletek: ugrás (JUMP)
szubrutinhívás (CALL), visszatérés a
szubrutinból (RET), programmegszakítás
(INT), ciklusszervezés (LOOP).

A PLC-technikában a vezérlésátadó mû-
veletekkel az alábbi gyakran elõforduló
feladatokat oldhatjuk meg:

programindítás (START),
programleállítás (STOP),
program vége (END),
programváltás
kézi/automata üzemmódváltás,
üzemmód-átkapcsolás (pl. egy lépé-
ses üzem, folyamatos üzem),
sorrendi folyamatábrán elágazás és
záródás,
ciklikusmûveletek végrehajtása (gép-
ipar),
receptúraváltás (batch-technológiák),
hibaészlelés esetén a riasztás- (alarm-
) tevékenység.

Ugrás (JUMP)

Az OMRON PLC-k a CJP- és az EJP-uta-
sítást definiálják az ugrási funkciók prog-
ramozására. A CJP feltételes ugrás a CJP
utasítás elõtti érintkezõt mint feltételt ér-
tékeli ki- és ettõl függõen végzi el az ug-
rást. Ezt szemlélteti a 10.1. ábra a folya-
matábra (b) és a létradiagram (c) feltünte-
tésével.

A 10.1. ábrán a feltételes ugrás
(Condition Jump) feltételét jelentõ 
X412 = 1 esetén a program kihagyja a B
programrészt és a C programrészt hajtja
végre. Ellenkezõ esetben a B program-
rész kerül végrehajtásra.

A feltételes ugróutasítást igen gyakran
használják kézi, ill. automatikus üzemmód
szétválasztására. Erre láthatunk példát a
10.2. ábrán. A kézi/automata átkapcsoló
értékétõl függõen az Opció 1 vagy Opció
2 szerinti programrész hajtódik végre.

Az ugrás rendszerint egy címkére
(JUMP TO LABEL) történik. Az ugrás fel-
tételéül valamilyen bemeneti vagy belsõ
változó szolgálhat. A feltétel teljesülése-
kor a program a JMP-szimbólum, blokk,
vagy utasítás utáni mûveleteket kihagyja,
és a program futását a címke (LBL) sorá-
ban, (blokkban, ill. utasítással) folytatja a
használt programnyelvtõl függõen. 
A 10.3. ábra a SIEMENS S7 típusú PLC-k
ugrási mûveletének definiálását mutatja
LAD- és FBD-nyelven.

Az ábrán az ugrás feltétele az SM0.2
változó negált értéke, amelynek teljesülé-
se esetén a PLC a 33-as ágban a 4-es cím-
ke sorában folytatja a programot.

Ugyanarra a címkére több helyrõl is
lehet ugrást eszközölni a fõprogramon
belül vagy a szubrutin területen belül, de
nem megengedettek ezen területek kö-
zötti kereszthívások.

A JUMP vezérlésátadó utasítást gyak-
ran használják olyan esetekben is, ami-
kor a PLC memóriájában több program
kerül tárolásra és a kezelõ (operátor) vá-
lasztja ki az éppen aktuális programot (pl.
receptúrairányítás), továbbá hiba diag-
nosztizálás esetén a választott alarmjel-
zés indításakor.

PLC-rendszerek programozása
(10. rész)
DR. AJTONYI ISTVÁN

10.2. ábra. Kézi/automata átkapcsolás
megvalósítása feltételes ugrással (CJP)
létradiagramon

10.3. ábra. JUMP mûvelet definiálása

10.4. ábra. Szubrutinhívás folyamata

10.1. ábra. Ugrási mûvelet programjá-
nak sémája (a), a hagyományos folya-
matábra (b) és létradiagramos megfele-
lõje (c)
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ran elõfordulnak ilyen ismétlõdõ felada-
tok. Gondoljunk egy tartálypark vezérlés-
re. Gyakran valamennyi tartály azonos
be/ki vonallal rendelkezik és ezen be/ki-
menetek közötti adatfeldolgozás is azo-
nos. Tehát a feldolgozó programot cél-
szerû szubrutinba szervezni. Ilyen eset-
ben gondot okozhat egyrészt, hogy a
be/kimenetek azonosítása eltérõ, más-
részt, hogy az egyes paraméterek tartá-
lyonként különbözõek lehetnek. Ezeket a
problémákat a szubrutinok paraméter
átadásával oldhatjuk meg. A SIEMENS,
az Allen Bradley PLC-k (és mások is) biz-
tosítják a paraméter átadással járó szub-
rutinkezelés lehetõségét. Ezáltal a bonyo-
lult programok nagymértékben leegysze-
rûsíthetõk.

Ciklusszervezés (FOR, NEXT)

A FOR utasítás ismételten végrehajtja a
FOR és NEXT közötti utasításokat a kez-
deti érték (INIT) és a végérték (FINAL) kö-
zötti ismétlési számmal. Az INDX az ép-
pen aktuális ismétlési számot mutatja. Ha
a kezdeti érték nagyobb, mint a végérték,
akkor az utasítás nem hajtódik végre. A
FOR, NEXT ciklusok is egymásba ágyaz-
hatók. Két FOR, NEXT ciklus egymásba
ágyazására láthatunk példát a 10.6. áb-

rán. A ciklusszervezésnél igen nagy
gonddal kell meghatározni és biztosítani
a kilépés feltételét a ciklusból.

A Network 1-ben szereplõ külsõ hu-
rok a 12.0 bemenet „1” értéke esetén in-
dul, és 100-szor végrehajtja a külsõ huro-
kig (20 Network) szereplõ utasításokat és
minden ciklusban kétszer hajtódnak vég-

re a Network 11-15 közötti, a belsõ ka-
rokban szereplõ utasítások.

SFC elágazás és záródás

Az SFC programozás (ld. 2005/1. sz.) le-
írásánál említettük, hogy ez a PLC nyelv
nem generál a PLC-be közvetlenül letölt-
hetõ, a gép által értelmezhetõ programot.
Az egymás utáni lépések programozását
a fenti cikkben bemutattuk, de az ÉS ill.
VAGY elágazást tartalmazó SFC diagram
programozása vezérlésátadást igényel-
het. Bár a feladat JUMP mûveletekkel is
megoldható, a SIEMENS speciális funkci-
ót (SCR – Sequence Control Relay) fej-
lesztett e célra. 

Az SCR funkció 3 elembõl áll:
LSCR – az SCR szegmens kezdete
SCRT – a lépések átmenetét engedé-
lyezi
SCRE – az SCR szegmens vége.
A 10.6. ábrán egy ÉS elágazást tartal-

mazó SFC programot szemléltet. A 3.4
lépés után a program egy L és M ágra
ágazik el. Az L ágat a 3.5 lépés (és továb-
bi lépések) jelentik, míg az M ágat a 6.4
(és további lépések) reprezentálják. A két
ág végét az SCRE utasítás zárja. Az elága-
zás konvergenciáját a N. lépés beírása (S
5.0) és a két ág utolsó állapotának törlése
(R 3.5, R. 6.5) valósítja meg a két ág utol-
só elemének (3.5, 6.5) teljesülése (ÉS
kapcsolat) esetén.

Szubrutin hívás és visszatérés

A szubrutin hívás és visszatérés folyama-
tát a 10.4. ábra szemlélteti.

A szubrutinok (alprogramok) az is-
métlõdõ programrészek esetén használ-
hatók elõnyösen. A szubrutinok a fõ-
programtól eltérõ helyen vannak és a
programból többször is hívhatók. A
szubrutin végét a RET (return = visszaté-
rés) utasítás zárja.

Ha a szubrutinhívás feltétele teljesül,
akkor a program a szubrutin elsõ utasítá-
sának végrehajtásával folytatódik, majd a
RET utasítás hatására visszatér a fõprog-
ramba, és a szubrutinhívás utáni prog-
ramrésszel folytatódik. A szubrutinok
rendszerint egymásba ágyazhatók, azaz
a szubrutinon belül újabb CALL utasítás
szerepelhet. Az ilyen egymásba ágyazá-
sok száma rendszerint korlátozott. A
szubrutinkezelés során a formai hibákra
fokozottan kell ügyelni. Pl. tilos a szubru-
tinterületre JUMP utasítással belépni,
mert a RET végrehajtásakor elszáll a
program.

A 10.4. ábrán a fõprogram a 000h
címtõl az 1000h címen helyezkedik el. A
3. szubrutin az 1100 címen kezdõdik és
az 1150 címen fejezõdik be (Return). A
fõprogramból két feltétel (X ill. Y) teljesü-
lése esetén is ugyanaz a szubrutin kerül
hívásra. A szubrutinhívást több PLC-nél
JSR (JUMP TO SUBROUTIN) rövidítéssel
jelölik. A szubrutinokat névvel, számmal
(pl. fájl név) lehet azonosítani. A szubru-
tinok megadásánál különbözõ paraméte-
reket is definiálhatunk. A SIEMENS STEP
7 Mico/WIN által értelmezett szubrutin
hívás definiálását és paraméterezését
szemlélteti a 10.5. ábra.

A programban ismételten elõforduló
feladat részeket alprogramba szervezet-
ten írjuk meg és Ezt a közös „alpro-
gramot” szubrutinként a fõprogramtól el-
térõ helyen tároljuk. A SIEMENS PLC-k
operációs rendszere a fõprogramot az
OB blokkban, a szubrutint a PB blokkban
kezeli. Az automatizálásban igen gyak-

10.5. ábra. Szubrutin kezelés és definiá-
lás a STEP 7 nyelvben

10.6. ábra. FOR, NEXT ciklusok egymás-
ba ágyazása
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Vezérlésátadó funkciók 
(ugrás, szubrutinhívás) programozása

Az egyszerû PLC-programok többnyire
rövidebb-hosszabb utasítások sorozatá-
ból állnak, amelyek futása ciklikusan is-
métlõdik. A program a lezáróutasítást
követõen az elsõ utasítástól újraindul.

Más a helyzet az összetett, egymás-
tól különbözõ feladatok és események
kezelése során. Ebben az esetben az
események nem csak egy elõre meg-
határozott sorrendben következhetnek
be, hanem véletlenszerûen is, a leke-
zelésük viszont egy programcikluson
belül szükséges. Lehetnek a kezelendõ
feladatsornak olyan részletei, ame-
lyeknek feldolgozása egy cikluson be-
lül többször megismétlõdhet, esetleg
más paraméterekkel. Ezért a fõprogra-
mon belül a ciklikusan ismétlõ prog-
ramrészeket külön kezeljük, és külön-
bözõ feltételek teljesülése esetén a fõ-
program erre a rutinra ugorva folytatja
futását.

A Saia-Burgess Controls kialakított
egy PCD-programozási struktúrát
(BLOCTEC), amelynek utasításaival és
a megszokott „vezérlésátadó” utasítá-
sokkal a kialakítandó program egysze-
rûen kezelhetõ. A Bloctec-struktúrán
belül megtaláljuk a program fõ részét
alkotó Ciklikus Organizációs Blokkot
(továbbiakban COB), amely – mint az
a nevébõl is kitûnik – ciklikusan fut
egészen a blokkot lezáró utasításig.
Egy rendszeren belül 16 darab COB le-
het. A blokk egy, a blokk számát 
(0–15) is tartalmazó COB-utasítással
indul. A blokkfutási idõ figyelése, a fel-
ügyeleti idõ (Supervision Time) 10 ms-
os lépcsõkben beállítható, amely túlfu-
tás esetén egy hibakezelõ rutint képes
meghívni. A blokkot egy ECOB-utasí-
tással zárjuk le. A COB-okban elõfor-
duló ciklikusan ismétlõdõ feladatok
végrehajtására rutinokat használnak,
amelyeket a Saia-Burgess-szisztéma
szerint szintén blokkokba szervezve
tudnak kezelni. Két blokktípust külön-
böztetünk meg:

Programblokk (PB)
Funkcióblokk (FB)

A blokkok abban különböznek egy-
mástól, hogy amíg a Programblokk egy
olyan szubrutin, amely nem tartalmaz

paramétereket, addig a Funkcióblokk
opcionális paramétereket használ,
amelyek egy paraméterlistában megha-
tározva a blokk meghívásakor betöl-
tõdnek.

A két blokktípus meghívása a COB-
ban elhelyezett Call-utasításokkal törté-
nik [Call Program Block (CPB) és Call
Function Block (CFB)]. Az utasítások
végrehajtása feltételhez (kondíciókhoz)
kötött, és ha a feltétel teljesül, az utasí-
tás végrehajtódik. Vagyis a program a
szubrutinban folytatódik, és annak lefu-
tásakor visszatér a COB-ból történt „ki-
ugrási” helyére.

A blokkot a hívásparancs után a szá-
ma vagy elnevezése (címkéje) alapján
azonosítjuk. A blokkhívás feltétele álta-
lában az aritmetikai egység valamelyik
jelzõbitjének (flag) figyelésébõl áll, és a
COB-ban történik, az IF – THEN – ELSE
jól ismert struktúrájának alapján.

A fenti utasításlistában látható a két
különbözõ idõzítést megvalósító prog-
ramblokk és a COB, amelybõl a blok-
kok hívása történik. Látható, hogy a
blokkokat egy-egy END Program Block
(EPB) utasítással zárjuk le. A blokkhívá-
sok természetesen a FUPLA-ban is meg-
találhatók.

A cikk elején említettük, hogy a
COB futásának idõtúllépése egy hiba-
kezelõ rutin meghívását eredményezi.
Ez a rutin az úgynevezett Exception
Organization Block (XOB). Ezekben a
blokkokban hibakezelõ rutinokat lehet
elhelyezni. Meghívásuk négy prioritási
szintre rendezve, a fellépõ hiba jellegé-
nek megfelelõ súllyal történik. Például
ez a blokk képes a Saia PCD-egységek
megszakítás (Interrupt) bemeneteire ér-
kezõ megszakításkérések lekezelésére
(XOB 20 és XOB 25). A XOB specifikus
funkcióinak listája 30 eseményelemet
tartalmaz, ezért részletes ismertetésétõl
– e cikk keretein belül – eltekintenénk.

A COB-on belül használatosak a ha-
gyományos értelemben vett vezérlés-
átadó utasítások is. A Relatív (JR), a Di-
rekt (JPD) és az Indirekt (JPI) ugróuta-
sítások, melyeknél az utasítást követõen
az átugrandó sorok számát, a program-

sor számát, illet-
ve azt a helyet
adjuk meg, ahol
az ugrások szá-
ma található.
Ezeknek haszná-
latától azonban
óva inteném a
rutinnal nem
rendelkezõket,
hacsak nem sze-
retnének keser-
ves órákat eltöl-
teni hibakeresés-
sel! A vezérlés-

átadó utasítások között meg kell említe-
ni a speciális, COB-okat érintõ megállí-
tó (SCOB), továbbfuttató (CCOB), új-
raindító (RCOB), következõ COB-ot
meghívó (NCOB) utasításokat. A Saia
Burgess programozási struktúrájának lé-
nyeges eleme a Graftec, amelynek uta-
sításaival szekvenciális programok (SB)

megírása válik
lehetõvé. A leír-
takon kívül na-
gyon sok lehetõ-
ség létezik egy
program struktú-
rájának a kialakí-
tására, amelyre
természetesen e
cikk keretein be-
lül nincs lehetõ-
ség.

Saia Burgess

A Saia PCD-családdal kapcsolatban további információk kaphatók  
Kiss Györgytõl és Ruszák Miklóstól 
a (23) 501-170 központi telefonszámon 
E-mailben az office@saia-burgess.hu címen, vagy a honlapjairól 

www.saia-burgess.hu és a 
www.saia-burgess.com
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Fokozott biztonság (SIL) 
robbanásveszélyes térben is 

Az elôzô cikkben (2005/5) az analóg jelek
kezelésérôl volt szó. Az iparban gyakori,
hogy a jelek (analóg vagy digitális) tûz- és
robbanásveszélyes (Rb-s) térben keletkez-
nek, így a jelátvitel az érzékelô és a PLC
között fokozott körültekintést és biztonsá-
got igényel. A jelen cikknek az a szerepe,
hogy a PLC-s rendszerek ipari alkalmazá-
sának ezt a szegmensét is bemutassa, hi-
szen a jelfeldolgozást, adatgyûjtést a jelát-
vitel elôzi meg. A cikkben a biztonsági kö-
vetelményekkel kapcsolatos fogalmak is-
mertetésére a késôbbiekben visszatérünk.

A robbanásveszélyes terekben alkal-
mazott többféle védelmi mód közül talán
az egyik legkedveltebb az energiakorláto-
zásos módszer (Eex i), amely meggátolja a
gyújtószikra kialakulását a robbanásve-
szélyes üzemi környezetben.

Sok végfelhasználó nyugodtan dôl
hátra székében, aki ilyen védelmet alkal-
maz, mert úgy érzi a rendszere biztonsá-
gos, havária esemény emiatt nem követ-
kezhet be. Vajon ez tényleg így van?

Az ilyen leválasztókban valóban kulcs-
fontosságú az elektronika, ami gondosko-
dik az energiaszint korlátozásáról, de talán

még ennél is fontosabb elemük ezen levá-
lasztóknak a transzformátor, ami a lineáris
átvitelt és a galvanikus elválasztást biztosít-
ja a robbanásveszélyes és a biztonságos tér
között. A legtöbb gyártó a leválasztófunk-
ciót betöltô transzformátor vasmagján egy-
szerûen egymásra tekercseli a primer és
szekunder tekercseket, nem használva
semmilyen szigetelôelválasztást a teker-
csek között. Ebbôl adódóan kizárólag a
huzal szigetelése biztosítja a galvanikus el-
választást. A Pepperl+Fuchs cég nem elé-
gedett meg ezzel a védelemmel és na-
gyobb megbízhatóságot, magasabb szintû
rendelkezésre állást garantál mindegyik tí-
pusú leválasztójában a következô módon:

A vasmagra tekercselik a primer teker-
cset (1. ábra)
A tekercset belehelyezik egy mûanyag
gyûrûbe (2. ábra)
Ezt követôen a szekunder tekercsek
következnek (3. ábra)
A tekercsre ráépítenek egy nyomtatott
áramköri lapot, majd ezt az így össze-
épített elemet ismét egy mûanyag ház-
ba helyezik, mûgyantával kiöntik, to-
vább javítva ezzel is a tekercs mecha-
nikai sérülésekkel és az induktivitás
változásával szembeni ellenálló ké-
pességét (4. ábra).
A fenti technológia alkalmazásával

egy jóval magasabb rendelkezésre állást
lehet elérni, aminek következtében ala-
csonyabb PFD-értékkel (a meghibásodás
valószínûsége; IEC 61508) rendelkeznek
a Pepperl+Fuchs által gyártott leválasztók.

Egy általános leválasztóban legalább 2 db
biztonsági transzformátorra van szükség
ahhoz, hogy a galvanikus elválasztást biz-
tosítani lehessen a tápegység, a bemenet
és a kimenet között egyaránt (5. ábra).

Különösen fontos az alacsony PFD-
érték akkor, amikor egy meghatározott SIL-
szintnek (Safety Integrity Level) kell megfe-
lelni úgy, hogy a teljes mûszerkörre vonat-
kozó értékhatároknak csak a maximum
10%-ával számolhatunk a leválasztók vo-
natkozásában. Ilyen esetekben az 1oo1 
(1 out of 1) struktúra általánosságban SIL2
szintnek felel meg. Amennyiben ennél ma-
gasabb szintnek (pl. SIL3) kell megfelelni,
úgy bináris bemenetek esetében nem szük-
séges biztonsági PLC-vel kezeltetni a jele-
ket, hanem költségkímélôbb módon, az
1002 struktúrával is kielégíthetô a SIL3 kö-
vetelmény (6. ábra).

A PLC-s adatgyûjtés és feldolgozás ter-
mészetesen már a biztonságos (nem Rb-s)
térben történik a 2005/5. számban leírt
módszerrel.

Tehát ne feledkezzünk meg sohasem
arról, hogy a rendelkezésre állás (PFD,
T[proof]) és architektúra (SFF, HFT) szem-
pontjaikat minden esetben egyidejûleg
kell vizsgálni (7.ábra). 

Nagy megbízhatóságú és magas ren-
delkezésre állású leválasztók esetében az
egyik legjobb választás a Pepperl+Fuchs.
Magas minôségû és körültekintô tervezés-
és gyártás eredményeként a P+F leválasz-
tókat alkalmazott végfelhasználók valóban
nyugodtan dôlhetnek hátra székükben.

A témával kapcsolatban további információk
kaphatók: Farkas Tibortól 
Pepperl-Fuchs Kereskedelmi Kft. 
Tel.: (06-20) 428-1354 
tfarkas@hu.pepperl-fuchs.com
és Deák Józseftôl 
D.E.Á.K. Irányítástechnikai Kft. 
tel.: (06-30) 979-9619 
www.deak.hu

2. ábra

4. ábra

1. ábra 3. ábra

5. ábra

6. ábra 7. ábra
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Az egyszerûbb kivitel, a CTI-500 egy C1
½” rozsdamentes acélcsatlakozójú válto-
zattal bõvült, a korábbi PVC anyagú csat-
lakozócsavarzat megtartása mellett, növel-
ve ezzel az alkalmazási hõmérséklet hatá-
rát. Ugyancsak újdonság a PP (polipropi-
lén) csatlakozó. A PP-T anyagú csatlakozó
acéllal kombinálva 100 °C  üzemi hõmér-
sékletet enged meg. A menetes hollandi
anyák speciális kivitele megkönnyíti a sze-
relést: a készüléket az áramlási iránynak
megfelelõen lehet rögzíteni. 

A négyszakaszos hõmérséklet-kom-
penzációval bíró CTI-750 távadóban a
gyakorlatban eddig is bevált PEEK és
PVDF mûanyagból készül az érzékelõ.

Kezelõi szempontokat figyelembe vé-
ve, új koncepciót követett a fejlesztés
mindkét mûszernél.

A távadóban lévõ grafikus kijelzõ és a

menürendszerû programozás szinte feles-
legessé teszi a kezelési utasítást. A kezelõi
nyelvek (egyelõre): német, angol, francia,
spanyol, lengyel, svéd és olasz. A progra-
mozás nyomógombokkal történik.

JUMO  CTI-500/750 típusú 
induktív vezetõképesség- 
távadók, új opciókkal

KOVÁCS MIKLÓS

A már korábban is gyártott, fõleg az élelmiszeriparban elterjedt vezetõké-
pesség-távadók gyártástechnológia-módosításával sikerült kedvezõ
ár/teljesítmény arányt elérni, és ezzel új piacokat meghódítani. 
A 10/50/100/200/1000/2000 mS/cm-tartományban mérõ mûszerekben vég-
rehajtott módosítások: új anyagok alkalmazása, új csatlakozóméretek ki-
alakítása, programozás a helyszínen, egyszerûsített üzembe helyezés és
karbantartás 

A távadó a hagyományos felépítés
mellett készül osztott kivitelben is: a fej
és az elektronika több méter távolságra
vihetõ el egymástól. Az utóbbi sínre pat-
tintható kivitelben is kapható.

A készüléken végzett helyszíni prog-
ramozás (mûködési mód, méréshatárok)
mellett egy PC-n futtatható setup prog-
ram támogatja az üzembe helyezést és
karbantartást. A program grafikus kiérté-
kelésre is alkalmas. A programba integ-
rált segédletek  – ellenállás/vezetõképes-
ség-átszámítások, lúg- és savkoncentráci-
ók vezetõképesség-értékei – könnyítik a
helyszíni ellenõrzést, beállítást.

Egy konstrukciós telitalálat teszi le-
hetõvé, hogy mûszerpark megléte ese-
tén   kis költséggel mindegyik távadó a
helyszínen PC nélkül is gyorsan és egy-
szerûen bemérhetõ legyen: a távadók
mindegyikét nem kell kijelzõs-nyomó-
gombos változatban rendelni, mivel
ezek  a kezelõszervek a ház fedelébe
vannak építve. Elegendõ egy darabot
ilyen komplettírozott változatban be-
építeni, és az összes többi távadó a fe-
dél áthelyezésével a helyszínen progra-
mozhatóvá válik.

A mûszerek általában 24 VDC tápfe-
szültséggel mûködnek. A jelfeldolgozó
PLC-k  normál esetben ezt szolgáltatják.
Régebbi berendezésekben azonban nem
mindig van egyenfeszültségû tápellátás,
ezért a CTI távadók rendelhetõk 24 V 
50 Hz tápfeszültségû változatban is.

További információ:
JUMO Kereskedelmi Képviselet
Tel.: (1) 467-0840

www.jumo.de • www.jumo.hu
jumobudapest@jumo.hu,
jumokelet@jumo.hu

JUMO Kereskedelmi Képviselet
www.jumo.hu

jumobudapest@jumo.hu • jumokelet@jumo.hu
(1) 467-0840 • (47) 521-206

JUMO 
dTRANS p30/31/32/33 
ipari nyomástávadó-sorozat

1. ábra. A Jumo CTI távadója

ATEX
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A Murata Manufacturing Co. japán cég
majd’ harminc éve mutatta be Super Fork
márkanevû (fork = villa) 32,768 kHz-es
tokozott „hangvilláját”, amelynek jósági
tényezõje nagyobb, hõmérsékleti együtt-
hatója pedig kisebb volt a szokásos rezo-
nátorkvarcokénál. [1]

A „hangvilla” belsõ szerkezete az 
1. ábrán látható. A villát kis hõtágulási
együtthatójú ötvözött acélból sajtolással
állították elõ. A 0,6x0,65x5,2 mm-es ha-
sáb bemarásával 0,6x0,4 mm kereszt-
metszetû szárakat alakítottak ki. Az egyik
szár külsõ oldalára kb. 20 µm-es cink-
oxid réteget, majd erre aranyat gõzöltek.

A cink-oxid réteg alkotta az elektrome-
chanikus átalakítót, az arany pedig érint-
kezõfelületként szolgált. A rezonátor
egyik kivezetését maga az acéltest, a má-
sikat az aranyelektróda képezte. Az egy-
séget 3 mm átmérõjû, 8,3 mm hosszú
fémtokba szerelték. [2]

A rezonátor koncentrált elemes he-
lyettesítõ képében (2. ábra) a rezgõköri
elemek értékei a következõ voltak: Ls = 
= 2867,8 H, Cs = 0,0084 pF, Rs = 21 kΩ, 
Cp = 6,1 pF, így a jósági tényezõ értéke 
Q ≈ 27800-ra adódott. A tömeggyártású
karórákban használt f0 = 32,768 kHz-es
hangvillás rezonátornál a frekvenciapon-
tosság szempontjából négy osztályt kü-
lönböztettek meg: a ±0,003, 0,01, 0,03
és 0,1%-ost. A rezonanciafrekvencia hõ-
mérsékleti együtthatójának értéke nem
haladta meg a ±1 ppm/°C-t (3. ábra).

Mivel a rezgõkvarcot helyettesítõ
hangfrekvenciás hangvilla lényegesen
megbízhatóbb, a külsõ hatásokra érzé-
ketlenebb, és nagy tömegben, olcsóbban
gyártható, a termék mind a mai napig
„él”. A Super Fork helyét a Microfork
márkanevû piezoelektromos hangvilla
vette át. A Murata gyártmányválasztéká-
ban megtalálhatók mind a hengeres fém-
tokba zárt típusok, mind pedig a felület-
szerelésre alkalmas kivitelûek. A Micro-
fork például a PKE05A1 és PKE05B1 tí-
pusú potenciálszenzorokba is beépítésre
kerül. [3]

Régi folyóiratokban tallózva...
Kvarckristály vagy hangvilla?
DR. FÁBIÁN TIBOR

Hasonló, maximum 1 µW teljesít-
ményfelvételû villás rezonátorokat gyárt a
Seiko–Epson konzorcium, valamint szá-
mos kínai, délkelet-ázsiai cég. [4], [5], [6]
Az Epson gyártmányú C-001R, C-002RX,
C-004R és C-005R típusok mindegyike
32,768 kHz (±0,002 … 0,01%) frekven-
ciájú, nyomtatott áramkörbe ültethetõ
hengeres fémtokos „hangvilla”, befoglaló
méretük rendre 3,1x8, 2,1x6, 1,5x5 és
1,2x4,6 mm (4. ábra). Az elõzõekkel azo-
nos villamos paraméterekkel rendelkezõ,
SMD kivitelû (1,4, ill. 1,5 mm magas), 
4-kivezetéses eszközök típusszáma MC-
146 és MC-156. [7] A hangvilla járulékos
lézeres megmunkálásával a ±0,001%-os
frekvenciapontosság is elérhetõ. Villás
rezonátorokat a 30 … 150 kHz tarto-
mányban gyártanak. A soros ellenállás
értéke az 50 kΩ-ot nem haladja meg.

A Seiko–Epson gyártmányú piezo-

e l e k t r o m o s
hangvillás re-
zonátor alkal-
mazására pél-
dát az 5. ábrán
láthatunk. [8]

1. ábra. A Super Fork 32,768 kHz-es toko-
zott hangvilla belsõ felépítése 

2. ábra. A rezonátor koncentrált elemes
helyettesítõ képe 

3. ábra. A kvarc- és a hangvillás rezoná-
tor rezonanciafrekvenciájának hõmérsék-
letfüggése  

4. ábra. Az Epson fémtokos hangvillás re-
zonátorai 

5. ábra. „Kvarcóra”
piezoelektromos hang-
villás rezonátorral 
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H. 2. S. 066.

[2] Radio Mentor Electronic. 46. (1980)
H. 5. S. 137–139.

[3] www.murata.com/catalog/
p19e7.pdf

[4] www.ct-intl.com.hk/specs/
Quartz_Crystals/Tuning_Fork.htm

[5] www.globalsources.com/manufactur-
ers/Crystal-Tuning-Fork.html

[6] w3.epson.com.
tw/electronics/PrdSpec/

[7] www.eea.epson.com/mcfcseries.pdf
[8] www.physik.uni-augsburg.de/

exp6/research/sxm/sxm_d.shtml

A kvarccal stabilizált, precíz órajel-generátorok a digitális techniká-
ban – s így a digitális óráknál is – elsõrendû fontosságúak. De nincs
feltétlenül szükség a kvarckristályra, más is megteszi helyette: példá-
ul a piezokeramikus lapka vagy éppenséggel a „hangvilla”
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A VEGA Greishaber már 1997-ben bemutatta a világ elsõ két-
vezetékes radarkészülékét. Két évvel késõbb a radaros feltöl-
tési szintmérésben már a németországi Schiltachban mûködõ
vállalat lett a nemzetközi piacvezetõ. 

A VEGA 2003 óta plics® moduláris rendszerével kínál lehe-
tõséget arra, hogy a korszerû méréstechnika alkalmazásával
idõt és költséget takarítsunk meg, mégpedig a készülék teljes
élettartama során: a kiválasztástól a rendelésen, a szerelésen és
az üzembe helyezésen át a felszerelésig és a karbantartásig.

A VEGA 2004 novemberében gyártotta le a százezredik
radarberendezést a svájci Holcim-csoport Belgiumban mûkö-
dõ egyik vállalatának. A világ vezetõ cement-, beton- és épí-
tõanyag-gyártói közé tartozó Holcim már több VEGA készü-
léket üzemeltet, és – központi mérnöki osztályának vélemé-
nye szerint – a megbízható mérés és az egyszerû üzembe he-
lyezés az a két meghatározó tényezõ, amely a VEGA mellett
szól. Mivel nem igényel karbantartást, csekély „tulajdonlási
költséggel” jár, és nem utolsósorban az ára is méltányos, és a
központi beszerzés követelményeit is teljesíti.

A százezredik radarkészülék VEGAPULS 68-as típusú, ame-
lyet – új, még szûkebben fókuszáló antennarendszerével és az
Echofox jelfeldolgozó továbbfejlesztett változatával – ömlesz-
tett áruk mérésére optimalizáltak. A legkorszerûbb mikrohullá-
mú alkatrészek alkalmazása ezerszeresére növeli az érzékeny-
séget, ezért még rendkívül nehéz követelményekkel járó folya-
matokban is biztos mérési eredményt kaphatunk. „A VEGA-
PULS 68-as készülékkel új korszakot nyitunk az ömlesztett
áruk szintmérésében. Az univerzális mérõeszköz vágyálma a
radarral vált valósággá” – magyarázta az ömlesztett áruk méré-
sében ezzel az új fejlesztésû eszközzel elért áttörést Günter
Kech úr, a VEGA Greishaber KG ügyvezetõje. 

Viszontagságos körülmények között is megbízható

A radar a folyadékok szintjének alapvetõ mérési technológiá-
jaként már polgárjogot nyert, mert az érintésnélküli módszer
a legkülönbözõbb alkalmazásokban is egyszerû kezelhetõ-
séggel párosítja a megbízható és biztonságos mérést. Az öm-
lesztett áruk mérésében manapság gyakran kell kompromisz-
szumot vállalni. A por, a feltöltési zaj, a mechanikai igénybe-
vétel és a nehéz beépíthetõség nemritkán okoz megbízhatat-
lan mérést, vagy akár lehetetlenné is teheti azt.

Az ömlesztett áruk mérésére szolgáló új VEGA-radarral
ezeket a gyenge pontokat és hiányosságokat sikerült teljesen
kiküszöbölni. A VEGAPULS 68 a radaros méréstechnika elõ-
nyeit párosítja az ömlesztett áruk mérésében uralkodó külön-
leges követelményekkel, és magas hõmérsékleten – például
az acélgyártásban is – megbízhatóan méri a feltöltési szintet.
Az erõmûvi szénadagolók vagy az építõanyag-raktárak erõ-
sen poros környezete sem jelent problémát a radarnak. „Az
érzékelõ széles dinamikatartománya a porszerû anyagok és
granulátumok élelmiszer- és vegyipari szintmérésében is új
távlatokat nyit” – jelentette ki Reiner Waltersbacher termék-
és marketingigazgató, az ömlesztett árukat mérõ radar legkü-
lönbözõbb alkalmazási lehetõségeirõl.

Mivel a silókban tárolt anyagoknál elõforduló jellegzetes
ömlesztési kúpszögekrõl jelentõsen más visszhangjelek ér-
keznek, mint a folyadékfelszínrõl, ezért a VEGAPULS 68 jel-
kiértékelõ algoritmusait is az eltérõ visszaverõdési tulajdon-
ságokhoz igazították. Ezáltal a készülék a hagyományos ra-
darkészülékek jeleinél ezerszer kisebb jeleket is képes kiérté-
kelni.

a VEGA Grieshaber KG kizárólagos 
magyarországi képviselõje és forgalmazója

DATCON Ipari Elektronikai Kft.
1148 Budapest, Fogarasi út 5., 27. ép.
Tel.: (06-1) 460-1000
Fax: (06-1) 460-1001

E-mail: datcon@datcon.hu
www.datcon.hu

A jövõ radaros megoldása

Az ömlesztett áruk mérésére szolgáló VEGAPULS 68-rendszerrel új korszak nyílik az érintésnélküli szintmé-
résben azzal, hogy a radaros méréstechnika elõnyeit az ömlesztett áruk mérésének különleges alkalmazási
feltételeivel párosítják…

1. ábra. Az ömlesztett anyagok mérésére szolgáló új VEGAPULS
68 radar parabolaantennájának köszönhetõ az optimális kisu-
gárzási karakterisztika
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Az Omron egy új TFT-típus bevezetésé-
vel nagy sikerû NS-sorozatú terminálja-
inak hatékonyságát és sokoldalúságát
még magasabb szintre emelte az 5,7
hüvelykes tartományban. A TFT-típus
még a szabványos STN-verzióknál is
jobb látószöget biztosít, javult a látha-
tóság, így a kijelzõ nagyobb távolságból
is egyszerûen leolvasható.

Az NS5-TFT az 5,7 hüvelykes STN- és
monokróm verziókkal pontosan meg-
egyezõ tervezési adatokat használ, így a
meglévõ alkalmazások bármiféle változ-
tatás nélkül használhatók, ami értékes
fejlesztési idõt takarít meg. Emellett az
NS5-TFT az NS-sorozat egyéb típusainál

megszokott nagy memóriát (20 MiB) tar-
talmaz, ami lehetõvé teszi a felhaszná-
lóknak a tetszetõs grafikák teljes kihasz-
nálását (32 768 szín), valamint a kezelõk
számára a még egyszerûbb használatot.

A gyorsabb telepítés és üzembe he-
lyezés, valamint az egyszerûbb karban-

tartás és hibaelhárítás érdekében az
NS5-TFT lehetõvé teszi az Omron
Smart Active Parts elemeinek kihaszná-
lását – ezek az elõreprogramozott és
elõzetesen tesztelt, beágyazott kommu-
nikációt tartalmazó megjelenítést vég-
rehajtó objektumok áthúzási mûveletté
(„drag-and-drop”) egyszerûsítik a rend-
szertervezést. A kommunikáció auto-
matizálásában alkalmazott intelligens
terepi eszközöknél, például hõmérsék-
let-szabályozók, frekvenciaváltók és
hajtásszabályozók, a Smart Active Parts
elemek az eszközök konfigurálására,
kezelésére, mûködtetésére és karban-
tartására használhatók egyetlen kódsor

írása nélkül, ami jelentõs mértékben
csökkenti a fejlesztésre és a hibakere-
sésre fordított idõt. 

Az Omron irányítástechnikai szak-
értõi által írt Smart Active Parts elemek
az Omron NS-sorozatú érintõképernyõ-
ihez készült fejlesztõi csomag szoftver-

Az OMRON 5,7 hüvelykes TFT-termináljai: 
a különbség tisztán látszik!

könyvtárában érhetõk el, és az új ele-
mek ingyenesen letölthetõk az Omron
weboldaláról.

Az eszközök, például hõmérséklet-
szabályozók, beállításának és mûködé-
sének egyszerûsítése mellett az NS5-
TFT továbbfejlesztett adatnaplózási
szolgáltatásokat is kínál, lehetõvé téve
32 közvetlenül csatlakoztatott hõmér-
séklet-szabályozó 10 másodpercenként
érkezõ adatainak figyelését, naplózását
és tárolását akár két hónapnál hosszabb
ideig. A Compact flash-kártyára mentett
fájlok segítségével pedig akár össze is
hasonlíthatja a különféle naplókból ké-
szült diagramokat.

A tetszõleges automatizálási rend-
szerben korszerû szolgáltatásokat és
funkciókat kínáló NS5-TFT-terminálok-
nál az Omron egyedülálló, hároméves
garanciát vállal az alkatrészekre és a ja-
vításokra, ami példátlan biztonságot je-
lent.

OMRON Electronics Kft. 1046 Budapest, Kiss Ernõ u. 3. Tel.: 399-30-50. Fax: 399-30-60
E-mail: infohun@eu.omron.com • Honlap: www.omron.hu
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Nem kell, hogy az ipari ethernet-
kommunikáció aranyárba kerüljön!
Ezt az új FACTORY LINE SF ter-
mékcsaládunk biztosítja Önnek.
Mindegy, hogy csavart érpáron vagy
optikai szálon csatlakozunk-e a por-
tokhoz. A redundáns táp, a DIN-sí-
nes rögzíthetõség, a könnyû csatla-
kozástechnika, az állapotjelzõ LED-
ek, a vészjelzõ kontaktusok, az au-
tomatikus sebesség és keresztbe kö-
tés felismerõképessége biztosítja a
lapos kivitelû switch-ek számára,
hogy megfeleljenek az ipari körül-
mények támasztotta követelmények-
nek az alkalmazások széles tartomá-
nyában. És mindez kevesebb, mint
5000 Ft/port áron!

További információkkal kapcsolat-
ban hívja a (23) 501-160-as számot,
vagy keresse fel honlapunkat a
www.poenixconatct.hu címen!

FACTORY 
LINE SF 
SWITCH-ek

Ethernet 
könnyen

és elérhetõen! 



info@elektro-net.hu

2005/6.

54

Automatizálás és folyamatirányításAutomatizálás és folyamatirányítás

A gyártók és üzemeltetõk részérõl a gé-
pekkel és berndezésekkel szemben tá-
masztott követelményekbõl eltérõ köve-
telmények származnak az automatizálás-
sal szemben is. A gép- és berendezés-
gyártásban figyelembe kell venni az egy-
ségenként történõ üzembe helyezést, a
kész alkalmazások továbbhasznosítását,
valamint az eltérõ részrendszerek egy-
máshoz kapcsolását, mert csak ezek ré-
vén lehet a jövõben gazdaságos megol-
dásokat üzemeltetni és gyártani.

Az üzemeltetõ szemszögébõl nézve az
innovatív hálózati megoldások ethernet-
alapúak. Ez az irányítási és gyártástervezé-
si folyamatok összekapcsolásában bevált
kommunikációs szabvány folytonosan át-
járható kapcsolatot biztosít a vállalatirá-
nyítási szinttõl egészen a termelésiszintig.
Ezen túlmenõen ethernet-alapú hálózat
meglétét igényli az internetes technológia
alkalmazása, mely akadálymentes adat-
cserét tesz lehetõvé a hálózatos alkalma-
zások és a megjelenítõrendszerek között
egyaránt, hardvertõl és operációs rendszer-
tõl függetlenül. Természetesen a felhaszná-
lók számára kiemelten fontos a rend-
szerfüggetlen kommunikáció, valamint a
hálózati elemek egységes kezelhetõsége.

Ezeket a követelményeket csak a gépen
vagy rendszeren belüli magas szintû kom-
munikáció, valamint a beépített hardver-
elemek és alkalmazott szoftverek messze-
menõ hálózati integrációjával lehet bizto-
sítani. Kiemelt jelentõséggel bír az alkal-
mazott ethernet-protokoll kiválasztása a
„valós idejû végrehajtási képesség” és az
alkalmazott rendszerelemek (valamint há-
lózati kábelezésük) ipari alkalmazhatósá-
gának tekintetében (l. 2. ábra).

Teljesítõképes, ethernet-alapú 
kommunikáció

A Phoenix Contact Automationworx el-
nevezésû automatizálási megoldása a
Profinettel, valamint az ethernet-rendsze-
rekben általánosan használt standard

Decentralizált vezérlési 
megoldás PROFINETtel
Már rendelkezésre áll az elsõ Profinet alaprendszer 
a Phoenix Contacttól

OROSI LEVENTE
A Phoenix Contact Automationworx automatizálási rendszer kiemelkedõ
jellemzõje a telepítési rendszerek, valamint azok ki- és bemeneti elemei-
nek átfogó integrálása az ethernet- vagy Profinet-alapú hálózati és vezér-
léstechnikai megoldásba. Az integrált szoftvereszközök, mint például a
Phoenix Contact PcWorx programozási rendszere, a termelékenység növe-
lését eredményezik hozzá. Azonfelül, hogy hozzájárulnak a gyártási volu-
men növeléséhez – és mindezt költséghatékonyabban teszik–, már a ter-
vezés és az üzembe helyezés szakaszában is biztosítják a gépek és beren-
dezések gyorsabb rendelkezésre bocsátását, valamint rugalmasabb hasz-
nálatukat az üzemeltetés során (l. az 1. ábrán)…

TCP/IP protokollokkal nagy teljesítmé-
nyû ethernet-kommunikációt biztosít. A
függõleges irányú, egészen a vállalatirá-
nyítási és webes szintig terjedõ hozzáfé-
résrõl a TCP/IP gondoskodik, miközben a
Profinet a folyamatadatok cseréjét bizto-
sítja, és megvalósítja az osztott vezérlési
megoldásokat.

A gyors etherneten továbbított folya-
matadatokat a Profinet IO-felépítésébõl
eredõ tulajdonságoknak köszönhetõen
valós idõben lehet a protokollal továbbí-
tani; erre a szabványos automatizálási
követelmények esetében az RT valós ide-
jû átvitel, valamint a fokozott idõhûséget
megkövetelõ mozgásalkalmazások ese-
tében az IRT Iso-chronous Real-Time
protokoll szolgál. Ezenkívül az átfogó ké-
szülékmodell gondoskodik a terepi adat-
buszrendszerben meglévõ alkalmazások
átfogó és egységes integrációjáról. Ezt a
Profinet–Interbus-átjáró teszi lehetõvé
azzal, hogy transzparens hozzáférést biz-
tosít az Interbus-elemekhez, megõrizve
ezzel a meglévõ Interbus-eszközök és 
-megoldások beruházási értékét.

Átfogó Profinet-hálózatok létrehozása

A gyártók közül a Phoenix Contact az el-
sõk között kínál átfogó, ethernet- és
Profinet IO-alapú automatizálási rend-
szereket, amelyekkel a rendszer egészét
tekintve egységes kommunikációs meg-

1. ábra. A Phoenix Contact teljes körû, Profinet-alapú automatizálási rendszert kínál

2. ábra. A különbözõ alkalmazási területek eltérõ technológiai követelményeket 
támasztanak az adatok minõségével szemben
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oldás hozható létre. A Profinet-hálózat-
ban – szemben az Profinet–Interbus-átjá-
róval (ami szerverként funkcionál az
Interbus-hálózatra felfûzött érzékelõk,
valamint mûködtetõelemek eléréséhez) 
– az I/O-k közvetlenül is csatlakoztatha-
tóak az ethernet-platformra a Profinet
I/O-eszközök segítségével. Ezek decent-
ralizáltan elhelyezett hálózati elemek,
amelyek közvetlenül a Profinet IO útján
kommunikálnak a magasabb kommuni-
kációs szintekkel (l. a 3. ábrán).

A Phoenix Contact Inline automatizá-
lási rendszere a szabványos jeleket (ké-
nyelmesen kezelhetõ megoldással) a há-
lózatba csatoló különbözõ ki-/bemeneti
rendszerelemeket IP20-as védettségben
kínálja. Az FL IL 24 BK-PN típusú busz-
csatolóval az Inline moduláris rendszer
valamennyi modulja a teljesítmény-
áramkörökig és az integrált biztonság-
technikáig bezárólag a Profinet-hálózat-
hoz csatlakoztatható. A kis szerkezeti
méretû ILB PN 24 DI16 DIO16-2TX típu-
sú Inline I/O blokkmodul 16 bemenettel,
16 kimenettel, valamint két ethernet-csat-
lakozóval rendelkezik, és alacsony költ-
séggel járó megoldást jelent a vonalas to-
pológiájú rendszerekben.

Bármely automatizálási megoldás
magját a vezérlés képezi. A gépeket és be-
rendezéseket egyre gyakrabban rendelik
alá decentralizált funkcionális egységek-

si és biztonságtechnikai alkalmazások-
ban is jelentkezik, ezeket már ma integ-
rálták a rendszerbe.

Elhagyhatatlan infrastruktúra-elemek

A Profinet-alapú megoldások létrehozásá-
hoz nélkülözhetetlen a switch-ek hálóza-
ta, mert ezek biztosítják a reakcióidõ tartá-
sát, valamint a megfelelõ diagnosztikai le-
hetõséget. A Factory Line-típuscsaládba
tartozó switch-ekkel a Phoenix Contact
már több éve szállít rendszerelemeket eth-
ernet-hálózatokhoz. Az MMS Modular
Managed Switch például nem csupán a
Profinet IO-csatlakoztatásával járó vala-
mennyi követelményt teljesíti, hanem mo-
duláris felépítése révén akár 24 portra is
bõvíthetõ, sõt támogatja a redundáns há-
lózatokat, valamint a különbözõ, azaz
réz- és optikai kábeles átviteli vonalakat is.
Az MCS Managed Compact Switch szin-
tén hasonló funkciókat kínál kis szerkeze-
ti méretben, nem bõvíthetõ számú porttal.

A vezetékhez kötött megoldások mel-
lett az Industrial WLAN Access Point biz-
tosít helyhez nem kötött csatlakozást az
ethernet- és Profinet-alapú alkalmazások-
nak. A készülék a jelenlegi WLAN
802.11b/g, valamint 802.11a rádiós adat-
átviteli szabványok szerint üzemel, és a
nagyfokú adatbiztonságot WPA és AES
titkosítással biztosítja.

Összegzés

A Profinet IO valós idejû alkalmazható-
sága révén az ipari automatizálás új
szabványává válik. A protokoll terjedé-
se szakaszos, mivel valamennyi hasz-
nálatos terepi adatbuszrendszer rendel-
kezik olyan elõnyökkel, amelyekkel a
Profinet jelenleg még nem. Ilyen példá-
ul az alacsonyabb bekapcsolási költség,
a készülékválaszték, valamint az átfogó
diagnosztika. Ám a terepi adatbuszok-
kal foglalkozó Interbus Club és Profi-
bus-felhasználói szervezetben folytatott
munka, valamint a tagvállalatok tevé-
kenysége révén biztosított a folyamatos
fejlesztés, valamint az, hogy a Profinet
révén jövõbelátó megoldáshoz jussa-
nak a felhasználók. A Phoenix Contact
már ma kínál rendszerelemeket és
szoftvermegoldásokat az ethernet- és
Profinet-alapú, decentralizált automati-
zálási rendszerek bevezetéséhez, mely-
lyel a felhasználó már ma otthon érez-
heti magát a jövõ technológiájában.

Phoenix Contact Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Tel.: (06-23) 501-160
Fax: (06-23) 418-438

phoenixhu@phoenixcontact.com
wwww.phoenixcontact.hu

3. ábra. A Profinet-rendszerstruktúrát az
eszközök, az infrastruktúra, a ki-/be-
meneti vezérlõk, a ki-/bemeneti eszkö-
zök, valamint a ki-/bemeneti szerverek
alkotják

nek annak érdekében, hogy korlátozni le-
hessen a programozás bonyolultságát. Er-
re a feladatra kínálnak kézenfekvõ megol-
dást az Inline típusú, decentralizált és mo-
duláris felépítésû vezérlõk, amelyeket a
Phoenix Contact valamennyi más vezérlõ-
jéhez hasonlóan a PcWorx automatizálási
szoftverrel lehet programozni. Az Inline tí-
pusú sorolható I/O modulokkal, valamint
egy nagy teljesítményû processzorral, az
ILC 350 PN vezérlõvel kellõ teljesítményt
és rugalmasságot biztosít a Profinet-rend-
szerben. Mint I/O-vezérlõ, a készülék hoz-
záfér a hozzárendelt I/O-egységekhez, vala-
mint erõforrásainak köszönhetõen vezérli 
az alkalmazási folyamatokat is (l. a 4. ábrán).

A nemzetközi szinten elfogadott IEC
61131 szabványon alapuló PcWorx auto-
matizálási szoftver három alapnyelvet, az
utasításlistát (IL), a Funkció Blokk Diag-
ramot (FBD), valamint Létra Diagramot
(LD) tartalmaz, de az alapcsomag tartal-
mazza ezenfelül a strukturált szöveg (ST)
és a Szekvenciális Funkció Diagram
(SFC) nyelveket is. Az egyszerû kezelhe-
tõség, az Interbus- és Profinet-hálózatok
áttekinthetõ konfigurálása, valamint az
integrált Diag+ diagnosztikai szoftver át-
fogó rendszertámogatást biztosít. Az intu-
itív kezelõfelület mellett számos „varázs-
ló” jellegû szoftver segíti a programozó
munkáját a programok és a konfiguráció
összeállításában. A töréspontokkal, lépte-
téssel és nyomkövetéssel kényelmesen
megvalósítható hibakeresés, valamint a
könyvtárak hibakeresése megkönnyíti az
üzembe helyezést, és lehetõvé teszi az
„on-line” módosítások
végrehajtását. 

A PcWorx a decentralizált rendszereket a
több projekt integrált kezelésével, vala-
mint az egyszerû, párhuzamosan futó
kommunikációval támogatja. Ezért egy-
szerûbb az egyes alkalmazásrészek újra-
felhasználása, valamint az összekapcsolt
gépek/gépegységek felélesztése és össze-
hangolása. Ez a könnyebbség a mozgatá-

4. ábra. A decentralizált automatizálás
InLine Controller (ILC) eszközzel (többek
között) és a PcWorx-programrendszerrel
valósítható meg
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Az érdi telephelyû cég kulturált környe-
zetben fogadott, feltehetôen nem is vál-
hatott volna enélkül az ipari folyamatirá-
nyítás meghatározó jelentôségû vállalatá-
vá. A több mint 10 éves múltra és ennél
mélyebb gyökerekre épülô céget Farkas
Zsuzsanna igazgatónô mutatja be. 1999-
ben – a fôként mérnöki képesítésû – lel-
kes szakembercsoport megalakította a
CASON részvénytársaságot a többségé-
ben osztrák tulajdonú ROFA cégbôl, az
anyacég kiválása után. Nagyrészt labora-
tóriumi mûszerekkel foglalkoztak, legna-
gyobb partnerük a MOL volt, hiszen az
olajiparban nagyon fontos a vegyipari
méréstechnika, labortechnika. Csakha-
mar rájöttek azonban, hogy a vevô a mû-
szerek puszta beszerzésénél többet kér,
mérnöki tudásban, tapasztalatban pedig
nem volt hiány, így a kereskedelem las-
san szakértôi kereskedelemmé, sôt telepí-
téssé, beüzemeléssé vált. Az elektronika
iparimérés- és szabályozástechnikába
való behatolása szükségszerûen növelte
a hozzáadott értéket, lassan kialakult a
cég mai profilja. Ebben komoly szerepe

volt az ABB-nek mint partnernek, amely
világcég termékeivel végezték az ipari
automatizáció mind nagyobb részét. 

A CASON hamar komoly hírnevet
szerzett a vegyiparban, legnagyobb part-
nerei között tudhatják a MOL-t, a Richter
Gedeont, vagy az E.ON-t. Logisztikai
távvezérlô rendszerei országszerte meg-
találhatók, amelyet az arra fejlesztett szi-
várgásérzékelési rendszer 1999-es inno-
vációs díja is fémjelez. 

A digitalizáció az ipari folyamatirányí-
tást sem kerülte el, az ipari szoftvergyártás
hamarosan egyik meghatározó tevékeny-
séggé vált. Elszámolási rendszerek tekinte-
tében pl. – a többéves szakmai tapasztalat-
nak megfelelôen – alig van versenytársuk.  

A részvénytársaság jelenleg öt divízi-
óval üzemel. Ezek:

Automatizálási üzletág, amely a leg-
megbízhatóbb hardvereszközök rend-
szerbe foglalását végzi az adott célfel-
adatnak megfelelôen.
Szoftverkészítô üzletág, amely a szá-
mítógép-irányítású rendszerek szoft-
vereit írja és beüzemeli.

… a válogatott ipari hardverek tárháza 
látogatás a CASON Rt.-nél

LAMBERT MIKLÓS

Céglátogatásaink – és ezzel együtt cégbemutatóink – folyományaként ezút-
tal a CASON Rt.-nél jártunk, az ipari mérés- és szabályozástechnika
kellemes fellegvárában. Az 1992-ben alakult és 1999-ben átalakult cég már
induláskor a legjobb szakemberekkel rendelkezett, hiszen az ipari folya-
matirányításban csak szakértôi kereskedelemmel és teljes körû kiszol-
gálással lehet a piacon megélni, a legnagyobb és legtôkeerôsebb vegyipari
cégeket kiszolgálni. Ezt tette a CASON Rt. is, amely idén tavasszal új
üzletággal gazdagodott…

DIWICON-üzletág, amely önálló
technológiát alkotott annak felisme-
résével, hogy a földrajzilag nagy ki-
terjedésû rendszerek hatékony fel-
ügyeletét és irányítását a meglévô
mobil távközlési hálózat GPRS-rend-
szerére ültetett TCP/IP-alapú proto-
kollal valósítja meg. A termék tavaly
innovációs különdíjban részesült.
Laborüzletág, amelynek keretében 
alkották meg az oktán-keverô gépet.
Ez hasonlóan elismerésben részesült,
és szabványos mûszerként használ-
ják az egész világon.
Ipari PC-üzletág, amely az ipari szá-
mítógépeket hozza be a folyamatirá-
nyításba.

A felsorolásban nem véletlenül került utol-
só helyre az ipari PC-üzletág, ez hiszen 
a legfiatalabb. Fontosságát tekintve termé-
szetesen egyenrangú a többi néggyel. 
Az üzletágat – a többihez hasonlóan –
nagy tapasztalatú „hármasfogat” vezeti:
Kerékgyártó Lajos üzletágvezetô, Forgács
Gábor kereskedelmi vezetô és Németh
László mûszaki vezetô személyében. 

Nevükhöz fûzôdik – többek között – a
Windows CE operációs rendszer alatt
mûködô számítógépes szoftverrendszerek.
A hardveranyagot elismert külföldi gyártók-
tól veszik (Kontron, IEI, IPC2U, Indukey,
GETAC stb.), amelyekkel valódi nagymeg-
bízhatóságú rendszerek építhetôk. 

A hardveralkatrészek fôbb termékcso-
portjai: ipari PC-házak, CPU-kártyák, IP65
védettségû LCD-panelek, jármûfedélzetre
telepíthetô, beépíthetô egykártyás és
CompactPCI-rendszerek, kommunikációs
kártyák, adatgyûjtô és vezérlôkártyák,
vandálbiztos és környezeti behatásoknak
ellenálló billentyûzetek, valamint terepi,
por és víz ellen védett ipari/katonai kivite-
lû noteszgépek, Tablet PC-k. 

Láthatóan a CASON kínálata bô, te-
vékenysége sokoldalú. A honlapjukon is
hirdetett „… válogatott ipari hardverek
tárházá”-ból jó szakmai felkészültséggel
a CASON az ipari automatizációban az
ország jeles fellegvára. Reméljük, a jövô-
ben még sokat olvashatunk róluk az
ELEKTROnet hasábjain!

2. ábra. Ipari PC-k és alkatrészek

1. ábra. Az IPC üzletág vezetôi, balról jobbra: Németh László mûszaki vezetô, Kerékgyár-
tó Lajos üzletágvezetô, Forgács Gábor kereskedelmi vezetô
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• Beágyazott vezérlõk 
• Érintõképernyõs terminálok 
• Panel-PC és LCD-kitek 
• USB-soros / Ethernet-soros / Multiport-soros

átalakítók 
• Adatgyûjtés soros porton és PC-vel 
• Csatlakozások PLC-hez

Professzionális ipari számítástechnika.
PC104/PC104plus, 3.5”, 5.25” mini-ITX
Egykártyás PC-k, RISC-megoldások

MICRODIGIT BT.
www.microdig i t .hu

1173 Budapest, Kaszáló u. 40. Tel.: 253-7272
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A modulszámítógép [szokásos rövidítés-
sel COM (Computer-on-module) vagy
SOM (System-on-module)] egy periféria-
csatlakozók nélküli egykártyás számító-
gép, amelyet egyszerûen rá kell dugni a
felhasználó által tervezett alaplapra (car-
rier board, application board, back-
plane). Egyszerûbb esetben ezen az alap-
lapon található minden elektronika,
amely az adott feladat ellátásához szük-
séges. Elegendõ, ha a felhasználó az álta-
la jól ismert problémákra koncentrál, a
számítógép-tervezés nehéz és bonyolult
munkájával nem kell törõdnie. A modul-
számítógépek kisméretûek és kis fogyasz-
tásúak, tartalmazzák az általánosan szük-
séges perifériák csatolóit, viszont nem
tartalmazzák a perifériacsatlakozókat,
ezeket a felhasználói alaplapon kell elhe-
lyezni. Figyelembe véve, hogy egy szo-
kásos számítógép-alaplap esetében a pe-
rifériacsatlakozók költségei az ár egy je-
lentõs részét teszik ki, a nem használt pe-
rifériák csatlakozóinak elhagyása a költ-
ségeket csökkenti. Induló kitek, evalua-
tion board-ok, tervezési segédletek,
áramköri mintapéldák segítik a fejlesz-
tést. A Kontron az alábbi modulszámító-
gép-családokkal van jelen a piacon:

ETXexpress
ETX
E2Brain
X-board
DIMM-PC
A méret és a csatlakozók szabványo-

sítottak, így a modulok családon belül
felcserélhetõek, ezáltal is megkönnyítve
a termékfejlesztést. A fenti felsorolás mé-
ret és tudás szerinti fejlettséget tükröz, a
legegyszerûbb felépítésû a DIMM-PC,
míg az ETXexpress az olyan legfejlettebb
technológiákat tartalmazza, mint a PCI-
Express, S-ATA, dual channel DDR2. A
technikai fejlettség természetesen az ár-
ban is tükrözõdik, a legegyszerûbb
DIMM-PC-hez nettó 20 000 Ft körüli
áron lehet hozzájutni, míg az ETXexpress
ára jelenleg nagyságrendileg ennek a tíz-

szerese, bár ez várhatóan jelentõsen
csökkenni fog.

DIMM-PC: x86 alapú modulszámítógép kis
méretben

Mérete mindössze 68×40 mm. Három-
féle processzor közül lehet választani,
386SX 40 MHz, AMD Elan SC520 
133 MHz és STPC ELITE 100 MHz. Ez a
processzorteljesítmény tökéletesen alkal-
mas vezérlési és kijelzési feladatok ellátá-
sára. A modulon maximum 32 MiB me-
mória, és 32 MiB IDE-felületû Flash-me-
mória található, lehetõvé téve a merevle-
mez nélküli stand alone-mûködést. Az 1.
ábra szemlélteti a modulon megtalálható
perifériákat. 

Mint látható, az egér nem támogatott,
nincs grafikus vezérlõ, az alfanumerikus
kijelzõt a printerporton keresztül támo-
gatja a BIOS. Az opcionális USB vezérlõ
helyettesíthetõ ethernetvezérlõvel. A mo-
dulok fogyasztása nem haladja meg a 3
W-ot, és 5 V tápfeszültséget igényelnek.
A modul a felhasználói alaplaphoz 144
pólusú SO-DIMM stílusú élcsatlakozón
keresztül csatlakoztatható. Ezen a csatla-
kozón nem csak a perifériák vezérlõi ér-
hetõk el, hanem a 16 bites ISA busz is. A
Kontron a DIMM-PC családhoz a DIMM-
PC processzormodullal megegyezõ mé-

Kontron modulszámítógépek 
beágyazott alkalmazásokhoz

HAJDU JÓZSEF

Modulszámítógép alkalmazásával jelentõsen csökkenthetõ a termék-
fejlesztési idõ és a fejlesztési költség. A Kontron modulszámítógépei
az egyszerû vezérlési és kijelzési feladatoktól kezdve a komolyabb szá-
mítástechnikai teljesítményt igénylõ felhasználásokig alkalmazhatók,
és mindezt kis méretben, alacsony fogyasztás mellett biztosítják

retben gyárt néhány perifériabõvítõ
egységet, mint CRT és Flat panelvezérlõ,
soros port és LAN-csatolók (ha kevés len-
ne a processzormodulon lévõ), analóg
modem és ISDN adapter. Ezek szintén
SO-DIMM csatlakozón keresztül csatla-
koztathatók az alaplaphoz, illetve ezen
keresztül a processzormodul ISA buszá-
hoz. Természetesen lehetõség van tetszõ-
leges perifériák illesztésére az ISA busz-
ra.

X-board: alacsony fogyasztású x86 és
RISC modulszámítógép kis méretben

A modul mérete csak kissé haladja meg
az DIMM-PC méretété: 68×49 mm, fo-
gyasztásuk szintén hasonlóan alacsony,
ám a számítástechnikai teljesítmény fõ-
leg a RISC processzoros változatoknál je-
lentõsen nagyobb. A legfontosabb kü-
lönbségek a két modulcsalád között: 

A DIMM-PC perifériák bõvítésére ISA
buszt, az X-board PCI buszt és LPC
(Low Pin Count) buszt használ. 
A Low Pin Count busz költségtakaré-
kos helyettesítése az ISA busznak, és
3,3 V-on mûködik. Manapság az egy-
szerûbb perifériák illesztéséhez szinte
kizárólag ezt használják, mivel az il-
lesztés a PCI buszra bonyolultabb fel-
adat, az ISA busz a kommersz számí-
tástechnikából pedig gyakorlatilag el-
tûnt.
Az X-board periféria választéka gaz-
dagabb, rendelkezik grafikus meghaj-
tóval és AC97 linkkel (digitális soros
interfész, a kodeket az alaplapon kell
elhelyezni); minden modulon van há-
rom USB-csatoló és egy ethernetcsa-
toló. Billentyûzet és egér csak USB fe-
lületen köthetõ a modulhoz. Termé-
szetesen az LPC busz segítségével a
hagyományos billentyûzet és egér is
illeszthetõ, ráadásul, ha a PC87365 tí-
pusú SuperIO lapkát használjuk, ak-
kor ezeket támogatja az x86-os rend-
szerek BIOS-a. A perifériák közt meg-
található az I2C és az SM busz is.
Mindkettõ kétvonalas, soros busz, de
a protokollok némileg eltérõek. Az
SM (System Management Bus) a rend-
szer monitorozását teszi egyszerûvé
(hõmérséklet, tápfeszültség, ventilá-
tor-fordulatszám mérése a legtipiku-
sabb feladatok), az I2C pedig általános
perifériák (pl. szenzorok) illesztésére
használható, a kivitelezés megfelelõ
illesztõáramkör használatával rendkí-
vül egyszerû feladatot jelent.
A DIMM-PC tápfeszültségigénye 5 V,
az X-board 3,3 V-ról mûködik.
Az DIMM-PC 144 pólusú SO-DIMM,
az X-board 200 pólusú DDR-SO-
DIMM élcsatlakozót használ.
X86 alapú processzorok közül AMD

Geode SC1200 266 MHz, SIS 550LV

1. ábra. A DIMM-PC felépítése
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USB 200 MHz érhetõ el. A RISC pro-
cesszoroknál az Intel PXA255 és 80219
XScale processzorok között lehet válasz-
tani. Az Intel XScale processzorok alap-
vetõen ötödik generációs ARM pro-
cesszorok, ARM v5TE utasításkészlettel.
Az ARM (Advanced RISC Machine) pro-
cesszorokat eredetileg az ACOM fejlesz-
tette ki 1983-ban. 1990-tõl az ACOM, az
Apple és a VLSI részvételével ARM né-
ven megalakult cég foglalkozik a pro-
cesszorok gyártásával és fejlesztésével.
Az Intel 2000 körül kapta meg a licencet.
Egyes adatok szerint a 32 bites embed-
ded RISC processzorok 75%-a ARM pro-
cesszor. A PXA 255 processzorok jellem-
zõje az alacsony fogyasztás melletti jó
grafikus, network- és multimédiás teljesít-
mény. A PXA processzoros X-boardon
csak LCD-illesztõfelület van, nincs CRT-
támogatás. Csupán érdekesség hogy a
PXA 255 rendelkezik két szinkron soros
porttal, MMC/SD memóriakártya-támo-
gatással, ezeket azonban az X-board-spe-
cifikáció nem teszi közvetlenül kihasz-
nálhatóvá. A 80219-es általános célú
RISC processzor legfontosabb jellemzõje
a PCI-X busz, illetve a jó I/O teljesítmény
támogatása. Bár az X-board-specifikáció
nem teszi lehetõvé 32 bitnél szélesebb
PCI busz használatát, a 80219 pro-
cesszor mellett a Silicon Motion 501 lap-
ka használatával egy nagy teljesítményû
és alacsony fogyasztású X-board kerül a
felhasználó kezébe.

E2Brain RISC processzoros modulok real
time-vezérlésekhez és kommunikációs
feladatokhoz

Kontron ez év nyarán nyilvánossá tette a
teljes E2Brain-specifikációt, így ez az el-
sõ nyitott szabvány a modulszámítógé-
pek területén a RISC processzorok szá-
mára. Az E2Brain modulok három leg-
fontosabb jellemzõje a magas számítás-
technikai teljesítmény, a kiváló kommu-
nikációs képességek és az alacsony ener-
giafogyasztás. Maga a név is erre utal
(Embedded Electronic Brain), ugyanis az
alkalmazott network-processzorok belsõ
felépítésüket tekintve kettõs intelligenciát
hordoznak: a RISC core biztosítja a szá-
mítástechnikai teljesítményt, a kommuni-
kációs processzor pedig olyan hatéko-
nyan valósítja meg a kívánt a kommuni-
kációs protokollokat, amire egy általános
célú processzor nem lenne képes. Az
E2Brain modulok mérete 75×155 mm,
tehát némileg kisebb, mint egy ETX mo-
dul (lásd késõbb). Hasonlóan az ETX mo-
dulhoz, négy csatlakozón keresztül kap-
csolható az alaplaphoz, a csatlakozó-
pontok száma 440, legmagasabb a Kon-
tron modulszámítógép-családok között.
A 2. ábra az E2Brain modulok általános
felépítését mutatja.

Az E2Brain modul nem köthetõ csak
egyféle processzor-architektúrához, elvi-
leg PowerPC, ARM, SH és egyéb pro-
cesszorokkal is megvalósítható. Jelenleg
nyolcféle modul kapható: hat PowerPC
[Freescale (korábban Motorola)
MPC8540, MPC8541, MPC8245,
MPC860, MPC855 és AMCC 405EP] és
két XScale (IXP425 és IXP420) proces-
szorral. Mint említettük, RISC core nyújt-
ja a kiváló számítástechnikai teljesít-
ményt, ezt kommunikációs oldalon ki-
egészíti maximum 4 nagy sebességû so-
ros port (aszinkron, szinkron és TDM-
módú mûködéssel), maximum 3 LAN
port (10/100/1000 Mibit/s). A struktúra
lehetõvé tesz maximum 4 (G)MII [(Giga-
bit) Media Independent Interface)] és 2
UTOPIA (Universal Test & Operations
Physical Interface for ATM) port haszná-
latát az optikai hálózatok fizikai rétegé-
hez (PHY) történõ kapcsolódáshoz. Két
CAN (Controller Area Network, 2 vona-
las busz, amit manapság széleskörûen
használnak a jármûiparban és automati-
zálásban) interfész is rendelkezésre áll.
Rendszeroldalon 64 bites PCI-X, LPC
busz, CRT és LCDS grafikus port, IDE- és
CF-felület, USB portok, 2 terminálport, 2
I2C busz teszi lehetõvé a perifériák csat-
lakoztatását. Nagy sebességû perifériák
kapcsolódásához (mint PCIexpress vagy
RapidIO) vannak jelenleg még nem ki-
osztott pontok a csatlakozókon. Látható
hogy mind a hagyományos, mint kom-
munikációs perifériák kapcsolódásához
alaposan felkészített eszközrõl van szó. 
A 4 csatlakozó közül kettõ az Extended
System (Pn2) és az Extended Communi-
cation Interface (Pn4) elhagyhatók a
rendszerbõl, amennyiben a rajtuk lévõ
perifériákra nincs szükség.

A felsorolt felületek a rendszer elvi 
lehetõségeit mutatják, a jelenleg kapható

modulokon a PCI busz 32 bites és 
33/66 MHz-es sebességgel mûködik.
UTOPIA csak az EB860-on, UTOPIA 2
(16 bit) csak az EB425-ön található. Gi-
gabites ethernet csak az EB8540 és az
EB8541 modulokon megvalósított. RISC
processzorokról lévén szó, BIOS helyett
bootloader található az egységeken, ezek
azonban minden modul esetén támogat-
ják a hálózatról történõ bootolást. A leg-
kisebb fogyasztású modul 2 W-tal az
EB420, az EB8245 5 W-ot fogyaszt, a leg-
nagyobb fogyasztású 12 W-tal az
EB8540/8541, a többi megelégszik 3 W
teljesítményfelvétellel. Nagyon fontos té-
nyezõ a kommunikációs területen a titko-
sítás hardveres kezelése. Az EB425 támo-
gatja a DES, 3DES, MD-5, SHA-1, AES és
ARC-4 algoritmusokat a Security Accel-
eration Engine egység segítségével. Az
EB8541 négy kriptográfiai egységgel
(Crypto Channel) rendelkezik, mindegyik
támogatja a többszörös parancsleíró lán-
cokat, és ismerik az IPSec, SSL/TLS, SRTP,
802.11i, iSCSI és IKE protokollokat.

ETX modulok x86 alapú processzorokkal
és teljes PC-perifériaválasztékkal

Az ETX form factort (95×114 mm méretû
modulszámítógép 4 db, a hátoldalon el-
helyezett egyenként 100 pólusú alaplapi
csatlakozóval, rögzített jelkiosztással) a
Kontron vezette be nyílt szabványként, és
ma már számos gyártó termékpalettáján
szerepel. A 3. ábra a család zászlóshajó-
jának tekinthetõ ETX PM modul architek-
túráját mutatja, de a megvalósított perifé-
riaválaszték azonos minden ETX modul
esetén.

Az ETX modulok tartalmazzák az
AC97 kodeket, így analóg sztereó vonali
be és kimenetek, valamint a mikrofonbe-
menet rendelkezésre áll. A legkisebb telje-

2. ábra. Az E2Brain modulszámítógép ál-
talános felépítése

3. ábra. Az ETX PM modul architektúrá-
ja. Az ábra két szélén látható a 4 csatla-
kozó, amelyeken keresztül a modul 
az alaplaphoz csatlakoztatható
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sítményû és mindössze 4 W fogyasztású
modul STPC Elite 100 MHz-es processzort
tartalmaz, a legnagyobb teljesítményt az
1,8 GHz-es Pentium M processzorral sze-
relt egység adja, ennek fogyasztása teljes
teljesítményen is csak 20 W. A két véglet
közti átmenetet alsó végen VIA Eden és
VIA C3, majd különbözõ Celeron és PIII
processzorok jelentik. A Kontron egy
hõelosztó (heatspreader) lemezt ad a mo-
dulokhoz, ez az egyetlen hûtendõ felület a
modulon, amelyhez a felhasználó igé-
nyeinek megfelelõen ventilátor vagy pas-
szív hûtõborda csatlakoztatható.

ETXexpress: Ultra teljesítmény a legfris-
sebb technológiák felhasználásával

Az ETXexpress 100%-ban megfelel a
PICMG (PCI Industrial Computer Manu-
facturer Group) által 2004 decemberé-

ben elfogadott szabványnak (COM
Express), ami nem nagy csoda, hiszen a
Kontron három másik céggel közösen
(Intel, PFU, RadySYS) készítette elõ a
szabványt. PCI Express (4×1, 1×16), Seri-
al ATA, USB 2.0, LVDS, Serial DVO a

legfontosabb alkalmazott új technológi-
ák. A maximum 2 GHz-es Pentium M
processzorok és 2 GiB DDR2 memóriá-
val bõséges számítási teljesítményt nyúj-
tanak. A valós idejû videoalkalmazásokat
az Intel Graphics Media Accelerator 900
támogatja, és természetesen lehetséges
PCI-express grafikus kártyák csatlakozta-
tása is az alaplapra. Jelenleg gyors ether-
net érhetõ el, de a közeljövõben a Giga-
bit ethernetes változat is rendelkezésre
fog állni.

További információ: 
Varinex Informatikai Rt.
1141 Budapest, Kõszeg u. 4.
Tel.: (06-1) 273-3400
Fax: (06-1) 273-3411
E-mail: hajdu@varinex.hu  
www.varinex.hu

4. ábra. Az ETXexpress modulszámítógép
felépítése

A Siemens céget az ember-gép interfész
(HMI) szakterületen végzett kiemelkedõ
tevékenysége miatt nemrégiben két díj-
jal is kitüntette a Frost & Sullivan vállal-
kozási tanácsadó. Mindkét kitüntetést
az Egyesült Államokban, Chicagóban
megrendezett SPS-Messe-n tartott pre-
zentáció keretei között adták át.

Az egyik díj, a „Market Leadership
Award”, a Siemens vállalkozói teljesít-
ményének szól. Egy kiváló HMI-rendsz-
er-infrastruktúra kifejlesztéséért a Sie-
mens megkapta a „Technology Leader-
ship Award”-díjat is. A Frost & Sullivan
mindkét kitüntetése a HMI-rendszerek

és webalapú vizualizálás területén tett
technológiai elõrelépéseket díjazza. A

Piacvezetõ HMI-ben
rugalmas WinCC és a skálázható Multi-
User-SCADA-System WinCC felhaszná-
lói gond nélkül teljesíthetik a szab-
ványokat, a CFR 21 Teil 11-gyel bezá-
rólag.

A Frost & Sullivan analitikusa,
Amreetha Vijayakumar a két díj átadá-
sánál különös figyelmet fordított a
Totally Integrated Automation (TIA)
megoldásra, amellyel a vállalat elérte
kiemelkedõ helyét a világpiacon: 
„A TIA-stratégia segítségével sikerült a
Siemensnek minden versenytársát le-
elõzve egyértelmû elsõ helyet kivívnia
a piaci szegmensben.”



me, miközben az alkal-
mazási görbe igazán
meredek íve még elõt-
tünk áll, ahogy a vállal-
kozások fokozatosan át-
állnak a hagyományos
telefonrendszerekrõl a
konvergens hang- és
adatkommunikáció elõ-
nyeinek használatára.
Felmérések azt mutat-
ják, hogy 2007-re a ma-
ihoz képest megnégy-
szerezõdik a világon az
IP-telefonok száma.

Három konzorcium pályázott az EDR-re 

A készenléti szervezetek magyarországi egységes digitális
rádiótávközlõ rendszere (EDR) megvalósítására kiírt augusz-
tusi közbeszerzési pályázaton három konzorcium nyújtott be
ajánlatot, az évente fizetendõ szolgáltatási átalánydíjként net-
tó 10-12 milliárd forintot jelöltek. 

Az EDR-titkárság tájékoztatása szerint a T-Mobile Magyaror-
szág Távközlési Rt. és a Magyar Telekom Távközlési Rt.; a Ma-
gyar Villamos Mûvek Rt. és a SAAB Contracting AB.; valamint
az Antenna Hungária Rt. és a Siemens Termelõ, Szolgáltató és
Kereskedelmi Rt. pályázott szolgáltatóként az EDR kiépítésére.

A szeptemberi értékelést követõen a második forduló tár-
gyalásos lesz, a pályázók között pontozásos alapon döntenek.
A nyertes konzorciummal állítólag ez év október végégig köt a
rendszerkiépítés ütemérõl is szóló szolgáltatói szerzõdést a
magyar állam. Budapesten várhatóan a jövõ év február márci-
usára, országosan 2007 végére épülhet ki teljesen a rendszer.

LG-Nortel: erõegyesítés 

Augusztus második felében a koreai LG Electronics és a Nortel
létrehozta vegyesvállalatát, amely távközlési és hálózati megol-
dásokat kínál a vezetékes és vezeték nélküli, optikai és a válla-
lati szférában. Az LG-Nortel nevû vállalat támogatni fogja a két
cég folyamatban lévõ fejlesztéseit a vezetékes és vezeték nélkü-
li, optikai, valamint vállalati kommunikációs és hálózati megol-
dások területén. A Nortel 50% plusz egy részvénnyel részesedik
majd a vegyesvállalatból, amiért cserébe 145 millió dollárral és
a cég dél-koreai disztribúciós és szolgáltató üzletágának fejlesz-
tésével járul hozzá a vegyesvállalat sikereihez. Az LG hálózat-
fejlesztési üzletága, valamint a Nortel dél-koreai tevékenységei
2004-ben együttesen 530 millió dollár bevételt eredményeztek.

Cisco-Linksys mobil router 

A Cisco Systems Linksys részlegének legújabb vezeték nélküli
útválasztója, a  SpeedBooster-technológiával felgyorsított
WTR54GS leginkább szállodákban vagy a repülõterek és ká-
vézók WiFi-hotspotjain használható. A készülék beépített táp-
egységgel és antennával rendelkezik, WAN-portjával egyaránt
létesíthet kábeles és DSL-kapcsolatot, Ethernet-portjához pe-
dig egy további számítógép vagy más vezetékes hálózati esz-
köz csatlakoztatható. Egyedülálló szolgáltatása, hogy egyszer-
re több számítógép is használhatja ugyanazt a vezeték nélkü-
li internet-hozzáférést. Az új SecureEasySetup (SES) technoló-
giával – például Linksys WPC54G Wireless-G PC-kártyával –
rendelkezõ hordozható számítógépek egyetlen gombnyomás-
sal csatlakoztathatóak a WTR54GS útválasztóval létesített há-
lózathoz. Az új útválasztó DHCP-kiszolgálót és állapotfüggõ

Távözlési hírcsokor 

KOVÁCS ATTILA

Mobil-korszakváltás 

Budapest háromnegyedét lefedõ harmadik generációs háló-
zatán augusztus 26-án elindította kereskedelmi 3G szolgálta-
tását a T-Mobile Rt. A videotelefont, gyors adatátvitelt, zene-
letöltést és mobil tv-szolgáltatásokat is kínáló 3G év végére a
fõváros majdnem egész területén elérhetõ lesz. A társaság
ügyfelei arra alkalmas készülékkel 2005. december 31-ig bel-
földön ingyenesen videotele-
fonálhatnak. Az új 3G hálózatot
megfelelõ mobiltelefonnal, a
meglévõ díjcsomaggal, külön
elõfizetés és regisztráció nélkül, a
telefonban lévõ SIM-kártyával,
minden T-Mobile-os automatiku-
san használhatja.  Egyedül a vi-
deotelefon-funkció használata
igényel egyszeri és díjmentes re-
gisztrációt. A Nokia 6680 mellet
két új 3G-s videotelefont is ajánl
a társaság, a Sony Ericsson K608i-
t és a kizárólag a T-Mobile-elõfi-
zetõk számára készült Samsung
SGH-ZM60-ast.

További információ: 
www.3g.hu

7 millió IP-telefon 

Az amerikai Avaya Inc. bejelentette, hogy az IP-telefon-
rendszerek szállítása terén augusztus közepén átlépte a hét-
milliós mennyiséget. A cég arról is tájékoztatott, hogy idén
a leszállított IP-vonalak mennyisége meghaladta a hagyo-
mányos telefonvonalakét, ami a piac növekedésének dina-
mikáját igazolja. A Synergy Research Group jelentése sze-

rint a cég 2005 elsõ negyedévében ismét vezetõ szállító lett
az IP-telefonvonalak világpiacán, immáron sorozatban ha-
todszor õrizve meg vezetõ pozícióját. Az Avaya szerint 70
százalékot meghaladó az IP-telefónia éves növekedési üte-

2. ábra.  Avaya 4621 háttérmegvilágítós IP-telefonkészülék

3. ábra.  Avaya 4625 színes kijelzõs
IP-telefonkészülék

1. ábra. Samsung SGH-
ZM60 3G készülék
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is, amely az éles üzemet 2005 végén indítja. A Siemens ezért
végi megvalósítással tervezi, hogy 1,8 Mibit/s-on, azaz a mai
DSL-szabvány szerinti közepes sebesség mellett lehessen élõ
tévéközvetítést venni. (Az egyik eszköz, amely ezt lehetõvé
teszi, az új MPEG-4 videoadat-tömörítés).

Sun az interaktív tévézésért 

A Sun Microsystems bejelentette, hogy teljes, nyílt digitális in-
teraktív televíziós és alkalmazás infrastruktúrát kínál a szol-
gáltatóknak, amelynek része a digitális adattárolás, archivá-
lás, a mûsorszórás, a digitális szerzõi jogvédelmi alkalmazá-
sok, vagy akár a set-top-boxok implementálása is. A digitális
televízió technológiai platformja elemzõk szerint a Java lesz.
A digitális tévézés
népszerûségét nem
csak a jobb képmi-
nõségnek és a szé-
lesebb csatornavá-
lasztéknak köszön-
heti, hanem a pré-
miumtartalomnak,
valamint az olyan
interaktív szolgálta-
tásoknak, mint a
mobiltelefonoknál
már nagy sikert ara-
tott Java játékok,
szavazás és infor-
mációs szolgáltatások, illetve annak, hogy videofelvételek
videokészülék (DVD-felvevõ) nélkül készíthetõk.

csomagvizsgálatokat
végzõ tûzfalat tartalmaz,
emellett a VPN pass-
through funkciót is tá-
mogatja, így az utazók a
bizalmas jellegû adatai-
kat is biztonságosan el-
érhetik. A készülék Eth-
ernet-portján keresztül
vezeték nélküli kapcso-
lattal nem rendelkezõ
PC-k is csatlakozhatnak
a hálózatra.

Mobil keresés okos telefonokon 

Augusztusban olyan új mobil keresõszoftver-megoldást muta-
tott be a Nokia, amellyel a felhasználók egyes Nokia típusú
telefonokon egyszerûen és gyorsan hozzáférhetnek a legfon-
tosabb keresõprogramokhoz. A Nokia 6680, Nokia 6681,
Nokia 6630 készülékek használói a keresõmegoldással bár-
hol és bármikor csatlakozhatnak bármely internetes oldalhoz
vagy helyi keresõhöz. A keresõalkalmazásban jelenleg meg-
található szolgáltatások és tartalomszolgáltatók között az
Eniro, a Fonecta, a Medio Systems, a Yahoo!, a Yell.com, va-
lamint a digitális térképszolgáltató AtlasCT, és a digitális tér-
képek adatszolgáltatója, a NAVTEQ szerepel.

Avaya-IBM együttmûködés 

Az Avaya és az IBM augusztus elején megállapodott az Avaya
hangalapú kommunikációs megoldásainak és az IBM vállalati
e-mail, webkonferencia és azonnali üzenetszolgáltatás kínálatá-
nak integrációjáról. Az új egységes rendszer „click-to-call”
funkciója lehetõvé teszi az IBM Lotus Notes és Domino, vala-
mint az IBM Lotus Sametime programokat használó vállalkozá-
soknak az azonnali híváskezdeményezést egy üzenetkezelõ,
vagy e-mail kapcsolati pont felé úgy, hogy eközben nem lépnek
ki a saját levelezési programjukból, vagy üzenetkezelõ klien-
sükbõl. A „click-to-conference” funkció révén egyetlen kattin-
tással mások is konferenciába kapcsolhatók, emellett az IBM
egységes rendszerbe foglalja az Avaya Meeting Exchange által
nyújtott hangalapú konferenciaszolgáltatást a Lotus webkonfer-
encia megoldásával. Az új funkciók az IBM által létrehozott
TSPI telefonszolgáltatói interfészre épülnek (Telephony Service
Provider Interface), így e keretrendszerre saját szolgáltatások
alakíthatók ki. A „click-to-call” funkció és a webkonferencia-in-
tegráció – elõreláthatóan a Lotus Sametime-mal egybeépítve –
2005 negyedik negyedévében, a Lotus Notesszal és Dominóval
egybeépítve pedig 2006 elsõ negyedévében kerül forgalomba. 

Internetes interaktív televíziózás 

Több hónapos, ezer belgiumi háztartásra kiterjedõ sikeres
tesztet követõen a Belgacom hálózatüzemeltetõ vállalat meg-
indította a digitális, IP-alapú tévémûsor-szolgáltatást. A vétel-
hez DSL-csatlakozás szükséges a hagyományos tv-vevõké-
szülék mellett, amelyeket set-top box köt össze, illetve az
konvertálja a digitális információt hagyományos analóg tévé-
jelekké. A belgák a Siemens teljes megoldáscsomagját alkal-
mazzák, amely a hálózatüzemeltetõt minden szükségessel el-
látja, a szervertechnikától, a felhasználói szoftveren keresztül,
az adatkódolásig, továbbá a mûholdas adatok vételére szol-
gáló készülékekig és a set-top-box-ig. A set-top box használa-
ta, illetve a menü kezelése egyszerû. A Siemens megoldása
mellett kötelezte el magát a holland KPN-hálózatüzemeltetõ

5. ábra.  Interaktív televíziózás
Olaszországban

4. ábra.  Linksys WTR54GS hordoz-
ható útválasztó egység
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Ipari rádiómodemek
Frekvenciaengedélyt NEM igényelnek

M433LC
Frekvenciatartomány: 433 MHz (10 mW)
Soros bemenet: RS–232
Adatátviteli sebesség: 9600 bit/s
Transzparens mûködési mód

M433MClight
Frekvenciatartomány: 433 MHz (10 mW)
Hatótávolság: kb. 500–800 m
Soros bemenet: RS–232/RS–485
Adatátviteli sebesség: 38 400 bit/s
Transzparens, hálózati és repeater mûködési mód

S868MC
Frekvenciatartomány: 868 MHz (500 mW)
Hatótávolság: kb. 3000 m
Soros bemenet: RS–232/RS–485
Adatátviteli sebesség: 38 400 bit/s
Transzparens, hálózati és repeater mûködési mód

1107 Budapest, Fertõ u. 14. • Tel.: 263-2561, fax: 261-4639
E-mail: kissa@atysco.hu • Internet: www.atysco.hu

Az eszközök magyarországi forgalmazója az
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HSDPA

A HSDPA (High Speed Downlink Pack-
et Access) a jövõbeli fejlõdés egyik
kulcsfontosságú területe, hiszen a
WCDMA (Wide Band Code Division
Multiple Access) 3G-bõl természetesen
következõ mobiltechnológiát jelenti. 
A HSDPA a Nokia fejlesztési terveinek
szerves részét képezi. A hamarosan elin-
duló tesztelési szakaszt követõen az év
vége felé indul a kereskedelmi megol-
dás kidolgozása. A HSDPA hasznos 
a mobilfelhasználó számára, mert meg-
növeli a fejlett adatszolgáltatások hasz-
nálata során a jelenlegi 384 Kibit/s-
re képes WCDMA-hálózat sebességét. 
A HSDPA felhasználói az elsõ idõszak-
ban 1 … 2 Mibit/s sebességre számíthat-
nak, amely a késõbbiekben maximum 
7 … 14 Mibit/s sebességre gyorsul.

A HSDPA a szolgáltató számára is
kedvezõ, mert a spektrum és a hardver
fokozott hatékonyságának következté-
ben kevesebbe kerül a szolgáltatás biz-
tosítása. A WCDMA szolgáltatók a No-
kia segítségével a jelenlegi WCDMA
hálózatok szoftvereinek frissítése révén
költséghatékonyan áttérhetnek a
HSDPA-ra.

A szolgáltatók a HSDPA-val minden
más 3G-technológiánál több, nagy
adatmennyiséget kezelõ felhasználót
szolgálhatnak ki hordozónként. A
HSDPA a WCDMA-hoz képest csak-
nem megháromszorozza a bázisállo-
másonkénti nagy adatmennyiséggel

dolgozó felhasználószámát. Ez alacso-
nyabb bitköltségek mellett nagyobb be-
vételt jelent.
1. A WCDMA-hálózat csomagkap-

csolt adattovábbítási kapacitásá-
nak növelése

2 . A spektrum hatékonyságának fo-
kozása

3 . A RAN-hardver hatékonyabb ki-
használása
A HSDPA növeli az alapvetõ

WCDMA-befektetések révén felállt
rendszer kapacitását. A tervek szerint a
rádiókapacitás megkétszerezése érhetõ
majd el egyetlen szoftver letöltésével. 

Technológiai fogalmak 
vonzásában

KOVÁCS ATTILA

Idén tavasszal és nyáron folytatódott a távközlési technológia robba-
násszerû fejlõdése, a vezetõ nemzetközi gyártó cégek egymás után je-
lentettek be új technológiai funkciókkal, megoldásokkal ellátott esz-
közöket, rendszereket, megoldásokat. Különösen szembeötlõ a techni-
kai innováció a mobil és vezeték nélküli távközlés terén. Lapunk koráb-
bi számainak távközlési rovatában külön is foglalkoztunk egy-egy új
technológiai fogalomhoz (pl. push-to-talk) kapcsolódó fejlesztési ered-
ményekkel, technikai megoldásokkal. Új rovatunkban igyekszünk hát-
térmagyarázatokkal megvilágítani egy-egy legújabb technológiai foga-
lom jelentését, jelentõségét. Ehhez idõrõl idõre vezetõ hazai gyártók,
rendszerintegrátorok, tanácsadók szakvéleményét is segítségül hívjuk,
igénybe vesszük. Az alább összegyûjtött fogalmak tisztázásához többek
között a Nokia, Ericsson és a LANeX szakemberei adtak segítséget… 

A HSDPA fokozott adatsebessége ré-
vén elérhetõvé váló új mobilszolgálta-
tások pedig új bevételi lehetõséget te-
remtenek.

A HSDPA növeli a csomagkap-
csolt adatletöltés kapacitását. Ez azt
jelenti, hogy minden más 3G-tech-
nológiánál nagyobbra növekszik az
egyetlen rádióhordozón nagy adatse-
bességet használó felhasználók szá-
ma. A HSDPA az 5 MHz-es csatornán
10,7 Mibit/s csúcssebességet biztosít.
(A HSDPA maximálisan hatékony
kódsebesség és ideális feltételek mel-
lett elérhetõ elméleti csúcssebessége
14,4 Mibit/s). A gyakorlatban az
adatsebesség 1 … 2 Mibit/s.

PW – pseudowire

A pseudowire (PW) a különféle korsze-
rû csomagkapcsolt hálózati szolgáltatá-
sokban használt, illetve ott megtalálha-
tó fogalom. Magyarításával még nem
találkoztunk, a fogalom meghatározása
is nehéz idegen szavak használata nél-
kül. Lényegében fizikai összeköttetés
kiváltásáról (emulálásáról) van szó, ál-
talában valamilyen más típusú, általá-
ban csomagkapcsolt hálózaton (PSN -
packet switched network). A „wire” ter-
mészetesen nem, illetve nem csupán a
hagyományos értelemben vett vezeté-
ket jelenti. A cél egy adott típusú fizikai
összeköttetés vagy távközlési szolgálta-
tás (ATM, Frame Relay, Ethernet, TDM,
SDH) – illetve azzal közel azonos
jellemzõjû összeköttetés – létrehozása,
például MPLS (Multiprotocol Label
Switching), IP- vagy más hálózatokon.

Az elsõ pseudowire-alkalmazások a
Draft Martini szerinti layer2-összekötte-
tések MPLS-hálózat felett és a RAD
Data Communications-hálózati esz-
közgyártó cég által is támogatott „TDM

1. ábra. HSDPA-átvitel Nokia 3G mobilkészülékek között (forrás: Nokia)
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over IP”-eljárások voltak. Idõközben 
a fejlesztõk nem tudtak ellenállni 
a Martini név kísértésének (Luca Marti-
ni a Draft Martini ajánlást megalkotó
mérnök), és „Dry Martini” néven hoz-
ták létre a Draft Martini kiterjesztését az
MPLS mellett gyakorlatilag tetszõleges
hálózat típusra.

Manapság inkább a PWE3 (pseudo-
wire emulation edge-to-edge) kifejezés-
sel találkozhatunk, amit egyben a témá-
val foglalkozó IETF (Internet Engineer-
ing Task Force) nyílt nemzetközi mun-
kacsoport is így nevez. A pseudowire-
eljárás fõ feladata az emulálandó szol-
gáltatásra jellemzõ adatok (forgalom tí-
pusa, QoS stb.) becsomagolása és átvi-
tele, majd visszaállítása.

További információ a TDM pseudo-
wire-ajánlásokra és -szabványokra:

www.rad.com/Home/0,6583,9876,
00.html 

VoWLAN

A vezeték nélküli helyi hálózatok
(Wireless LAN) technológiájának fejlõdé-
se révén a piacon számos olcsó és kismé-
retû WLAN-hálózati eszköz jelent meg.
Egy-egy WLAN-elérési pont (hot spot) vé-
telkörzetén belül rendelkezésre álló vi-
szonylag nagy sávszélesség lehetõvé te-
szi, hogy internetböngészés mellett – a
hordozható számítógépen futó program
segítségével – IP-alapú beszédátvitelre
(Voice over IP) is használjuk. Amennyi-
ben a gyártók leküzdik a technológia
gyermekbetegségeit (egységes VoWLAN-
szabványok hiánya; a hotspot-ban a töb-
bi felhasználó adatforgalma szakadozottá
teheti a hangátvitelt; elhagyva a hotspot
vételkörzetét, a beszélgetés megszakad
stb.), az egyelõre viszonylag drága
VoWLAN-telefonok is szélesebb körben
elérhetõvé válnak.

IMS – IP Multimedia Subsystem

Az IP Multimedia Subsystem (IP Multi-
média Alrendszer) szabványosított, IP-
alapú multimédiás szolgáltatások nyújtá-
sára alkalmas hálózati megoldás és al-
kalmazásfejlesztõi rendszer. Az IMS se-
gítségével a távközlési szolgáltatók min-
den korábbinál jobban tudják a hálózat
által kínált erõforrásokat az éppen hasz-
nált alkalmazás igényeihez igazítani. Lé-
vén több IMS-alapú szolgáltatás ugyan-
azokat a közös IMS-funkciókat használ-
hatja – pl. Jelenlét (Presence), Csoport
lista stb. –, új szolgáltatások bevezetése a
korábbiaknál gyorsabb és költséghatéko-
nyabb módon valósítható meg. 

Mindezeken túlmenõen az IMS me-
rõben új típusú szolgáltatások beveze-
tését teszi lehetõvé: kombinálni lehet
egy kapcsolaton belül a különféle mé-
diatípusokat (pl. egy beszédhívást ké-

sõbb bõvíteni lehet képküldéssel, on-
line játékkal, videoüzenettel stb.).

A rendszer különbözõ hozzáférési
technológiát támogat, úgymint GSM,
WCDMA, vezetékes, WLAN stb. 

Az Ericsson nemcsak az IMS szabvá-
nyosításában, hanem több független elem-
zõ szerint az IMS megvalósításban is élen
jár (pl. ABIresearch: IP Multimedia Subsys-
tem Industry Survey Result, 2005.Q2).

Push e-mail

A Push e-mail-megoldás lehetõvé teszi
az e-mailek, naptárak és egyéb irodai
információk mobilkészüléken, valamint
PDA-n (Personal Digital Assistant) ke-
resztüli elérését. Az üzenetek biztonsá-
gos módon, titkosítás alkalmazásával
jutnak el a felhasználóhoz. A megoldás
elõnye, hogy az e-mail-üzenetek és
egyéb információk a felhasználóhoz a

háttérben automatikusan érkeznek
meg, ill. frissülnek (push), szemben más
eddigi klasszikus megoldással, ahol 
az e-mailek megtekintéséhez be kellett
jelentkezni és azt le kellett kérdezni, 
az adatokat pedig szinkronizálni kellett.
A Push e-mail megoldás támogatja az 
e-mailek szerkesztését és küldését is.
Amennyiben a készülék támogatja, 
a szolgáltatásra elõfizetõ felhasználó-
nak lehetõsége van az e-mailben ka-
pott, megszokott formátumú mellékle-
tek letöltésére is (Word, Excel, Power-
point, Adobe PDF stb.). Mészáros Lász-
ló és Szabó Péter, az Ericsson Hungary
vezetõ rendszermérnökei szerint 
az Ericsson Push e-mail-megoldásának
nagy elõnye más rendszerekhez képest,
hogy a használhatósága nem korlátozó-
dik néhány speciális készülékre. 

Push-to-view

A push-to-view (PTV) csúcstechnológia
hálózati és multimédia-alkalmazások
kombinálásával teszi lehetõvé, hogy
egyszerre több felhasználó élõ video-
kommunikációt folytasson valós idõ-
ben. A lapunk ez évi távközlési célszá-
mában is ismertetett push-to-talk tech-
nológia továbbfejlesztésébõl kialakult
PTV alkalmazásával a felhasználók
egyszerûen kijelölhetik azokat, akikkel
valós idõben, élõ video- és audioformá-
ban kívánják megosztani mondanivaló-
jukat. A PTV a Messenger csevegõ-szol-
gáltatáshoz hasonló funkciókat is kínál:
felhasználói csoportokat kezel, ellenõr-
zi a vételt, kiválasztja a videokonferen-
cia résztvevõit, és ellenõrzi az átvitelt.
A technológiát megvalósító csomag
olyan meghívófunkciót is tartalmaz,
amely segítségével a felhasználók
videokonferenciára hívhatják hasonló
készülékkel rendelkezõ partnereiket,
akik fogadhatják, de el is utasíthatják a
meghívást. A szakmai világ az idei
cannes-i 3GSM Kongresszuson és Kiál-
lításon ismerhette meg a PTV mobil-
technológiát, amelyet az LG Electronics
fejlesztett ki és ott mutatott be elõször.
Az eltelt néhány hónapban már több is-
mert mobilkészülék-gyártó – például a
Motorola és a Samsung – is bejelentette
PTV-re képes készülékeit.

2. ábra.  Példa a PW-technológia alkalmazására csomagkapcsolt hálózatban: 
a pseudowire a különbözõ szintû és sebességû szolgáltatások átviteléért felel. 
(Forrás: LANeX/RADCom)

3. ábra. Push e-mail alkalmazása válla-
lati környezetben (forrás: Ericsson)
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Egy termék gyártásának tervezésekor nagyon fontos kérdés,
hogy hogyan programozzuk a félvezetõ áramköröket. A prog-
ramozási folyamat mindig jelentõs költséggel jár, attól függet-
lenül, hogy flash-memóriamodulokról, mikrokontrollerekrõl,
vagy más logikai modulokról beszélünk. Napjainkban az au-
tóipari, az elektronikai, illetve az orvos-technológiai piacra
gyártott termékeknél gyakran van szükség a gyártási folyamat
végén, vagy esetleg a szervizközpontokban történõ utólagos
förmver- vagy szoftverfrissítésre. Ha a gyártási vagy tesztelési
mûszaki vezetõk, illetve a tesztmérnökök véleményét kérdez-
zük, egy dologban biztos egységes véleményen lesznek: az
ideális alkatrész-programozás úgy történik, hogy az alkatrészt
már beültettük a nyomtatott áramköri lapra. 

Erre azonban napjainkig nem létezett olyan általános,
szoftveres támogatást élvezõ rendszeren belüli programozási
eszköz (in system programing – ISP), ami képes lenne a tö-
meggyártás igényeit kielégíteni. Sok, áramkör-összeszerelés-
sel foglalkozó vállalat saját fejlesztésû eszközzel oldotta meg
ezt a feladatot, de ezek a megoldások csak ritkán jelentettek
tökéletes megoldást a tömeges gyártás kihívásaira. 2004 vé-
gén a Data I/O internetes felmérést indított a rendszeren be-
lüli programozás (ISP) kérdéskörében. A legtöbb válaszoló
nem volt megelégedve az általa aktuálisan alkalmazott metó-
dussal. Különösen sok probléma kötõdött a programozási se-

Szerelõlapba ültetett 
alkatrészek programozása
Egy ISP-eszköz segítségével optimalizálható 
az áramkörteszt alatti programozás

JOHANN HARTL

Az egyre újabb és újabb terméktulajdonságok, a nagyobb memóriakapacitás napjainkra lehetõvé tették, hogy
mind gyorsabban újuljanak meg a gyártott termékek, és bizony az idõ egy termék gyártása során is pénz. Sok-
szor az is fontos szempont, hogy a gyártási folyamat során lehetõség legyen az éppen gyártott termék firmware-
ének frissítésére. Ennek következményeként egyre népszerûbb a tûágyas tesztelési fázisban történõ IC-progra-
mozás, annak ellenére, hogy jelenleg még nem igazán léteznek erre szabványos megoldások…

bességekhez, az ISP-eszközök gyártási folyamatba történõ il-
lesztéséhez, az eszközöknek a gyártás során használt szoftve-
rekhez való összekapcsolásához, valamint a gyártás során
használt gyártóeszközökhöz történõ fizikai kapcsolódáshoz.
A gyártó-, illetve tesztmérnökök a lehetséges megoldások szé-
les körét vázolták: a felmérésben részt vevõk kevesebb, mint
15%-a említette, hogy ISP-programozást végez az értékesíté-
si pontokon, vagy szervizeléssel, illetve szoftverfrissítésekhez
kapcsolódóan. A válaszadók negyede az ISP-t a gyártási fo-
lyamatok során használta speciális munkaállomások segítsé-
gével. Több mint 50% kötötte össze az ISP-t valamilyen
klasszikus programozási metódussal, néhányan valamilyen
klasszikus programozási eszközt használtak, amelyet kábelek
segítségével kötött össze a panellal. Gyakran az aktuális prog-
ramozási algoritmust a programozási eszköz gyártója szállí-
totta. Mások JTAG-teszteszközöket, vagy ATE (automatikus
tesztberendezéseket) használnak ilyen célra. Ezekben az ese-
tekben a tesztkódokat (vektorokat) házon belül fejlesztették.

Költségtényezõk

Ha egy gyártó úgy dönt, hogy bevezeti a gyártási folyamatai-
ba az ISP-t, nem hagyhatja figyelmen kívül az alkalmazás
költségvonzatait sem. Nem mindig az ISP a legegyszerûbb, és
legolcsóbb megoldás. Néha a programozási költségek nem
kalkulálhatók elõre pontosan – különösen nem a tervezési fá-
zisban. Az alkatrészgyártók gyakran hirdetik félvezetõiket
úgy, hogy beültetés utáni programozásra is alkalmasak. Né-
hány egyszerûbb felépítésû áramkörnél gyakran elegendõ va-
lamilyen soros hozzáférésen keresztül történõ programozás,
illetve a gyártó honlapjáról ingyenesen letölthetõ programo-
zási szoftver a gyors és egyszerû programozáshoz. Míg ezek
az olcsó, könnyen elérhetõ eszközök megoldást jelenthetnek
a prototípuskészítési fázisban, addig legtöbbjük nem használ-
ható gyártói környezetben. Szükség van tehát egy ISP-megol-
dásra, különösen komplex áramköröknél, és sok egymástól
különbözõ termékkonfiguráció esetén.

A fentieken túl az alkatrészgyártók termékspecifikációi kö-
zül gyakran hiányoznak a programozáshoz elengedhetetle-
nül szükséges információk. Sok alkatrészt hirdetnek úgy,
hogy a beültetés utáni programozás után is nagy gyorsasággal
programozhatók, azonban ezek az állítások legtöbbször nem
állják meg a helyüket: a nagy programozási gyorsaságot az
áramkör-összeszerelõk úgy biztosítják, hogy nem sorosan, te-
hát egymás után programozzák fel az áramköröket, hanem
párhuzamosan (gang programing).

Johann Hartl, 
a Data I/O Gmbh 
értékesítési menedzsere,
az ImageWriterT ISP-
megoldás Európai 
koordinátora

1. ábra. A tradicionális ISP-megoldások gyakran nehezen il-
leszthetõek a gyártási folyamatba, illetve nehezen kontrollál-
hatók
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Az rendszerben történõ programozás elõnyei 

Egy helyesen megtervezett ISP-stratégia számtalan elõnnyel
jár a gyártók számára. A tesztelés során történõ programozás
ideális megoldás lehet kötött gyártási folyamatokkal mûködõ
automatizált gyártási sorokhoz. 

Rövidebb gyártási idõ
Ha a már beültetett, szerelt alkatrészek programozására lehe-
tõség van, értékes perceket tudunk megtakarítani a teljes
gyártási folyamat során. Rövidebb gyártási idõ egyben a ter-
mék gyorsabb piacra jutását is jelenti.

Alacsonyabb költségû termékfrissítés
Napjainkban nem ritka (sõt néha természetes követelmény) a
gyártási folyamat során megváltozó vagy kiegészülõ firm-
ware. Ilyenkor a „just in time” programozás a legjobb megol-
dás, hiszen lehetõvé teszi a program megváltoztatását a gyár-
tási folyamat során. A ISP során történõ programfrissítés sok-
kal olcsóbb, mint az „off-line” programozott alkatrészek új-
raprogramozása egy off-line programozóval, hiszen off-line
programozás esetén a kód megváltozásakor, az összes raktá-
ron lévõ, már programozott alkatrészt újra kell programozni,
ami meglehetõsen drága és idõrabló megoldás.

Nagyobb kontroll a firmware/szoftver konfiguráció felett
A gyártósorokat hagyományosan egyetlen nyomtatott huza-
lozású panel tervei alapján mûködtetik. A konfigurációs kód
egyben definiálja a gyártósor tulajdonságait, például az ere-
deti gyártói tartalmát, programozási nyelvét stb., és gyakran
nem veszi figyelembe a termék életciklusa alatt történt változ-
tatásokat. Az ISP használatával különbözõ típusú gyártósori
konfigurációkhoz tartozó azonosítók hozhatók létre, amelyek
könnyen felügyelhetõek, frissíthetõek, ha szükséges.

Alacsonyabb tárolási költségek
Elõreprogramozott alkatrészek tárolása esetén az összes le-
hetséges, különbözõ programvariációval rendelkezõ alkat-
résznek egyedi azonosítóval kell rendelkeznie. Ez egyben azt
is jelenti, hogy a raktározás feladatain túl foglalkoznunk kell
a raktárban tárolt különbözõ programtartalmú, de azonos ki-
nézetû alkatrészek nyilvántartásával is. Ráadásul az egyes
firmware-frissítések nyomon követése a nyilvántartó szoftver-
ben újabb feladatot jelent. Ha az alkatrészeinket beültetve
programozzuk, csak a programozatlan áramkörök tárolására
van szükség, egyetlen azonosítóval. A fentieken túl ISP esetén
nincs szükség a programozóberendezéshez szükséges kiegé-
szítõ eszközök (pl.: adapterek) tárolására sem.

Egy egyedi gyártói környezetre tervezett ISP-megoldás

A fogyasztói, illetve autóelektronikai piacra gyártó cégeknek
nagy segítség lenne jó minõségû integrált tesztelési és progra-
mozási megoldás. Különösen az olyan cégeknek, amelyek
„dinamikus”, vagyis tömeges mennyiségben gyártott, az élet-
ciklusuk során különbözõ frissítési, illetve karbantartási eljá-
rásokon átesõ termékek gyártásával foglalkoznak. Ilyen ter-
mékek gyártásánál gyakran van szükség néhány áramkör új-
raprogramozására. A program módosítása ISP segítségével
kevésbé összetett feladat, jobban nyomon követhetõ, hiszen
minden egyes áramköri lap már alaphelyzetben rendelkezik
valamilyen egyedi azonosítóval (termékazonosító szám, soro-
zatszám, MAC address stb.)

Az on-line felmérés alapján a Data I/O kifejlesztett olyan
áramkörön belüli programozási megoldást, amely moduláris,
valamint alkalmas arra, hogy a nagy volumenû gyártási igé-
nyeknek is megfeleljen. Az újonnan kifejlesztett megoldás, az
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ImageWriter™ a növekvõ termékkonfigurációk mellett is ké-
pes megkönnyíteni a gyártási folyamatok átláthatóságát, illet-
ve segíti csökkenteni a gyártási ciklusidõket. Az eszköz nyi-
tott architektúrájú, ezáltal könnyen integrálható a már megle-
võ tesztberendezések, illetve más gyártói megoldások szoft-
vereihez, illetve hardvereihez. Az új eszköz könnyen illeszt-
hetõ tûágyas tesztelõberendezéshez, vagy más automatikus
tesztberendezéshez (ATE). A fentieken túl vezérelhetõ egy
ATE-rendszer parancsaival, vagy egy egyszerû interfészen ke-
resztül akár LabView, vagy más folyamatirányító szoftverek
segítségével. A pontosan dokumentált programozási utasítá-
soknak köszönhetõen a modulok programozása a gyártási fo-
lyamat tetszõleges pontjára illeszthetõ – akár tesztelés elõtti
fázisban, tesztelés közben, illetve akár a gyártási folyamat
legvégén is programozható.

Az ISP-programozó leginkább olyan elektronikai gyártóknak
ideális, akik tesztelési fázisban szeretnék programozni EEPROM-
jaikat, flash-alapú mikrokontrollerjeiket, vagy használnak a gyár-
tási folyamatban valamilyen automatikus tesztberendezést. A
programozási folyamat dokumentálására szintén lehetõséget
nyújt a berendezés, ugyanis az eljárás során minden egyes prog-
ramozási lépés nyomon követhetõ, és a késõbbiekben visszake-
reshetõ. Ennek köszönhetõen minden programozási hibáról idõ-
ben tudomást szerezhetünk, és olcsón, gyorsan korrigálhatjuk
azokat. Az ImageWriter™ programozási feladatai egy átlagos sze-
mélyi számítógépen könnyen létrehozhatók. Ez egyben azt is je-
lenti, hogy az egyes ISP-eszközök újrakonfigurálása könnyen, il-
letve gyorsan végrehajtható. Mivel az ImageWriter™ az alkatrész
3-5 lábával kommunikál, ezért az alkatrészgyártó standard algo-
ritmusai használhatók az összes nyomtatott áramköri lapon. En-
nek köszönhetõen nincs szükség peremvizsgáló (boundary scan)
fájlokra, illetve más szabadalmaztatott programozási rutinokra. 

Összefoglalás

Sok elektronikai gyárnak ideális megoldás az alkatrészek
rendszerben, tehát a nyomtatott áramkörbe már beültetve
történõ programozása (in system programing – ISP). Napja-
inkig nem létezett a nagy volumenû gyártás igényeinek
megfelelõ ISP-megoldás, és jellemzõen a gyártók maguk fej-
lesztették az ilyen jellegû megoldásaikat, amelyek nem min-
dig feleltek meg a mai automata gyártósorokkal szemben tá-
masztott minõségi követelményeiknek. Mivel (mint minden
eddigi ISP- fejlesztés) az ImageWriter™ is a nyitott architek-
túrájú felépítésen alapul, lehetõvé válik az eszköz gyors
implementálása a már meglévõ teszteljárásokba.

4. ábra

2. ábra. Az ImageWriter™ hardver felépítése

3. ábra. Az ISP-megoldás munka közben: ImageWriter™ teszt-
környezetbe integrálva

100 MHz mintavétel 500 MHz sávszélesség
1-4 csatorna 14 bit felbontás
32 bit/33 MHz vagy Serial DSP link
64 bit/66 MHz PCI (AD/TI)

Digitális le- és felkeverõ Programozási leírás (API)
(DDC/DUC) és mintaalkalmazás

Sagax Kft.
1096 Budapest,

Haller u. 11–13.
www.sagax.hu

Nagy sebességû A/D és D/A konverterek

• Nagy sebességû mérésadatgyûjtés, 
40/80 MHz folyamatos adatrögzítési lehetõség

• Digitális adó-vevõ berendezések, 
szoftver rádióplatformok

• Szélessávú analóg elõfeldolgozás: 
szintézerek, keverõk, antennák
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A PDA-k csak egyik példáját jelentik e fejlesztéseknek. Ilyen
jellegû bõvítések csak akkor alkalmazhatók, hogyha a
szoftver/förmver-mérnökök megértik a mai mikrokontroller-
alapú feldolgozóegységekben rejlõ eszközök mûködését, a
hardveresek pedig tiszta képet kapnak a megoldások haté-
konyságával kapcsolatban. Jelentõs funkcionalitás- és fogyasz-
tásbeli fejlõdés könyvelhetõ el, ha a mai mikrokontrollerek ké-
pességei teljesen ismertek.

Az egyik legfontosabb fogyasztás-visszaszorítási módszer a
tápegység feszültségének vezérlésével valósítható meg. A leg-
több áramkör rendelkezik interfésszel a külvilág felé valamely
ponton, így tartalmaz analóg elemeket is. Az analóg áramkörök
tápegységgel szemben támasztott követelményei magasabbak,
mint a digitális áramkörökéi. Fontos észben tartani, hogy az
analógzaj-küszöbök sokkal kisebbek, mint a digitálisak. Az ana-
lóg zajszint nem csökken alacsonyabb tápfeszültség esetén, ál-
landó marad a feszültség változásával. (Például egy 12 bites
A/D-átalakító jó átalakításokra képes 5 V-os tápfeszültség mel-
lett.) Ugyanakkor a konverter kevesebb zajmentes bitet állít elõ,
ha csak 2 V-ról üzemel. Ez azért van, mert az LSB (Least Signif-

Teljesítménymegtakarítási 
technikák mikrokontroller-alapú
áramkörökben

BONNIE C. BAKER

A telepes ellátású eszközökkel szemben támasztott elvárások egyfolytában nõnek. A korai PDA-k kb. egy na-
pig tudtak futni egy feltöltéssel, feltételezve persze, hogy az olyan teljesítményéhes alkalmazások, mint
például a riasztás, nem futottak a rendszeren. Manapság, azonos feltételek mellett, a PDA-k telepei tölté-
süket akár egy hétig is megtarthatják. Mindkét rendszergeneráció ugyanazokat a teleptípusokat használja
(Li-ion), azonos teljesítménysûrûséggel. Mi jelenti akkor a különbséget? A válasz a hardver fejlesztésében
és a teljesítménymenedzsment-technikák finomításában rejlik. A teleptechnológiákkal végzett fejlesztések
viszonylag keveset nyomnak a latban…

icant Bit) kisebb lett, a zaj amplitúdója viszont konzisztens ma-
radt. Analóg funkciók futtatásakor magasabb, míg csak digitális
mûködés esetén alacsonyabb tápfeszültségek alkalmazása
jelenti a probléma megoldását.

Az 1. ábra egy egyszerû, telepes ellátású, Microchip
PIC18F1320 mikrokontroller-alapú rendszert mutat. Ez az esz-
köz rendelkezik néhány olyan funkcióval (pl. többféle készen-
léti mód), amely elõsegíti a hatékonyabb mûködést.

A hardver oldalát tekintve számos vállalat fejleszt osztálynyi
külsõ és belsõ mikrovezérlõ perifériákat egyaránt, szem elõtt
tartva az alacsony fogyasztás követelményét. Külsõ perifériák-
nál a kisebb fogyasztást a tápfeszültség lapkaszintre történõ le-
szorításával, valamint a topológia optimalizálásával lehet meg-
oldani. Az 1. ábra kis teljesítményû mûveleti erõsítõket, A/D
konvetert és szabályozott, állítható töltéspumpát mutat.

A CMOS mûveleti erõsítõket – lásd az 1. ábrán – egyre ala-
csonyabb tápfeszültségre tervezik. Példának okáért a Microchip
MCP6041 egy olyan 14 kHz-es, 600 nA-es erõsítõ, amely 
1,4 … 5,5 V feszültségrõl üzemel. Ez az alacsony tápfeszültség
alacsony nyugalmi árammal párosítva sok teljesítményme-
nedzsment-vonatkozású problémára ad megoldást.

A teljesítményfogyasztás szempontjából a belsõ vagy külsõ
A/D átalakítók esetében a konverter topológiája fontosabb, mint
az IC-tervezés fejlesztése. [Például a konverziós idõ és áramfel-
vétel aránya a szukcesszív approximációs (fokozatos megköze-
lítéses) konverter esetében lényegesen kisebb, mint egy szigma-
delta rendszerû átalakító esetében. A szukcesszív approximáci-
ós konverter ezáltal jobban megfelel telep hajtotta alkalmazá-
sokban, hacsak nincs feltétlenül szükség nagyobb felbontásra,
pontosságra.]

Az 1. ábrán látható tápegység állítható. Az 5 V-os tápfeszült-
ség megfelel az analóg áramköröknek, míg a 2 V-os inkább di-
gitális mûveletek végzéséhez szükséges. A programozható telje-
sítményátalakítónak jó hatásfokúnak kell lennie, alacsony kime-
neti árammal és Li-ion telepnek megfelelõ bemeneti feszültség-
gel (4,2 … 2,8 V). Ezen okokból kifolyólag ez az áramkör sza-
bályozott, állítható töltéspumpát és DC/DC átalakítót alkalmaz.

Bár kezdetnek nem rossz a különféle mûveletek végzéséhez
szükséges tápfeszültségek csökkentése, több érhetõ el a mikro-
kontroller egyes egységeinek teljes leállításával, miközben a fu-
táshoz szükséges egységek üzemelnek. (Például egy A/D vagy
D/A átalakító vagy USART kommunikációs interfész a mikro-
kontrollertõl függetlenül mûködtethetõ. Ezek az eszközfunkciók
csak lokális teljesítményt igényelhetnek.)

Bonnie C. Baker, 
Microchip 
Technology Inc.

1. ábra. A kisfogyasztású külsõ perifériák a mikrovezérlõ felé
csak felét adják ennek a telepes ellátású rendszer implemen-
tációnak. A rendszerben szereplõ mikrokontroller programoz-
ható funkciói lehetõvé teszik a rendszer tápegységének
(MCP1252-ADJ) feszültségvezérlését, valamint a mikrovezérlõ
rendszerórájának és alvó módjának vezérlését.
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További teljesítménymegtakarítás érhetõ el a külsõ perifériák
tervezési optimalizálása és belsõ vagy külsõ perifériák alkalma-
zása révén, együttesen a mikrokontroller programozhatóságával.
(Például a mikrovezérlõ úgy vezérli a tápfeszültséget, hogy a töl-
téspumpa rezisztív visszacsatoló rendszerébe új konfigurációt ik-
tat be, amellyel magasabb kimeneti feszültség áll elõ, ezáltal az
analóg áramkörök optimális mûködése biztosított. A mikrokont-
roller digitális eseményei tolerálják az alacsonyabb tápfeszültsé-
get. Például a PIC18F1320 tápspecifikációja 2 … 5,5 V. Az e tí-
pussal megvalósítható fogyasztás-visszaszorítás a töltéspumpa
két feszültségének közvetlen arányaként számítható. A fogyasz-
tást tovább csökkenti a külsõ perifériák lehetõség szerinti lekap-
csolása.)

Az egyik, gyakran lenézett fogyasztáscsökkentési technoló-
gia az órajel kezelése, miután a mikrovezérlõ kijött az alvó ál-
lapotból.

Számos különbözõ órajelforrás használható mikrovezérlõv-
el (2. ábra). A legnyilvánvalóbb a külsõ órajelforrás-megoldás,
amely esetén kristályoszcillátor, kerámiarezonátor, belsõ vezér-
lõ órajel vagy órajel-generátor csatlakozik a megfelelõ eszköz-
kivezetésre. Ezen alkotóelemeken túl a mikrovezérlõ rendelkez-
het elõ-, utóosztóval vagy frekvenciazárt hurokkal (FLL). Az elõ-
és utóosztó a bemeneti frekvenciát osztja le, az FLL-lel pedig
felszorozzák a bemeneti órajel-frekvenciát.

A valós idejû operációs rendszert (RTOS) futtató rendszerek
gyakran „ébrednek” rövid idõperiódusra, majd az ébredést kö-

vetõen esnek vissza (mély)alvó állapotba. Ilyen rendszerekben
létszükséglet a jó minõségû órajelmenedzsment-stratégia. Ha
kristályoszcillátort vagy kerámiarezonátort használnak olyan
rendszerekben, amelyek feléledési ideje jellemzõen kisebb,
mint egy másodperc, nagyon valószínû, hogy késleltetés jelent-
kezik az alvómódból kitéréskor, majd a kód futtatásakor. A
mikrovezérlõ ez idõ alatt nem futtat kódot, az áramkör viszont
teljesítményt vesz fel.

Egy 4 MHz-es kristályoszcillátor jellemzõ 450 ms-os feléle-
dési idejét a 3. ábra szemlélteti. Ha csak ezt az egy órajelforrást
csatlakoztatnánk a mikrokontrollerhez, és egy másodpercnyi
idõt bocsátanánk rendelkezésre, a kód tényleges végrehajtási
ideje az elvártnál 45%-kal hosszabb lenne, a teljesítményt pe-
dig a teljes idõ alatt felvenné az eszköz.

Egy belsõ órajelforrás valószínûleg jó hatásfokkal lenne
használható ebben az alkalmazásban. A tipikus 4 MHz-es bel-
sõ órajel virtuálisan rögtön bekapcsolódik, mindössze néhány
ms-nyi idõ alatt. A 4. ábrán mindez tisztán látható.

Ez kb. 5000-szer gyorsabb, mint a 4 MHz-es oszcillátor. Mi-
vel a belsõ órajelforrás teljesítményfelvétele nagyjából megfelel
a kristályoszcillátorénak, gyakran érdemes emellett dönteni. 
Ám ez a stratégia csak akkor mûködõképes, ha a mikrovezér-
lõnek nem kell idõkritikus alkalmazásokat futtatnia (pl. USART-
kommunikáció vagy precíziós pulzus idõzítése).

Az 5. ábra egy harmadik órajelforrás-lehetõség, a rezonátor
felállási idejét mutatja. Ez a megoldás gyorsabb, mint a 4 MHz-es
kristályoszcillátoros, de lassabb, mint a 4 MHz-es belsõ órajel.

A kombinált órajelrendszer számos alkalmazásban elõnyökkel
jár egy szimpla órajeles rendszerhez képest. Ezt úgy érik el, hogy
meghatározzák, hogy az áramkörnek szüksége van-e precíziós
órajelre, amikor visszatér az alvó állapotból. Ha szüksége van, az

2. ábra. Egy példa három oszcillátorforrásos mikrovezérlõre.
Külsõleg két órajelcsatlakozás van (a Timer1 és az elsõdleges
oszcillátor). Egyetlen belsõ oszcillátor látható.

3. ábra. A kontrollerhez csatolt órajel egy 4 MHz-es LP kris-
tályról érkezik. Itt az 1-es csatorna egy mikrokontroller kime-
neti csatlakozást képvisel. A mikrovezérlõ programozása min-
den 12-edik utasításciklusban kapcsolja ezt a kivezetést. A 2-
es csatorna a mikrokontroller tápfeszültségét, VDD-t mutatja.
A mikrovezérlõ külsõ órajele kb. 450 ms-mal a tápfeszültség
feléledése után válik aktívvá.

4. ábra. A belsõ órajel feléledési ideje kb. 1,15 ms. Ez az érték
jelentõsen gyorsabb, mint a 3-as ábrán mutatott oszcillátor ál-
tal biztosított érték.

5. ábra. A 4 MHz-es rezonátor felállási ideje kisebb, mint a 
4 MHz-es kristályoszcillátoré, de nagyobb, mint a 4 MHz-es
belsõ forrásé.
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oszcillátort vagy rezonátort kapcsolják be. Ha nincs, a mikrokont-
roller lekapcsol. A belsõ forrás és külsõ rezonátor- vagy kristályosz-
cillátor kombinálásával a döntés nagyon hamar meghozható.

Ez a „két órajeles felállási stratégia” jelentõs elõrelépést
eredményezhet a fogyasztás tekintetében. Egy ilyen hard-
ver/förmver konfigurációban a mikrokontroller két órajelet
használ. Az alkalmazás alvó módjában mindkettõ kikapcsolt
állapotban van. Feléledési idõben a belsõ órajelforrás kapcso-
lódik be, és gyorsan eldõl, hogy szükség van-e kristályoszcil-
látorra. Ha igen, a korábban felállt órajellel hajtja végre a
programot, míg a kristályoszcillátor fel nem éled. Ezután a
mikrokontroller áttér a kristályoszcillátor jelének használatára,
és lekapcsolja a belsõ forrást.

A sikeres alacsony fogyasztáspolitika betartásához létszük-
séglet egy olyan mikrovezérlõ, amely támogatja alvó- és óra-
jelmódok sokaságát. Néhány mikrokontroller három alapvetõ
mûködési móddal bír. Az elsõ a futási mód, amikor minden
funkcionális egység mûködik. Egy közbensõ állapot a tétlen-
ség vagy várakozási mód, amikor a perifériák általában futnak,
a mikrokontroller azonban nem. A harmadik – és a telepes al-
kalmazások esetében egyben legfontosabb – az alvó- vagy ál-
ló mód. Ebben az üzemmódban az eszköz semmi teljesít-
ményt nem vesz fel. Az alvómód általában letiltja a rendszer-
órákat, de az energiamegtakarítás még hatékonyabb, ha a kül-
sõ órajelforrásokat is letiltják.

Néhány kiegészítõ javaslat a kis fogyasztású stratégia meg-
valósítására. Minden használaton kívüli I/O lábat vezéreljünk
magas vagy alacsony állapotban! Kapcsoljunk le minden hasz-
nálaton kívüli perifériát (PWM, A/D konverter, USART stb.)!
Használjunk annyi referenciatáblát a kódban, amennyit csak le-

hetséges ahelyett, hogy a CPU-t használnánk az eredmények ki-
számítására! Ellenõrizzük minden külsõ alkatrész fogyasztását!
(Például mérjük az áramkör valamennyi külsõ ellenállásán a fe-
szültségesést!) Ejtsük le minden olyan I/O-láb feszültségét, ame-
lyeket külsõ perifériák táplálására használunk (EEPROM-ok
vagy külsõ analóg eszközök)! A LED-ek újabb meglepetést
okozhatnak, ugyanis egyetlen LED is romba dönthet több telje-
sítménymegtakarítási kísérletet is. Általában az „áramzabáló" je-
lenségekre érdemes vadászni.

Konklúzió

A telepes alkalmazásokban a teljesítménymegtakarítás rendkí-
vüli fontossággal bír. Jelentõs megtakarítások érhetõk el a mik-
rokontroller programozhatóságának kihasználásával, amely a
szabályozott töltéspumpa kimenetén lévõ tápfeszültség vál-
toztatásával érhetõ el. Egy újabb hasznos technika az éppen
használaton kívüli perifériaegységek lekapcsolása. A teljesít-
mény-funkcionalitás optimalizálásához az órajel-stratégia ve-
zérlése szükséges. Az integrált áramkörök gyártói továbbra is
folytatják a perifériák dinamikus teljesítményének növelését,
ezzel együtt a nyugalmi áram csökkentését és a tápegységgel
szemben támasztott követelmények visszaszorítását. A mikro-
kontrollerek gyártói újabb üzemmódokkal egészítik ki termé-
keiket (pl. tétlen és alvómódokkal), amelyek átlagos teljesít-
ményt takarítanak meg. A kisebb teljesítményigényû perifériák
és újabb mikrokontroller-üzemmódok kombinálásával meg-
nõnek a tervezõ esélyei arra, hogy sikeres, valóban alacsony
fogyasztású, telepes üzemû alkalmazást fejlesszen.

Bevezetés

A BME Elektronikus Eszközök Tanszékén
az 1990-es évek közepén készült egy fo-
lyadékkristályos hõtérképezõ berende-
zés. Az eszközzel integrált áramkörök fe-
lületének hõeloszlását lehet vizsgálni.
Igény merült fel a rendszer továbbfejlesz-
tésére, hogy a berendezés alkalmas le-
gyen nagy áramú, az eddigieknél maga-
sabb mûködési hõmérsékletû IC-k, vala-
mint mikro-elektromechanikus eszközök
(MEMS) felületi hõtérképezésére is.

A korábbi mérõrendszer

A folyadékkristállyal bevont mért esz-
köz termikus környezetének hõmérsék-
letét egy szabályozható Peltier-elemmel
mûködõ termosztáttal lehet beállítani.
A termosztát egy polarizációs mikro-
szkóp tárgyasztalára van erõsítve. A

mikroszkóp okulárjának helyén egy
CCD-kamera van, amelynek képeit a
mérést vezérlõ számítógép dolgozza
fel. A termosztát hõmérsékletét egy úgy-
nevezett termosztátvezérlõ egység se-
gítségével állítja be a számítógép. A be-
mutatott elrendezés vázlata az 1. ábrán
látható. A vizsgált eszköz elektromos
meghajtásáról (tápfeszültség, gerjesztõ-
jelek) a felhasználónak kell gondoskod-
nia. Ezzel az elrendezéssel a vizsgált
eszközt egy DC munkapontban, vagy
adott mûködési frekvencián lehet mérni.
A berendezés 0 és 100 °C között 0,1 °C
pontossággal tudja szabályozni a ter-
mosztát hõmérsékletét. 

A mérõrendszer továbbfejlesztése

Az elsõ feladat az, hogy a termosztát
mûködési tartományát terjesszük ki úgy,
hogy alkalmas legyen 0 °C és 200° C

között 0,1 °C pontosságú mérések el-
végzésére. A korábbi berendezésbõl a
mikroszkópot és a PC-t fel lehet hasz-
nálni az új mérõrendszerhez, viszont a
termosztát és a meghajtóegység helyett
újat kell építeni. Az új meghajtóegység
egy alappanelbõl és négy kártyából áll.,
Ezek: 

adatgyûjtõ
vezérlõ
táp
meghajtó (nagyáramú).
A kártyák 96 pólusú szabványos

(DIN41612) csatlakozókkal kapcsolód-
nak az alappanelhez. Úgy döntöttem,
hogy nem építek teljesen új meghajtó
elektronikát. A táp- és meghajtókártyá-
kat átvettem az eredeti mérõrendszer-
bõl, viszont ki kell cserélni az adatgyûj-
tõ és vezérlõkártyákat. Ebben a cikkben
az adatgyûjtõ kártya fejlesztési lépéseit
mutatom be.

Mezõsi Gábor
végzõs villamosmérnök
Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi
Egyetem Elektronikus
Eszközök Tanszék
1521 Budapest, 
Goldmann Gy. tér 3.

Peltier-elem vezérlõtermosztát
fejlesztése (1. rész)

MEZÕSI GÁBOR
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Hõmérséklet érzékelõ kiválasztása

A korábbi rendszer diódákkal mérte a ter-
mosztát hõmérsékletét. Magas hõmérsék-
leten meredeken megnõ a pn átmenet szi-
várgási árama [1], ezért 150 °C felett a szi-
líciumdióda nem használható hõmérésre.
Dióda helyett platina-ellenállás, termisz-
tor vagy termoelem használható. A három
érzékelõ közül a platina-ellenállás a leg-
pontosabb, viszont az ára igen magas.
Másik hátránya, hogy a termisztornál és a
termoelemnél nagyobb a mérete, ebbõl
következõen a hõkapacitása is, és ezért
lassabban követi a környezeti hõmérsék-
let változásait. Használatával lassabb sza-
bályozást lehet megvalósítani. További
hátránya még, hogy az ellenállásokon át-
folyó áram fûti az eszközt, ez pedig hõ-
mérséklet-mérési hibát okoz. A termisz-
torhõmérõ olcsó, kicsi a hõkapacitása, vi-
szont erõsen nemlineáris, ezért csak kis
hõmérséklet-tartomány mérésére alkal-
mas. A termoelemek hõkapacitása körül-
belül akkora, mint a termisztoré. Ára a
plaltina- ellenállás- és a termisztor-között
van, és majdnem olyan jó a linearitása,
mint a platina-ellenállásnak.  Belátható,
hogy a három érzékelõtípus közül a ter-
moelemet választottam közepes ára, jó
linearitása és feszültség kimenete miatt.

A termoelem két különbözõ anyagú
fémbõl áll, amelyek egy ponton össze
vannak hegesztve: ez a melegpont (l. 2.
ábra). A fémpár két kivezetése, ahol a ter-
moelem más fémhez csatlakozik (pl. réz),
a hidegpont. A termoelem feszültsége
megadható az

U = S (T) [Tm–Th] (1)
összefüggéssel, ahol S a Seebeck-ál-
landó, Tm a melegpont hõmérséklete, Th

a hidegpont hõmérséklete. A Seebeck-ál-
landó értéke a fémpár anyagától függ.
Vannak szabványosított anyagpárok,
mint például: vas–konstantán (J típusú),
kromel–alumel (K típusú), réz-konstantán
(T típusú) stb. A J típus Seebeck-állandója
50 µV/°C, a K és T típusé 40 µV/°C. A ter-
moelemek szabványos elektromotoros
erõ–hõmérséklet: függvénye a NIST hon-
lapján elérhetõ: http://srdata.nist.gov/it-
s90/main. A termoelemek kimenõfeszült-
sége azért nemlineáris, mert a Seebeck-
állandó nem konstans mennyiség, ha-
nem hõmérsékletfüggõ. A nemlinearitást
kompenzálni kell. Ezt hardverrel vagy
szoftverrel egyaránt meg lehet oldani. A
készülék tervezésekor a szoftveres meg-
oldás mellett döntöttem, mert a kompen-
zálás egyszerû. A berendezést irányító
vezérlõ memóriájába kell az éppen hasz-
nált termoelem típusának megfelelõ
kompenzálókarakterisztikát betölteni, ez-
után néhány utasítással elvégezhetõ a
kompenzáció. A hardvermegvalósítás
hátránya, hogy minden termoelemtípus-
nak más a karakterisztikája, ezért az al-
katrészek értékének a módosítását igényl-
i, és NYHL-en is többlet- helyet igényel.
Az (1) egyenletbõl látszik, hogy a termo-

elem kapcsainak feszültsége a meleg-
pontnak a hidegponthoz viszonyított hõ-
mérsékletét adja meg. A hidegpontot ol-
vadó jégbe helyezve, annak hõmérsékle-
te 0 °C lesz, és a mért feszültség már ab-
szolút hõmérsékletté számítható. Ez a
mérési eljárás azonban túl körülményes.
Jobban elterjedt helyette, hogy a hideg-
pont hõmérsékletét mérik egy alacsony
hõmérsékletek mérésére alkalmas érzé-
kelõvel, mint például termisztorral vagy a
diódával, és ezt összegzik a mért hõmér-
séklettel.  A 0 … 200 °C hõmérséklet-tar-
tományon a K típusú termoelem a legli-
neárisabb, ezért ezt választottam hõmér-
sékletmérõnek.

Adatgyüjtõ kártya készítése

A specifikált 200 °C-os tartományon kell
0,1 °C-os pontossággal méréseket végez-
ni. Kétszer finomabb kvantálással már
biztosan megvalósítható ez a 0,1 °C-os
pontosság. A teljes hõmérséklet-tartomá-
nyon 4000 jelszintet kell megkülönböz-
tetni. Ez azt jelenti, hogy a termoelemek
kimeneti jelét egy, legalább 12 bit pontos-
ságú analóg-digitális átalakítóval kell mér-
ni. Egy kisebb felbontású A/D konverterrel
is megoldható lenne a feladat. Ekkor a
mért intervallumon belül eltolással kelle-
ne áthelyezni a mérési ablakot. Ez a meg-
oldás feleslegesen bonyolítaná a hardvert,
ezért ezt a lehetõséget elvetettem.

Az adatgyûjtõ kártya blokkvázlata a
3. ábrán látható. Három fõbb rész külö-
níthetõ el:

analóg-digitális átalakító
elõerõsítõ
hidegpont-kompenzáló áramkör.
Analóg-digitális átalakítónak az Ana-

log Devices AD7864 típusú integrált
áramkörét választottam. Az eszköz fel-
bontóképessége 12 bit, 4 mintavételi
csatornával rendelkezik, amelyekbõl
egyszerre vesz mintát. A vezérlõhöz
címvezetékekkel (Read, Chip select),
handshake-jelekkel (Conversion start,

1. ábra. Korábbi folyadékkristályos hõtérképezõ blokkvázlata 

2. ábra. Termoelem felépítése

3. ábra. Adatgyûjtõ kártya blokkvázlata
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Elôször mintegy 20 éve tettek kísérletet
háromdimenziós képalkotásra. Ezek a
módszerek például a holográfiára vagy
az anaglifára alapultak, amelyek különfé-
le színszûrôket használtak a térbeli képek
létrehozására, és még ma is a megszokott
eljárásokhoz tartoznak. Ám mindkét
módszer összetett rögzítési technológiát
és speciális nézési segédkészüléket köve-

tel meg. A Sharp az elsô, olyan
technológiát kifejlesztett gyártó,

amely a térhatású látvány eléré-
sét 3D-s szemüveg viselete
nélkül képes reprodukálni. A

módszer az LCD-technológia
továbbfejlesztésére épül, és a lá-

tószög-elhajlás természetes jelen-
ségét használja fel. 

Hagyományos képek vagy
kijelzôk esetén mindkét szem

ugyanazt az
i n f o r m á c i ó t

kapja, tehát a
térhatásért fele-

lôs dimenzió el-
vész. A Sharp spe-
ciális technológiája
a megjelenítési fe-
lületen külön képet
generál a jobb és
bal szem számára,
az eredô kép ezál-
tal térhatásúként
jelenik meg. A ké-

Cikksorozatot indítunk a térbeli grafikai megjelenítés témakörében, amelynek elsô részében a Sharp
megoldását, a következô számban pedig a Fiatal Tudósok Versenyén és az 56. ISEF-en is szép eredményt
felmutatott Rátai Dániel monitoradapterét mutatjuk be

peket a szintén Sharp által kifejlesztett,
speciális parallaxis-gát tartja meg külön-
állókként, amely a két szem tengelye
közti képernyôként funkcionál. A gát tu-
lajdonképpen egy apertúra-rács, amely
„kapcsoló folyadékkristályokból” áll, és
egy hagyományos TFT-kijelzô és a hát-
térvilágítás között helyezik el, s az egész
területet lefedi (lásd 1. ábra). 

A kapcsolható folyadékkristályok
molekulaláncaira adott elektromos jelek
úgy rendezik ôket, hogy a TFT háttérvilá-
gításról érkezô fényt elhajlítják, így az a
jobb vagy bal szembe érkezik. A kijelzôn
magán külön sávokban jelenik meg a
kép a két szem számára (a diagramon B
és J betûkkel jelölve). A képi adat jobb és
bal összetevôjének elôállítása egy hagyo-
mányos grafikus vezérlô feladata. A fény-
sugarak elhajlításával a szomszédos kép-

1. ábra. Az apertúrarács mûködése

Sven Stegemann
LCD termék- 
marketing-menedzser
Sharp Microelectronics
Europe

Harmadik dimenzió megjelenítése
3D-szemüveg nélkül is

SVEN STEGEMANN

Háromdimenziós grafikus megjelenítés (1. rész)

A Sharp kifejlesztette a világ legelsõ, kapcsolható LCD-modulját,
amelynél a felhasználó kívánsága szerint választhat a 2D-s ill. 3D-s
megjelenítés között. A térbeli képreprezentációért két, egymásra he-
lyezett TFT-panel felelõs, amelyek külön állítanak elõ képet a bal- és
jobboldali szemek számára. Ez a technológia számos alkalmazás szá-
mára érdekes lehet, az architekturális tervezéstõk kezdve a gyógyszer-
iparon és oktatás át a szórakozásig, mindenféle területen.

busy) és egy 12 bites adatbusszal csatla-
kozik. Az átalakító tápfeszültsége 5 V.
Meglepõ viszont, hogy a bemeneti fe-
szültségtartomány ±5 V vagy ±10 V. Ez
úgy lehetséges, hogy rögtön az átalakító
bementén egy ellenállásokból kialakított
feszültségosztó kapcsolás van (l. 4. ábra).
Ha egy csatornához tartozó két beme-
netre (Vin1A és Vin2A) egyaránt be van
kötve a bemenõjel, akkor a bemeneti fe-
szültségtartomány ±5 V, ha az egyik be-
menet földelve van, akkor ±10 V. Ez a

megoldás a tápellátást egyszerûbbé te-
szi, viszont ügyelni kell arra, hogy a be-
menetet feszültséggenerátorral kell meg-
hajtani. Az átalakító belsõ 2,5 V-os refe-
renciafeszültség-forrással rendelkezik,
aminek pontossága ±10 mV és hõmér-
sékletfüggése 25 ppm/°C. A referencia
pontatlansága a teljes skálán 3 LSB
meredekséghibát okoz, ennyivel tér el a
0111 … 11 kód az ideálistól. A beépített
helyett egy AD780 típusú külsõ
bandgap-referenciaforrást használtam,

ennek a pontossága ±1 mV, és a hõmér-
sékletfüggése 3 ppm/°C. Így a meredek-
séghiba 1 LSB-nél kisebb lesz. Az átala-
kító 2 µs alatt végez el egy átkódolást. Je-
len esetben ez nem korlátozza a szabá-
lyozást, mert a hõmérséklet-változás las-
sú folyamat, ms-nál gyorsabb mintavéte-
lezés felesleges.

(folytatjuk)

e-mail: mezosi.gabor@sch.bme.hu
www.eet.bme.hu
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sávokat csak a bal ill. jobb szem látja, így
elôáll a 3D-s hatás.
2001-ben a Sharpnak sikerült elérnie az
áttörést a prototípussal, amely demonst-
rálta a technológia legfôbb elônyeit. Ezek
a következôk:

1. Nincs többé szükség összetett rögzí-
tési technológiákra vagy speciális
megtekintési alkalmatosságokra a
háromdimenziós képalkotás élveze-
téhez, mivel a kijelzô képes vala-
mennyi szokványos képi és grafikai
formátum feldolgozására, így a tif-
re, jpg-re, gif-re és a többire.

2. A módszer független a kijelzô
méretétôl. Technikai szempontból
lényegtelen, hogy mobiltelefon-ki-
jelzôrôl, asztali megjelenítôrôl, tele-
vízióról vagy tervezôi megjelenítô-
rôl van-e szó. A nagy képátlójú
kijelzôk azonban komolyabb köve-
telményeket támasztanak az optikai
rendszer geometriájával és a gyártá-
si pontossággal szemben.

A technológia elérhetôségi területein a
termékek jól fogynak. Mikor az NTT
DoCoMo Japánban piacra dobta a Sharp
elsô, SH251is típusú, 3D-s kijelzôvel sze-
relt mobiltelefonját 2002 novemberében,
az elsô hat hónapban több mint 1,5 millió
talált belôle gazdára. Az Egyesült Álla-
mokban a Sharp Actius RD3D noteszgép
iránt – amely szintén ilyen típusú kijelzôv-
el rendelkezik – igen nagy a kereslet. A
kezdeti fogadtatás ebben a két országban
több, mint pozitív. A gyártók és disztribú-
torok igen nagy érdeklôdést mutatnak a
technológia iránt, és reményeik szerint na-
gyobb piaci részesedést hoz majd nekik,
különösen a szórakoztatóelektronikai
szektorban.

A 3D-technológia felhasználóorientált és
kiforrott

Idôközben más cégek is felfedezték a há-
romdimenziós képalkotásban rejlô, ke-
csegtetô piaci lehetôségeket. Ám a Sharp

az elsô és egyetlen olyan nemzetközi
gyártó, amelynek kijelzôi gondtalan át-
kapcsolást tesznek lehetôvé a 2D-s és
3D-s üzemmódok között. Ez egy igen
fontos funkció, mivel a két- és háromdi-
menziós mûködés közti váltás lehetôsége
kritikus szerepet játszik a 3D-s kijelzôk
elfogadtatásához a különbözô piacokon.
A Sharp és „Oxford Said Business
School” által közösen végzett kutatás azt
mutatja, hogy a felhasználók – legyen
szó akár professzionális felhasználókról,
akár egyszerû magánszemélyekrôl –
többsége csupán kiegészítô funkció
szintjén szeretné a térbeli képalkotási ké-
pességet, amelyért ráadásul csak korláto-
zott felárat hajlandóak fizetni. A felhasz-
nálók elenyészô számának van csak
szüksége a kizárólagos 3D-s képalkotás-
ra, mivel ôk általában egyszerûbb alkal-
mazások (pl. szövegszerkesztôk) és ös-
szetett programok között (CAD-rendsze-
rek, -játékok) váltanak, ahol a 3D-s meg-
jelenítés számos elônyt ígér.

A kapcsolható 2D/3D LCD-modulok
speciális struktúrájuk révén megfelelnek
annak a követelménynek, amely szerint a
hagyományos kijelzôkhöz képest csak
korlátozottan szabad drágábbnak lenni-
ük. A „kapcsoló folyadékkristály” síkbeli
LC-rétegként helyezkedik el a TFT- és
háttérvilágítási rétegek között. Technikai
szempontból ez csupán egy második ré-
teg, szilíciumszinten speciálisan fejlesz-
tett folyadékkristályos LCD. A fô TFT-tôl
függetlenül vezérelhetô. Ez azért elô-
nyös, mert a kapcsolható 2D/3D kijelzô-
modulok gyártásánál a Sharp már kifej-
lesztett, kiforrott technológiák használa-
tára támaszkodhat, amelyek területén
úgyis vezetô pozíciót foglal el. A 3D-
technológia versenyképes árával a Sharp
az elsô nemzetközi kijelzôgyártó, ame-
lyik a fejlesztési fázisból kilépve elérte a
gyakorlati alkalmazhatóságot. A sorozat-
gyártás egyetlen kihívása a TFT és a kap-
csolható LC-egység tökéletesen párhuza-
mos illesztése. A két optikai réteg közti
hézagnak nem szabad meghaladnia a
100 nm-t 1 méteres távolságon, mivel a
térbeli kép tökéletes élvezetéhez a suga-
rak pontosságának 0,01°-nak kell lennie.

Nyugalmi állapotban a „kapcsoló fo-
lyadékkristály” teljesen átlátszó, ezáltal a
kijelzô a hagyományos modulokkal ha-
sonlatos minôségû (a fényességet, felbon-
tást, színreprodukciót és világosságot te-
kintve) 2D-s képet állít elô. Térbeli kép
csak akkor áll elô, ha a 3D-s üzemmódot
aktiválják, és a kapcsoló folyadékkristá-
lyok felsorakoznak, és ezzel apertúra-rá-
csot formálnak. Technikai okok miatt ez
50%-kal csökkenti a fényerôt és a felbon-
tást, mivel a képpontok fele a bal szem
számára szükséges információt állítja elô,
a másik felük pedig a jobb szem számára
szükségeset. 512x768 pixeles 3D-felbon-
tásnál például az Actius RD3D noteszgép

még mindig kiváló képet ad, nem is be-
szélve a 3D-s hatásról.

Szabadon skálázható 3D-s hatás, 
az igények szerint

A 3D-s kép mélysége szabadon skálázha-
tó a felhasználó nézési szokásainak meg-
felelése érdekében. E központi funkció
szintén része annak a felhasználói teszt-
nek, amelyet a Sharp a London közeli
Reading Egyetemmel közösen végzett. A
tanulmány döbbenetes tanulsága szerint
a leírt kép a síkjából több mint 400 mm-
re elôre, ill. 100 mm-re hátrafelé kivetül-
ve rendkívül látványos térbeli képet ered-
ményez, azonban néhány perc után a
szemlélô felhasználóból rosszullétet vált
ki. A legtöbb tesztalany számára az 
50 mm hátra/80 mm elôre 3D ofszettel
rajzolt kép egyszersmind látványos és
hosszabb távon is kellemes. A 3D ofszet
egyéni skálázásához a Sharp egyesítette
erôit a Dynamic Digital Depth erôivel, és
kifejlesztette a „SmartStereo Protocol”
névre hallgató szoftverszabványt. Ez
nemcsak a két sztereó kép váltakozó sá-
vokba történô szétválasztását vezérli, ha-
nem a 3D-mélységet is. A sztereó képek
közti korrelációt is vezérli a protokoll,
mivel a képek függôleges eltolása vagy
forgatása 7 képpontnál nagyobb mérték-
ben szédülést okoz a felhasználóban. Ha
az eltolás mértéke meghaladja a 12 pi-
xelt, a 3D-s reprezentáció lehetetlenné
válik. Egyéb szoftveres erôforrásokkal
egyetemben a Sharp a „SmartStereo Pro-
tocol”-t is elérhetôvé teszi fejlesztô-
eszközként a 3D-s tartalmakat fejlesztô
vállalatok számára. Térítésmentesen
beszerezhetô a www.sharp3d.com web-
oldalról. A szabvány másik jellemzô vo-
nása nagyszerû kompatibilitása. A már
létezô formátumoknak (3ds max, VRML,
OpenGL stb.), amelyekkel a videojáték-
szektorban is találkozhatunk, mindössze
egy plug-in-re van szükségük a térbeli
megjelenítéshez. A virtuális 3D-be el-
kalandozni vágyó felhasználók elsô lépé-
seit megkönnyítendô, a Sharp mellékel
két alkalmazást is a már elérhetô termé-
kek mellé. A „SmartStereo Photo Editor”
két képbôl képes térbelit kreálni, némi 
vízszintes eltolás beiktatásával. A
„SmartStereo Slide Show” még kétdimen-
ziós képek esetén is lehetôvé teszi a 3D-
emulációt, pl. jpeg-bôl vagy tif-bôl.

Sweetspot indikátor – az optimális 
nézési szög belövéséhez

Az optika törvényeinek megfelelôen a
3D-hatás csak bizonyos rombusz alakú
zónákban jelentkezik – „nézési gyémán-
tokban” (lásd 3. ábra) –, amelyek szabá-
lyos intervallumokban ismétlôdnek az
apertúra-rács rácsállandójának megfele-
lôen. A zónák egyszerûbb feltárásához a

2. ábra. Parallaxis-gáttal ellátott LCD-pa-
nel felépítése: a) sztereo üzemmódban, 
b) kétdimenziós üzemmódban
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Sharp egy speciális indikátort fejlesztett
ki, amely az LCD-modul alsó sarkában
található. Ez a „sweetspot indikátor” vö-
rös fénnyel adja a felhasználó tudomásá-
ra, hogy rálelt az optimális nézési szögre.
Jelenleg felhasználó alatt leginkább a
képernyô elôtt, középen tartózkodó
egyetlen személyt kell érteni, aki teljes
egészében élvezheti a térbeli képet. Emi-
att az elsô alkalmazások között a mobil-
telefonok, PDA-k, laptopok és játékkon-
zolok szerepelnek, amelyeket általában
egyetlen személy használ. A Sharp LCD-
termékmenedzsere, Staffan Kordina el-
mondta, hogy céljuk a kijelzôk nagyobb
nézôközönségre optimalizálása, mivel
csupán ezáltal óriási üzleti sikerek ér-
hetôk el az olyan nagyszabású alkalma-
zásoknak való megfelelés miatt, mint a
3D-televíziók, prezentációs kijelzôk vagy
tervezômûszerek megjelenítôi.

A használat egyszerûsége az alkalmazá-
sok széles választékát biztosítja

A kapcsolható 2D/3D-kijelzôk vala-
mennyi jellemzôje – nincs komplikált
rögzítési technológia, nem kell kiegészítô
eszköz a nézéshez, kapcsolható 2D/3D-
üzemmódok, kiváló kép 2D-módban,
szabadon skálázható 3D-mélység, az op-
timális nézési szög gyors és egyszerû
meghatározhatósága, kompatibilitás –
lehetôvé teszi a Sharp LCD-tech-
nológiájának széles körû felhasználható-
ságát (lásd 4. ábra). A háromdimenziós
képek sok területen elônyösebbek, mivel
határozott térbeli reprezentációt biztosíta-
nak. Ez nem egyszerûen arról szól, hogy
lehetôvé válik a mai gyerekek számára,
hogy minél mélyebben kalandozzanak el
a komputeres játékok virtuális világában:
a technológia haszonnal alkalmazható
majdnem minden iparágban és szakterü-
leten. Az üzem- és gyárkonstrukcióban a
fali kijelzôkben már alkalmazzák a terve-
zési eredmények elôzetes, valósághû rep-
rezentációjához. A háromdimenziós ki-
jelzôk már a tervezés korai állapotában
segíthetnek felfedni, ha két elem akadá-
lyozza egymást, vagy két funkcionális
munkafolyamat feltartóztatja egymást,
mivel a munkásoknak nem áll rendelke-

zésére elegendô szabad munkaterület. A
kémiában, biokémiában és biológiában
sok eredmény nemcsak a kiinduló anya-
gokon múlik, hanem az irányon is,
amelybôl megközelítik egymást a mole-
kulák. Ez esetben a 3D-s rálátás segíthet
megérteni a molekulastruktúrákat és a re-
akciós mechanizmusokat. Ugyanez vo-
natkozik a gyógyszerészetre is: bár a mai
komputeres tomográfia biztosítja a há-
romdimenziós röntgenfelvételek adat-
alapját, mindeddig nem állt rendelkezés-
re megfelelô képreprezentációs eszköz,
amellyel a tumorok, bonyolult törések
pontosan lokalizálhatók lettek volna. Biz-
tonságtechnikai alkalmazásoknál (pl. rep-
téri poggyász-ellenôrzés) a 3D-s képek
egyszerûbbé teszik a tárgyak precíz meg-
különböztethetõségét, illetve kockázati
tényezôik felmérését. Mivel a Sharp 3D-
technológiája egyedül a képállományok
jelentéktelen növekedésével jár, az inter-
neten keresztüli átvitel nem jelent problé-
mát. Japánban már folynak olyan kísérle-
tek, melyek során on-line referenciamun-
kákat mellékelnek térbeli vizualizációra.

A Sharp jelenleg háromféle kapcsol-
ható 2D/3D-üzemmódú kijelzôt kínál kü-
lönféle verziókban, különféle alkalmazási
területekre. A 2,2 hüvelykes, 176x220-as
felbontású és a 2,4 hüvelykes, QVGA-fel-
bontású kijelzôk a mobiltelefon-szektor
számára készülnek. A 15 hüvelykes XGA-
modult noteszgépek és PC-képernyôk
számára fejlesztették ki. Tavaly augusztus-
ban kezdte meg a Sharp az LL-151-3D tí-
pusú, 15 hüvelyk képátlójú kijelzôjének
szállítását. A kijelzô elsôsorban gyógy-
szeripari, CAD-, térképészeti és földrajzi
alkalmazások számára készül. A gyártó
által elôállított terminálok Észak-Ameriká-

ban és Japánban már forgalomban van-
nak, noteszgépek, ill. az utóbbi esetében
mobiltelefonok formájában. A jelek sze-
rint az európai gyártók is beszállnak a sor-
ba, különös tekintettel a mobil szórakoz-
tatóelektronikai szektorra.

Megállapodás szerinti állásfoglalás 
a virtuális 3D-s világban

A Sharp és egyéb LCD-gyártók által
kifejlesztett technológiák nem a kizáró-
lagos hajtóerôk az új háromdimenziós
megjelenítôk mögött. A virtuális 3D-
képek hardverek (3D LCD-modulok),
vezérlôszoftverek, szoftveres alkalmazá-
sok, vizuális tartalmak és – nem utolsó-
sorban – rögzítési technológiák komp-
lex kölcsönhatása, mivel ez még mindig
külön képi információ a két szem szá-
mára, amely a térbeli látás alapjait for-
málja meg. A Sharp kezdeményezésére,
annak vezetése alatt, 2003 márciusá-
ban a további fejlesztések elôre-
mozdítására megalakult a „3D Konzor-
cium” (www.3dc.gp.jp/english). Ez az
iparágakat keresztülszelô szövetség im-
már több mint 150 tagvállalatot számlál,
amelyek között a Sharpon túl megtalál-
ható többek között a Microsoft, a Sony,
az Olympus, a Kodak, a Fujifilm, a Nin-
tendo és a Toshiba is. A konzorcium fel-
adatai között szerepel az egységesebb
szoftveres felület és grafikus szabvány
megalkotása, valamint projektek és 
felhasználói tesztek a 3D-s tartalmak
fejlesztésére. Elôadások és kiállítások 
is segítik a felhasználói tábor és piaci
alap szélesítését. Idén mintegy 
30 … 40 millió, 3D LCD-kijelzôvel sze-
relt eszköz talál majd gazdára.

4. ábra. A Sharp 3D-technológia alkalmazási területei

3. ábra. Nézési gyémántok az optimális 3D-
képhez
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A részprobléma a magánfeltalálók 
helyzete

Miért ez? Ennek több oka van. Az alap-
vetõen új dolgok, az ötletek mindig egy
ember fejében születnek meg. Ötletek
kitalálásához nem kell sok pénz. Mi
magyarok állítólag igencsak ötletdús
emberek vagyunk. (Az eszközhiány is
„elõsegítette” azt, hogy mi a zsebünk
helyett a fejünkkel igyekezzünk megol-
dani számos problémát.)

Az ötletek kidolgozása, a tömegesí-
tés és a tökéletesítés azonban már csa-
patmunka. Ez együttmûködõ csoporto-
kat és sok pénzt igényel. Ezekkel pedig
Magyarország sajnos nem rendelkezik.
Az az elgondolás, hogy ezen a területen
mi is kövessük a nagy országokat, alap-
vetõen hibás, és csak egyre nagyobb le-
maradást eredményezhet, hiszen ver-
senyképtelenek vagyunk. Ez különösen
igaz azoknál a témáknál, amelyekhez
sok pénz kell, ill. amelyekben nagy
pénz van. Vannak azonban olyan rész-
feladatok, amelyekkel a nagyoknak
gazdaságtalan foglalkozni. Ezek pedig
csak akkor lehetnek számunkra jó üzle-
tek, ha a megoldásukhoz ötletek és
szakértelem kell, nem pedig sok pénz,
és jól felszerelt intézmények.

Szükséges lenne tehát a feltalálói te-
vékenységet ösztönözni, elõsegíteni és
támogatni.

Mindkét riportalanyomnak elõször el-
mondtam egy, az ELEKTROnet 1998
márciusi számában Al Shugart úrral, a
Seagate cég alapítójával készített inter-
júm egy kibõvített részletét. Majd ez
alapján feltettem a következõ kérdést: Té-
telezzük fel, hogy egy itthon élõ magyar
magánember is feltalál valami fontosat.
Mondjuk egy olyan „csodaegeret”, ami
az eddig gyártottaknál sokkal nagyobb
felbontóképességû, sokkal gyorsabb,
ugyanakkor sokkal nagyobb értéktarto-
mányú, szóval sokkal sokkal jobb, mint
az eddigiek. És ezeket a jó tulajdonságo-

kat bármely eddig gyártott egérnél el tud-
ja érni egy egyszerû, könnyen megvaló-
sítható, és olcsó átalakítással. Ez valami
olyan, mintha valaki azt állítaná, hogy
képes egy Trabantot mintegy 1000 forint-
ba kerülõ átalakítással a legjobb Forma–1
kocsinál gyorsabbá, fordulékonyabbá,
jobban fékezhetõbbé tenni. (Azzal ne
foglalkozzunk, hogy mindez valóban le-
hetséges-e vagy sem.) Tételezzük fel,
hogy igen. Mit tud tenni ez a feltaláló itt-
hon ezzel a találmányával? Kaphat-e en-
nek az értékesítéséhez valamilyen támo-
gatást? Amennyiben igen, úgy milyent,
kitõl és hogyan? Lehet-e ebbõl az ember-
bõl egy magyar Shugart?

A Pakucs János-interjú

Peches ember, mert itt találta fel – mond-
ta Pakucs János a Magyar Innovációs
Szövetség elnöke, mert a mai magyar
környezet ugyanis nem kedvez az egyéni
feltalálók érvényesülésének.  Akkor tud-
na valamire jutni, ha összetalálkozna egy
álruhás milliárdossal, aki a különlegessé-
gekbe és a kockázatos dolgokba nem saj-
nálja befektetni a pénzét. Egyébként saj-
nos nem sok az esélye a valamire jutás-
nak. Amerikában az „üzleti angyalok”
évi 17 milliárd dollárral szállnak be a
cégindításba, kis cégek piacra vitelébe.
Náluk ilyen forrás nem nagyon van.

Elsõ próbálkozásként a Magyar Inno-
vációs Szövetség az INNOSTART Nem-
zeti Üzleti és Innovációs Központtal  (a
kuratórium elnöke Pakucs János és tagja
Vass Ilona is) 2000-ben létrehozta az Üz-
leti Angyal Klubot a tõkével rendelkezõ
magánszemélyek bevonására az ígéretes
innovatív projektek piacra jutásának segí-
téséhez. Az INNOSTART egy folyamato-
san bõvülõ adatbázist mûködtet, ami a
projekteket felajánló vállalkozásokat, és
a tõkét befektetni hajlandó „angyalokat”
tartalmazza. Az INNOSTART segít a
szakszerû bemutatók kidolgozásában, ta-
nácsokat ad, partnereket közvetít. Sajnos

Innováció Magyarországon 
(1. rész)

DR. SIMONYI ENDRE

A kétrészes cikk elsõ részében a témában meghatározó szerepet betöl-
tõ két intézmény egy-egy vezetõjével készített interjúra támaszkodva
vizsgálunk egy részproblémát. Elsõnek Dr. Pakucs János elnököt (Ma-
gyar Innovációs Szövetség) kerestük fel, majd Dr. Vass Ilona elnökhe-
lyettes asszonyt (Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal)…

Dr. Pakucs János 65 éves, nõs, három
gyermek apja. Okleveles erõsáramú villa-
mosmérnök, a 70-es évektõl közgazdasági
területeken tevékenykedik. Pályafutását ter-
vezõi, szerelésvezetõi területeken kezdte a
villamos iparban, de doktori címét is a vál-
lalati szervezés és irányítás szakterületén
szerezte 1979-ben. Rátermettsége folytán
hamarosan a vezetõi szférában dolgozott
és dolgozik ma is. A KFKI-ban gazdasági
vezetõ, a Magyar Szénhidrogénipari Kuta-
tó Fejlesztõ Intézetben és az OLAJTERV
Fovállalkozó és Tervezõ Részvénytársaság-
ban ügyvezetõ igazgatói tisztet lát el. 

Széles látóköre és szakmai elismertsé-
ge révén számos állami hivatali és társa-
dalmi tisztségre nevezték ki, ill. választot-
ták meg. 2004-ig a VEGYÉPSZER RT. Felü-
gyelõ Bizottság elnöke volt, és jelenleg is a
Dunaprint Kft. Felügyelõ Bizottság elnöke,
valamint a Transmitter Kft. és az Olajterv-
Holding Kft. ügyvezetõ igazgatója.

2002-ig a Miniszterelnöki Tudomá-
nyos Tanácsadó Testület, 2004-ig az Or-
szágos Mûszaki Fejlesztési Bizottság tagja,
napjainkban is az INNOSTART Nemzeti
Üzleti Innovációs Központ Alapítvány Ku-
ratórium és  a Magyar Innovációs Szövet-
ség alapító elnöke. A Budapesti mûszaki
Egyetemen is számos funkciót tölt be, így a
Társadalmi Szenátus tagja, a „Pro Progres-
sio” Alapítvány elnöke, és 1987 óta meg-
hívott elõadó. További társadalmi megbí-
zatásai: a Kármán Tódor-díj kuratórium el-
nöke, a Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács
tagja, a Magyar Gyáriparosok és Munka-
adók Országos Szövetsége alelnöke, Ma-
gyar Öttusa Szövetség alelnöke, Magyar
Olimpiai Bizottság tagja, Magyar Mérnök-
akadémia tagja. 

Szakmai munkásságát több mint 60
publikáció, tanulmány fémjelzi. Több tu-
dományos egyesületnek, tanácsadó testü-
letnek, valamint közhasznú alapítványok
kuratóriumainak tagja. Munkásságának el-
ismeréseként sok kitüntetést mondhat ma-
gáénak:
Hevesi Gyula-díj (1984)
Sport Érdem Érem ezüst fokozat (1988)
Gábor Dénes-díj (1994)
Pro Inventore ’94-díj (1994)
MTESZ-díj (1995)
GENIUS-díj (1996)
BME Egyetemi Tanács 
tiszteletbeli tagja (1998)
Magyar Köztársaság Érdemrend 
tiszti kereszt (1999) 
Köztársasági Elnöki Érdemérem (2005)

Nyelvtudása német (társalgás, szakiro-
dalom).
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A versenyen pályázat benyújtásával
lehet indulni. Idén 125, tavaly 101 pályá-
zat érkezett. Ezeket a Dr. Keviczky Lász-
ló akadémikus, az MTA alelnöke által ve-
zetett zsûri minden tagja elolvasta, és ér-
tékelte aszerint, hogy eredeti, újszerû-e,
tudományos szempontból megalapozott-
e, megvalósítható-e 2005. május 31-ig 
(ez azért volt fontos, nehogy le késsék az
európai versenyt), minõsítették, hogy 
a pályázó alkalmas-e a kidolgozásra, és a
várható eredmény hasznosítható-e? A pá-
lyázatokból 61 került elfogadásra. Az el-
fogadottak közül 34 kutatási, 27 feltalálói
tevékenységre irányult. A határidõig 47
pályázatot sikerült kidolgozni. Ezeket a
pályázók ismertették, a prototípusokat,
modelleket bemutatták a zsûrinek. A zsû-
ri 3 elsõ, 3 második és 4 harmadik díjat
adott ki.

Az idei és a tavalyi díjazott munkák kö-
zül az ELEKTROnet profiljába vág:

az egyik idei 
(Kapui Ákos: Betörõ nyomvonal kö-
vetése, komplex felügyeleti rend-
szer), és egy tavalyi (Dõry Zsófia:
Elektromos teherroller-bevásárlóko-
csi-bicikliutánfutó – eScart) gyõztes,
az egyik tavalyi második helyezett
(Rátai Dániel: 3D formatervezõ és
aerodinamikai tesztelõ számítógépes
rendszer személyi számítógépre),

és egy idei harmadik helyezett 
(Román Gábor: Számítógépes háló-
zatok szerverközpontjainak villa-
mosenergia-ellátása) pályázata.

Az itthon sikeresen szereplõk közül
sokan értek el kiugró eredményt a nem-
zetközi versenyeken is: két gyõzelem, 3
második, és 2 harmadik hely a Fiatal
Tudósok Versenyén. A tudományos ver-
senyek olimpiáján háromszor nyertek.
Az eddigi legsikeresebb versenyzõrõl és
munkájáról szól majd következõ szá-
munkban a „Háromdimenziós grafikus
megjelenítés” címû cikksorozat máso-
dik része. Rátai Dánielrõl itt most csak
annyit, hogy az 56. ISEF (Intel Interna-
tional Science and Engineering Fair)
versenyen 6 elsõdíjas eredménye világ-
viszonylatban is példa nélküli.

Természetesen nagyon fontos, hogy
az ígéretes fiatalokat segítsék. Az eddi-
gi versenyeken díjazottak jelentõs
anyagi és szakmai támogatást kaptak,
és gyakorlatilag mind továbbtanultak.
A végzettek nagy többsége pedig tudo-
mányos vagy fejlesztõi pályán dolgo-
zik. Nem volt tehát hiábavaló a támo-
gatásuk.

Mi lesz azonban a többiekkel? A
nem ennyire fiatalokkal? Nálunk sohase
lesznek milliárdos (legalább forintban)
feltalálók?

azonban ezt is inkább csak a már meglé-
võ vállalkozásoknak tudja biztosítani. Az
ugyanis még nálunk nem nagyon létezik,
hogy egy „angyal” egy magánszemélyt
támogatna. (Kivéve, ha az személyes
jóbarátja, közeli ismerõse, de ennek már
semmi köze sincs témánkhoz.)

Kivétel, amennyiben a feltaláló fia-
tal, pontosabban nagyon fiatal, akkor
kaphat támogatást. Ehhez 15-20 éves-
nek kell lennie, és az európai unió Fia-
tal Tudósok versenyén kell sikeresen
szerepelnie. Ez egy Európai Uniós „ver-
seny”, amelyre a mieink akkor juthat-
nak el, ha az Országos Ifjúsági Tudo-
mányos és Innovációs Verseny döntõjé-
ben sikert érnek el.

Ezt a versenyt immár tizennegyedik
alkalommal rendezte meg a Magyar In-
novációs Szövetség az Oktatási Minisz-
tériummal közösen, a Nemzeti Kutatási
és Technológiai Hivatal, az Iparfejlesz-
tési Közalapítvány, a Magyar Telekom,
a T-Mobile Magyarország, az EGIS
Gyógyszergyár, a Siemens Nemzeti
Vállalat, a 77 Elektronika, az IHM, a
Puskás Tivadar Közalapítvány, a Ma-
gyar Szabadalmi Hivatal, a British
Council, a BorsodChem, a Chinoin, a
Covent Tõke Befektetõ, az ÉSZT, az
Innomed, a Richter és az SBG&K Nem-
zetközi Szabadalmi Iroda támogatásá-
val. 

PIC mikrovezérlôk alkalmazástechnikája 
Dr. Kónya László
ChipCAD Kft., 2003. 314 oldal

A mû korábban megjelent, ez a má-
sodik bôvített kiadás. Szerzôje a Kan-
dó Kálmán Egyetem ismert oktatója. 

A 8 fejezetbôl felépített mû na-
gyon alapos: az elsô és második 
az alapozást szolgálja, amelyet kö-
zépvégzettségû szakemberek is jól
megértenek. A harmadik és negye-
dik a mikrovezérlôk felépítésével és assembler programozá-
sával foglalkozik, az ötödik és hatodik pedig a perifériákat
mutatja be. 

A tulajdonképpeni mikrovezérlôs fejlesztést és eszköze-
it a hetedik fejezetben ismerhetjük meg, a nyolcadik pedig
a programozáshoz ad tippeket, trükköket, majd nagyszámú
mintafeladaton keresztül avat be az alkalmazástechnika rej-
telmeibe. 

Tartalmaz egy CD-mellékletet és egy PIC-Flash-program-
letöltô adapterelektronikát, amellyel PIC-mikrovezérlôk
programozását végezhetjük el számítógépünkkel bárme-
lyik, elôre konfigurált I/O-lábon keresztül. A könyvet a
kezdôktôl a haladókig mindenkinek ajánljuk, aki mikrove-
zérlôvel kívánja megoldani feladatát.

Az elektronikus kereskedelem 
Talyigás Judit, Mojzes Imre
Mûegyetemi Kiadó, 2004. 240 oldal

Az elektronikus kereskedelem az elekt-
ronikus gazdaság egyik legdinamiku-
sabban fejlôdô területe. Ez technikai,
technológiai megoldásaira, az egyre
újabb szakterületeken történô megjele-
nésére, valamint az alkalmazható üz-
letpolitikákra is igaz. Jelen könyv az 
e-kereskedelem helyét, szerepét, típu-
sait és lehetôségeit kívánja bemutatni a hazai és nemzetközi
tendenciákon, a konkrét mûszaki megoldásokon és lehetô-
ségeken, valamint az üzleti megfontolásokon, jogi vonatkozá-
sokon keresztül. A könyv alapgondolata, hogy az e-kereskede-
lem ma már gazdasági-társadalmi életünk szerves részévé vált,
így a folyamatok megértése és megismerése mellett fontos átlát-
ni az érdekviszonyokat, amelyek a folyamatokat mozgatják,
mind a beruházók, mind a szolgáltatók és alkalmazók esetében.

A könyv 9 fejezetét nyolc szerzô írta, az informatika, a gaz-
daság és a távközlés területeirôl.

A mû hasznos ismereteket tartalmaz az egyetemi oktatás-
ban részt vevôk és az e-kereskedelmet alkalmazók részére, il-
letve az e területen fejleszteni kívánó szervezetek közép- és
felsôvezetôi számára, döntéseik megalapozásához.

Könyvismertetés
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A Tanács a kormány véleményezõ, ja-
vaslattevõ szerveként mûködik oly mó-
don, hogy a szakmai érdekek alapján
megjelenõ véleményeket szintetizálja.
Tevékenysége nem kötõdik a kormány-
zati ciklusokhoz, ezen jogállása miatt
alkalmas az egyes szakmai lobbik tö-
rekvéseinek moderálására, a semleges
szakmai hitelesség megjelenítésére a
politikai döntéshozók számára. 

Az NHIT javaslatot tesz 
a kormánynak:

a hírközlési piac szabályozásáról,
a piac szereplõinek esélyegyenlõsé-
gérõl,
a frekvenciagazdálkodásról; a kor-
mányzati és a polgári frekvenciagaz-
dálkodás összhangjára,
a nemzetközi szakmai értekezlete-
ken (regionális és világméretû tár-
gyalásokon) megjelenítendõ magyar
álláspontra,

az illetékes miniszternek:
a Hírközlési Felügyelet elnökének
személyére,
a fejezeti kezelésû elõirányzat (Hír-
közlési Alap jogutóda) felhasználási
tervére, (a javaslattevõ jog nem ter-
jed ki a törvényben vagy koncesszi-
ós szerzõdésben meghatározott kö-
telezettségek teljesítéséhez szüksé-
ges felhasználásra). 

A Tanács kialakítja szakmai véleményét
és azt közreadja;

a Frekvenciasávok Nemzeti Felosz-
tási Táblázatáról,
a két illetékes miniszter között, a
frekvenciagazdálkodás körében fel-
merülõ vitás kérdésekrõl,
a hírközlést és a polgári frekvencia-
gazdálkodást érintõ állami, hatósá-
gi, szakmai szakhatósági feladatkö-
rökrõl, azok ellátásáról,

a frekvenciafelhasználás általános
elveirõl,
a rádiófrekvenciás tartománynak a
polgári és kormányzati célok kö-
zötti megosztásának módosításá-
ról.

A Tanács munkájának elsõdleges célja:
stratégiai szempontok és javaslatok
megfogalmazása az informatika és a
hírközlés fõ irányaira,
az ésszerû elemek érvényre juttatá-
sa, a társadalmi részvétel és a nyil-
vánosság biztosítása az informatikai
és hírközlési döntésekben,
a Tanács által képviselt kormányzati
érdekek szakmai alátámasztása,
a kormány informatikai és hírközlés-
politikai döntéseinek szakmai-tudo-
mányos megalapozása,
az informatika és a hírközlés intéz-
ményi és szabályozási rendszerének
összehangolt fejlesztése, annak elõ-
segítése.

A testület jelenlegi szakmai munkáját
dr. Detrekõi elnök két fõ iránnyal jelle-
mezte:  

az Információs Társadalom Techno-
lógiai Távlatai (IT3) projekt kidolgo-
zása és
az elkövetkezõ tíz évben várható
szakmai fejlemények prognosztizá-
lása, választási lehetõségek. 

Az IT3 projekt keretében 12 téma-
kört tekintett át a Tanács, témakörön-
ként 8-10 résztéma kijelölésével, ahol
megjelölte ezek fejlõdési tendenciáit.
Ennek alapján kerül majd kiválasztás-
ra, várhatóan 2005 októberében ösz-
szesen 20-25 technológiai jelenség,
amelyeket részletes elemzés alá vet-
nek. A témaköröket az NHIT saját
honlapján is közszemlére kívánja bo-
csátani. 

Ismerjük meg 
a Nemzeti Hírközlési és
Informatikai Tanácsot!

HARMAT LAJOS

Kevés szó esik a napi hírekben néhány hangsúlyos szakmai szereplõrõl,
közéjük tartozik a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács. 
A szervezet tevékenységérõl dr. Detrekõi Ákos elnök adott számunkra
tájékoztatást…

A témakörök:
alapok,
hírközlés,
végberendezések, 
rendszertechnika,
alkalmazási eszközök,
tartalom-elõállítás,
fejlesztés,
biztonság,
üzlet,
közszolgálat,
magánfelhasználás,
törvényi szabályozás. 
Az NHIT nagy jelentõséget tulajdo-

nít a nyilvánosság felé fordulásnak, ezt
szolgálja a Tanács õsz folyamán frissü-
lõ honlapja, mint a közönség közvetlen
tájékoztatója. Ebbe a koncepcióba illik
az állami pénzbõl elõállított adatva-
gyon hasznosítási módjainak, lehetõsé-
geinek ismertetése, közzététele, ezen
gondolat gyakorlatba ültetésére külsõ
céget vonnak be, konkrét megoldáso-
kat a következõ év tavaszára várnak.

A Tanács mûködésére nézve elõ-
nyös, hogy a tanács tagjai a fontos do-
kumentumokat még munkaváltozatban
láthatják, így érdemben tudnak hozzá-
szólni a témákhoz, kihasználni a nyil-
vánosság erejét. A korábbi szûk körû
véleményezési munka felõl a széles kö-
rû, interaktív véleményformáló tevé-
kenység felé kívánnak elmozdulni. 

A Tanács gyakorlati mûködése

Kéthetes gyakorisággal zajlanak ülése-
ik, szakértõik pedig általában hetente
értékelik az aktuális helyzetet, ameny-
nyiben összetettebb kérdéseket kell
egyeztetni, akkor meghívott elõadókat
hallgatnak meg. 

Az üléseket elõre meghirdetett napi-
rendi pontokhoz igazítják, a parlamen-
ti bizottságokban szóba kerülõ, az in-
formatikát és a hírközlést érintõ aktuális
témáknak megfelelõen. A Tanács véle-
ményét határozatokban és állásfogla-
lásokban fogalmazza meg, melyeket
többnyire nyílt szavazással döntenek
el. Adódnak azonban olyan lényeges
kérdések is, amelyeknél elõzetesen el-
fogadott pontozási rendszer alapján, tit-
kos szavazással hozzák meg határoza-
tukat. Az ülésekrõl részletes jegyzõ-
könyv készül, melyet kiegészítenek az
elõadásoknál használt prezentációkkal.
Az így létrehozott értékelések, vélemé-
nyek, és az ülések jegyzõkönyve rend-
szeresen átadásra kerül a Miniszterel-
nöki Hivatalt vezetõ miniszter számára.
A Tanács saját kebelén belül, idõrõl
idõre hosszabb testületi programokat is
rendez, hogy a tagok egymás nézeteit
mélyebben megismerhessék. 

A Tanács a hivatalos megkeresések-
re a lehetõ legrövidebb idõn belül rea-
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gál, véleményezéseivel részt vesz a tör-
vény-elõkészítésben, ápolja a szakmai
kapcsolatokat és nyilvános szereplése-
ket is vállal, különös tekintettel a folya-
matosan változó szakmai körülmé-
nyekre. 

A testület gyakorlati munkáját kü-
lönleges logisztikával, eszközökkel vég-
zi. Hírlevelet adnak ki, amelynek szer-
kesztését Dömöly Bálint felügyeli, a Ta-
nács rövidesen megújuló honlapja to-
vábbi információkkal szolgál majd az
érdeklõdõknek, interaktív módon.  

A kiemelt címek számára szóló fon-
tos és bizalmas információk rejtjelezve,
dedikált és broadcast jellegû elektroni-
kus üzenetben kerülnek továbbításra.
Különös gyorsaságot igénylõ, titkos és
reprodukálhatatlan, tetszõleges körül-
mények között lebonyolítandó testületi
döntések meghozatalára mobil szavazó
mail/sms szerver rendszer áll rendelke-
zésre. A hangbeli információk, az elõ-
adások és tárgyalások anyagának tömö-
rített továbbítására voice-mail rendszer
szol. Különleges védelemmel ellátott
szerver lépteti be a levelezést és bizto-
sítja az internetelérést. 

Rendkívül erõs tartalmi háttér segíti
a Tanács információs készenléti állapo-
tát, a követelmények felülvizsgálatát, a
döntések végrehajtásának folyamatos fi-
gyelemmel kísérését, a parlamenti szak-
mai munka követését, értelmezését. 

Ebbe a sorba tartozik a hatékony
monitoringrendszer módszertani és
végrehajtási megoldásának kidolgozá-
sa, a megfelelõ regionális pilotvizsgála-
tok elvégzése, az alarmfunkciók (jelzés-
adás) megvalósítása, ha szakmailag tart-
hatatlan helyzet alakulna ki.  A Tanács
munkájában konfliktusokat feloldó és
harmonizáló szakmai vonalat képvisel
és gyakorol, a korszerû európai szemlé-
letnek és a hozzá tartozó dinamikai ele-
meknek megfelelõen. 

Az NHIT tanácsadói munkáját fo-
lyamatosan frissített szoftverkönyvtár
segíti.  

A Dob utcai irodában 5 állandó al-
kalmazottal és a 11 képviselõvel dolgo-
zó Tanács költségvetése nem nagy, sze-
mélyi összetételét dr. Detrekõi elnök
nagyon kedvezõnek tartja, szociológus-
tól matematikusig terjed a skála, régi és
új szereplõk jelentik a szakmai folya-
matosságot, a tagok így képesek testüle-
ti véleményt kialakítani a hírközlés álla-
mi feladatairól, az állam szakmai fel-
adatainak teljesülésérõl. A testület mun-
kájában szerepel az informatikával és a
hírközléssel kapcsolatos állami stratégia
kimunkálása, az elektronikus média tar-
talomszolgáltatásának és a vonatkozó
távközlési infrastruktúrának az össz-
hangja, az érintett szakterületekre vo-
natkozó tudományos megfontolások ér-

vényesítése, nem utolsósorban; az egy-
re nagyobb hangsúlyt kívánó fogyasztói
jogok érdekképviselete (áttételesen, az
ORTT-tagok révén). Egy-egy témakörön
általában párban dolgoznak a Tanács
tagjai vagy alkalmanként egy tanács-tag
és egy külsõ szakértõ. 

Nemzetközi kapcsolataikat most
építik, ez a fajta tevékenység az unió ré-
gi tagállamaiban sem jár sokkal elõt-
tünk. 

Nagyobb elõrehaladás a következõ
évre várható a kapcsolatokban, bár né-
met viszonylatban és az Európai Ûrügy-
nökség vonatkozásában már az idén
várható elõrelépés. 

A Tanács tagjai:

Elnök:
Dr. Detrekõi Ákos, 
kinevezését a Magyar Köztársaság elnö-
kétõl, Dr. Mádl Ferenctõl kapta 2004.
október 17-én, kormányzati ciklushoz
nem kötõdõ megbízatása 4 évre szól.  

Tagok:  
Dr. Bakonyi Péter, 
a Magyar Köztársaság kormánya 
delegálta,
Dr. Dessewffy Tibor, 
a kormány delegálta,
Dr. Gordos Géza, 
a Magyar Tudományos Akadémia 
delegálta,
Havass Miklós, 
a Mûszaki és Természettudományi
Egyesületek Szövetsége delegálta,
Kalmár István, 
az Országos Rádió és Televízió Testület
(ORTT) delegálta,
Dr. Magyar Gábor, 
az ORTT delegálta,
Dr. Risztics Péter, 
az Informatikai Érdekegyeztetõ Fórum
delegálta,
Tímár János, 
az ORTT delegálta,
Dr. Z. Karvalics László, 
a kormány delegálta.

Az infokommunikációs szakterület
állandó fejlõdése, a konvergenciával
jellemzett korszak hatalmas átalakulá-
sai közepette, úgy a hazai, mint az eu-
rópai ICT-piac fejlõdése és kihívásai
megnövelték egy általános tanácsadó
szervezettel szemben támasztott elvárá-
sokat. A hiteles szakmai értékítélet a
döntéshozók számára egyre fontosabbá
válik, ennek szem elõtt tartásával és a
nyilvánosság felé való nyitással kívánja
a Nemzeti Hírközlési és Informatikai
Tanács végezni munkáját. 

További információ: 
www.nhit.hu

Dr. Detrekõi Ákos, az NHIT elnöke 

Az 1939-es születésû, mérnökvégzett-
ségû elnök a Budapesti Mûszaki és
Közgazdaság-tudományi Egyetem (BME)
rektori székét cserélte fel az NHIT-elnöki
megbízatással, nõs, két gyermeke van.
Tanulmányait az Építõipari és Közleke-
dési Mûszaki Egyetemen folytatta
1958–63 között.  

1963-tól a BME oktatója, 1967–72
között adjunktus, 1973–80 között do-
cens, 1980-tól egyetemi tanár, 1974-75
között Humboldt-ösztöndíjas Bonnban,
1977-tõl a BME Fotogrammetriai Tan-
székének vezetõje, 1986–90 között az
Építõmérnöki Kar dékánja, 1997–2004-
ig tölti be a BME rektori tisztét. 

1976–86 között a Geodéziai és Kar-
tográfiai Egyesület fõtitkára, 1986–95
között alelnöke, 1994-tõl a Magyar
Földmérési, Térképészeti és Távérzéke-
lési Társaság elnöke, 1985–88 között a
Földmérõk nemzetközi Szövetség Mér-
nökgeodéziai Bizottságának elnöke,
1985–95 között a Fotogrammetriai és
Távérzékelési Nemzetközi Szövetség
Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke,
1993-tól a Bajor Tudományos Akadé-
mia Német Geodéziai Bizottságának
levelezõ tagja. 

Az NHIT elnöke mérnökgeodézi-
ai, fotogrammetriai és távérzékelési,
ill. mérési témakörben számos könyv,
jegyzet, publikáció szerzõje, 1994–97
között a Magyarországi Humboldt
Egyesület elnöke, 1997-tõl a Tudomá-
nyos Bizottság elnöke, 2003-tól a
Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság
Tagja, a mûszaki tudományok kandi-
dátusa 1971-tõl, doktor 1978-tól,
1990–95 között a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia levelezõ tagja, 
1995-tõl rendes tagja. 

Kitüntetései között található többek
között a Szent-Györgyi Albert-díj, a
Humboldt-emlékérem, a Köztársasági
Érdemrend középkeresztje, a Finn
Oroszlánrend parancsnoki fokozata is. 

Dr. Detrekõi Ákos angol, német és
orosz nyelven beszél. 
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Miklós Lambert: 
Measuring – but what,
by what and what means? 3

Herbert Schmitt: 
Multi function instrument – an opportunity
unable to be left out 6
The new R&S FSL spectrum analyzer can be the
ideal measuring instrument of several applications:
in the laboratories because of its multiple features,
in applications requiring mobility because of its
lightweight construction and small dimensions,
and in production environments because of its
speed. All within an acceptable price range.

Free data logging software for Keithley 
multifunction meters 9
(Promet)
Keithley Instruments' ExcelLINX-1A software eases
data processing and measurement data logging
considerably with the 2700 series of multifunction
meters. The ExcelLINX-1A is a Microsoft Excel
plug-in that programs the instruments and distrib-
utes the channels directly from Excel. The mea-
sured data are transferred directly to MS Excel, so
they appear practically real-time in the charts or
on the diagrams.

New instruments for electric safety 
engineering measurements 10
(Rapas Kft.) 
The electric systems and appliances are potential
hazard points that are to say that the danger of
electric shock can be avoided only by continuous
observation. The testing equipments have to meet
not only the requirements of standards but also the
ones relating to analysis. The article reviews some
testing.

László Gruber: 
Measuring with a machine – Zeiss 
coordinate measuring machine 12
The geometrical measurements of solid bodies are
very important in every stage of product develop-
ment. The traditional devices lag behind the mod-
ern ones in the respect of speed, in fact, their
inclusion into computer systems can be done only
with the participation of the subjective human.
The coordinate measuring machines help to
release this.

Dr. Michael Lauterbach: 
Signal analysis using a digital oscilloscope 16
Since its invention, the oscilloscope was the elec-
tronics designer engineer's primary and indispens-
able appliance. In the first decades, the oscillo-
scopes operated in analogue mode, where the
analysis was executed by the brain of the oscillo-
scope's user. The article tells you about the
spreading of the digital oscilloscopes.

National Instruments' LabVIEW 8 software 
provides distributed intelligence for design, 
control and testing 19
(National Instruments Hungary)
LabVIEW 8, National Instruments' newest graphi-

Summary
cal development platform has appeared. This
upgrade contains the features with which the intel-
ligent distributed systems can be designed and
realized. LabVIEW 8 has a new, project-based
environment for the development and manage-
ment of high volume applications, and is in pos-
session of the newest Express technology for the
simpler solution of instrument control.

László Horváth: 
A painful good-bye to a popular electric shock
protection instruments being used for multiple
decades 20
According to the experiences of C+D Automatika
Kft.'s Calibration Laboratory, many are still using
the ÉVÉ-Univerzál electric shock protection device
for such measurements. Now a newer device is
appearing on the market, knowing every function
that the old one knew, in fact, even more. The
ready-to-appear Eurotest XE instrument is much
smarter, while its price is lower than the prices of
digital electric shock protection instruments this far.

Miklós Lambert: 
Component kaleidoscope 22
From time to time, the heading features the novel-
ties of electronic components coming from world-
famous, international manufacturers.

DIGI International modules 25
(Macro Ltd.)
The embedded Ethernet/Internet connection is
spreading widely. Seeing that the wired and wire-
less LANs operate nearly on the same protocol,
the NetSilicon NS9750-based realization of
embedded Ethernet was shortly followed by the
radio version at DIGI. The article reviews DIGI
International's DigiConnect products.

Dr. László Madarász: 
The smallest, general purpose 
microcontrollers (Part 2) 26
The sequel starts with further review of general
purpose Microchip microcontrollers, and then
switches over to the discussion of more but still
general purpose microcontrollers from Atmel,
Motorola and Philips. Ultimately the author writes
about the first 6-pin Microchip novelties.

István Borbás: 
Separating and coupling circuits (Part 7) 28 
The seventh part of the series discusses the optical-
ly coupled devices developed to sense mechanical
movements. The transmissive opto-sensor devices
show great similarity to the circuit solutions that
can be found in the simple opto-couplers, but the
manner of application differs greatly.

ChipCAD news 30
(ChipCAD Ltd.)
ChipCAD's reporting with two novelties. CREE has
launched its separate production of high-bright-
ness PowerLEDs this year. Another novelty is the
appearance of EDT's cell phone category display.

Microchip site 31
(ChipCAD Ltd.)
Microchip has announced a 28-pin SPI bus
Ethernet controller for embedded systems. It is a
cost-effective and space-saving solution compared
to similar but high pin count devices designed for
computers. The existing 6-pin (available also in

SOT-23 style packaging) PIC10F family is to be
expanded with a new member including an 8-bit
A/D converter, but the offering of 8-, 14- and 20-
pin FLASH microcontrollers will be further
expanded with 8 new types altogether.

Lóránd Szabó: 
News from CODICO – WAVESAT – WiMAX
chipsets for broadband wireless solutions 32
The IEEE 802.16 radio communication standard-
based WiMAX's aim is to provide broadband con-
nection in zones where the DSL or other cable
solutions are not available. The end-user devices
can be portable also, and no line-of-sight is neces-
sary towards the base station. The Canadian
WAVESAT and the also Canadian IC producer
ZARLINK have presented on the last Las Vegas
Broadband Wireless exhibition the reference sys-
tem with which E1/T1 data flows converted into
Ethernet packages could have been transmitted
through the WiMAX, without any wires.

Mátyás Varga: 
I&J FISNAR Inc.'s automatic fluid 
dispenser machines (Part 5) 34
We've already presented I&J FISNAR's precision fluid
dispenser machines, this time we give you the peri-
staltic and hydraulic fluid dispenser machines. The
article provides general overview of these products.

Miklós Lambert: 
Technology news 35
As the manner is, the heading features the newest
devices and solutions, touching upon mainly the
news from Universal Instruments, Speedline and
Leica companies.

A useful device… for you to be able 
to use your soldering tip for long 38
(Microsolder Ltd.)
Henkel Loctite has launched the lead-free version
of its popular TTC-1 soldering tip cleaner re-
tinned, the TTC-LF. The mixture solid at room tem-
perature contains lead-free soldering powder and
a very effective flux. The contaminated, oxidized,
hard-to-wet soldering tip has to be gently turned
over and over at operating temperatures in it.

Béla Bõdi:
MPM has launched its new stencil printers 39
(Elas Ltd.) 
Nowadays the increasing customer needs and pre-
scriptions challenge even more the manufacturers
of SMT systems. Speedline Technologies Inc. has
presented to the public its new generation Accela
and Accuflex stencil printers. Their trail-blazer
characteristics are discussed inside the article.

Péter Regõs: 
From Microsolder Kft.'s consulting experiences:
Are bulky soldering and turned away 
chip components acceptable? 40
One of our giant electronics manufacturing com-
panies has recently switched over to lead-free
wave soldering. After the test production, the cus-
tomer has discovered several faults on the assem-
bled board: most of them were bulky soldering
(too much of soldering iron on the surfaces to be
soldered), some of them were chip turn-away
faults. Are the criticized soldering really faulty, and
what can be done against them? The answer and
solutions can be found in the article.

Measurement technology 
and instruments
Measurement technology 
and instruments

ComponentsComponents
TechnologyTechnology
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MOXA news 43
(Comforth)
The article features news from MOXA: even more
affordable industrial Ethernet solutions, wireless
industrial Ethernet solutions, redundant industrial
switches.

Dr. István Ajtonyi: 
Programming of PLC systems (Part 10) 44
In the previous nine parts the most important
instruction groups of PLC programming were pre-
sented. During the execution of these instructions,
we supposed that the instructions within the pro-
gram are being executed one after another. Based
on the foregoing, we're unable to stop, restart or
switch between automatic/manual modes, thus
we're in need of the so-called transfer of control
instructions (jump, subroutine call/return, etc.).

Programming of transfer of control 
functions (jump, subroutine call) 46
(Saia-Burgess Ltd.)
The simple PLC programs generally consist of a
series of shorter or longer instructions whose run
repeats cyclically. That's not the case of handling
complex, different tasks and events. In this case,
the events can occur not only in a pre-defined
sequence but randomly also. Their handling is
possible within one program cycle. The task to be
handled can have details of which the procession
may be repeated more times per cycle, sometimes
with different parameters. The article features the
Saia-Burgess Bloctec PCD programming structure.

Improved security (SIL) also 
in explosion risk zones 47
(Deák Irányítástechnikai Ltd.) 
It's common in the industry that analogue and dig-
ital signals come into being in fire- and explosion
risk zones, so the signal transmission between the
PLC and the sensor requires special security and
looking around. The article presents this segment
of the industrial application of PLC systems.

Miklós Kovács: 
JUMO CTI-500/750 inductive conductivity
remote transmitters with new options 48
With the changes applied in the production tech-
nology of the conductivity remote transmitters 
(formerly applied in the food industry) it was pos-
sible to reach a reasonable price/performance 
ratio and thus conquer new market segments. 
The changes applied to instruments measuring in
the 10/50/100/200/1000/2000 mS/cm measuring
limits are the following: application of new materi-
al, creation of new connector sizes, programming
on field, simplified installation and maintenance.

The radar solution of the future 50
(Datcon Ipari Elektronikai Ltd.) 
A new era in contact-less level measurement is
coming for the VEGAPULS 68 system measuring
loose goods: the advantages of radar measurement
technology are coupled with the special applica-
tion conditions of the measurement of loose goods.

Omron's 5.7" TFT terminals: a clear difference 52
(Omron)
Omron has raised the effectiveness and versatility
of NS terminals in the 5.7" terminal segment by
bringing the new TFT type to the market. The TFT
provides a viewing angle better even than the
standard STN types, offers better visibility, the

screen content is easier to read even from a
greater distance. The existing applications may be
used further without any change, so this saves
valuable development times.

Set-up of decentralized control solutions 54
(Phoenix Contact) 
The installation systems' and their input/output
units' overall integration into Ethernet- or Profinet-
based network and control technique solutions are
prominent features of the Phoenix Contact-made
Automationworx automation system. Phoenix
Contact is offering today system units and software
solutions for application of Ethernet- and Profinet-
based decentralized automation systems.

Miklós Lambert: 
… the warehouse of selected industrial 
hardware – visiting CASON Rt. 56
As a consequence of our company visits, this time
we paid a visit to CASON Rt., the citadel of industri-
al measurement technology and control engineering.
The company established back in 1999 has been
expanded with a new branch of business this spring.

József Hajdú: 
Kontron module computers 
for embedded applications 59
The product development time and development
costs can be reduced greatly if you apply module
computers. Kontron's module computers are suitable
for simple controlling and displaying tasks and even
applications requiring more intensive computing
power. All this in a compact size, with low power
consumption.

Market lead at HMI 61
(Siemens)
The Frost & Sullivan consulting company has
awarded Siemens with two prizes because of their
activities carried out on the field of human-
machine interfaces (HMIs). Siemens was awarded
with both two prizes at the presentation held at
the SPS-Messe in the United States, Chicago.

Attila Kovács: 
Telecommunication news 62
The heading reports on the telecom industry's news.
A real novelty is the start of the commercial 3G ser-
vice in Hungary, in Budapest for the first time.

Attila Kovács:  
In the attraction of technological concepts 64
This spring and summer the rapid evolution of
telecommunication technology was continued, the
new functions and solutions were announced one
after the other. Our new heading tries to enlighten
the real meaning and importance of the concepts
with background explications. We ask for help of
leading native producers, system integrators and
consultants from time to time.

Johann Hartl: 
Programming of components 
embedded into base boards 66
The newer and newer product features and the
higher memory capacity made it available to the
products to renew even faster. Many times the
possibility to update the product being manufac-

tured at the very moment during the production is
also very important. As a consequence, the needle
bed IC programming is getting even more popular
despite of the fact that there aren't really standard-
ized solutions for that. The article presents the
ImageWriter development.

Bonnie C. Baker: 
Energy saving techniques in microcontroller-
based circuits 69
The requirements against battery-powered devices
are constantly growing. Nowadays the PDA
devices retain their battery charge for up to a week
contrary to the former one day while working
under the same conditions. Both generations use
the same type of battery (Li-ion) with the same
power density, so where's the difference hiding
then? The answer is within the woods of hardware
development and the improvement of power man-
agement methods.

Gábor Mezõsi: 
Development of Peltier-unit controller 
thermostat (Part 1) 71
The article presents a solution that upgrades the
liquid crystal thermo cartogram system developed
in the 90s. The improved system is capable of cre-
ate surface thermo cartograms of high current ICs
and MEMS devices.

Sven Stegemann: 
Displaying the third dimension 
without having to use 3D goggles 73
Sharp has developed the world's first engaging
and disengaging LCD module that can change
between 2D and 3D display modes. Several appli-
cations of this technology could be interesting,
including the architectural design, chemical indus-
try, education and entertainment. The article fea-
tures the technology.

Endre Simonyi Ph.D.: 
Innovation in Hungary (Part 1) 76
In the first part of the two-part article we're investi-
gating a part of problem leaning on the interviews
made with the leaders of two companies playing
determining roles. Firstly we've seen János Pakucs
(president of the Hungarian Innovation Alliance),
then Ilona Vass (vice president, National Office for
Research and Technology).

Lajos Harmat: 
Let's get acquainted with… The National Board
for Telecommunication and Informatics 78
A few is said about some accented professional
players in the daily news, including the National
Board for Telecommunications and Informatics.
The council gives opinion, makes suggestions for
the government, and its activity is told you by the
president Ákos Detrekõi.

Book reviews 77
The heading presents the short reviews of a book
novelty.

Tibor Fábián Ph.D: 
Browsing old journals... 79
The heading reviews mainly long-forgotten inven-
tions. This issue discusses the packaged "tuning-fork".
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Hirdetõink
Advantech Magyarország Kft. 58. old.

ATYS-Co 
Irányitástechnikai Kft.  34.,  53.,  63. old.

Budasensor Kft. 53. old.

C + D Automatika Kft. 20.,  21. old.

CASON Mérnöki Rt. 56.,  57. old.

CEMCON 2005 4. old.

ChipCAD Elektronikai 
Disztribúció Kft.            30.,  31.,  84. old.

CODICO GmbH. 32., 33. old.

COM-FORTH Kft. 43. old.

D.E.Á.K. Irányítástechnikai Kft 47. old.

Data I/O GmbH. 2.,  66. old.

Datcon  
Ipari Elektronikai Kft. 50.,  51. old.

Dispenser Technologies Ltd. 34. old.

Distrelec GmbH. 24. old.

EFD Inc. 
Precision Fluid Systems Kft. 42. old.

ELAS Kft. 38.,  39. old.

Eltest Kft. 15.,  16. old.

Eximtrade Kft. 37. old.

Folder Trade Kft. 15. old.

HT-Eurep Electronic Kft. 24. old.

JUMO Kereskedelmi Képviselet 48. old.

Kaliber Mûszer 
és Méréstechnika Kft. 8. old.

Koki Europe 42. old.

KORA Mûszaki 
Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. 8. old.

Kreativitás Bt. 38. old.

MACRO Budapest Kft.  24.,  25. old.

Mentor Graphics Hungary Kft. 3., 67. old.

MES Kft. 27. old.

Microchip 69. old.

Microdigit Bt. 58. old.

Microsolder Kft. 38.,  40.,  41. old.

Mistral-Contact Bt. 24. old.

National Instruments Hungary 19. old.

Nivelco Ipari Elektronika Rt. 57. old.

OHMEG Kft. 15. old.

OKI Systems Magyarország Kft. 82. old.

OMRON Electronics Kft. 52. old.

Percept Kft. 33. old.

Phoenix Contact 

Kereskedelmi Kft. 53.,  54. old.

PIM Prof. Ip. Méréstechnika Kft. 58. old.

Pro-Forelle Bt. 42. old.

Promet Méréstechnika Kft. 9. old.

RAPAS Kft. 9.,  10. old.

RLC  Electric Elektronikai Kft. 33. old.

Rohde & Schwarz 

Budapesti Iroda 1.,  6. old.

Sagax Kft. 68. old.

SAIA-Burgess Controls Kft. 46. old.

Sicontact Kft. 5. old.

Siemens  Rt. 61.,  83. old.

Silveria Kft. 33. old.

SOS PCB Kft. 18. old.

Varinex Kft. 59.,  61. old.

World Components Kft. 29. old.





1094 Budapest, Tûzoltó u. 31.
Tel.: (+36-1) 231-7000.
Fax: (+36-1) 231-7011
www.chipcad.hu

Kiválóan alkalmas akár 8 éves kortól játékra, játékos
programozástanulásra. A forgalomba hozott készülék
elôre programozottan 8-féle módon mûködik (fénykeresô,
tárgydetektáló, tárgy kikerülô, vonalkövetô, stb..), de a látvá-
nyos, könnyen kezelhetô grafikus felületen ikonokkal szabadon
átprogramozható. Ha íróeszközt helyezünk a tolltartó nyílásba,
akkor haladás közben rajzolni is fog.  Innen ered a neve is
(Scribbler = rajzoló). Kétféle módon is programozhatjuk: grafiku-
san a Scribbler Program Making szoftverrel (kezdôknek),  szöve-
gesen pedig PBASIC nyelven, a BASIC Stamp Editor programmal
(haladóknak). Mindkét program leírással és sok más információ-
val együtt a Scribbler CD-n található.

Az elektronikai ipar kiszolgálása mellett a ChipCAD Kft. nagy
hangsúlyt fektet az elektronika és informatika oktatására is. Ezért
ajánlja szívesen a Parallax új robotját, amely minden iskoláskorú
gyereknek és természetesen a felnôtteknek is játékosan taníthatja a
programozást és a robottechnikai ismereteket. Az oktatásban eddig
is népszerû Basic Stamp felhasználóknak és oktatóknak a Scribbler
kiváló játék és demonstrációs eszköz.

A Scribbler Robot igényesen megtervezett csomagba került, ami bemutatja  tulaj-
donságait és használatát. A Scribbler programozásához olyan PC szükséges, amin
Windows 2000/XP fut és soros csatlakozóval rendelkezik. USB csatlakozáshoz
opcionális Scribbler USB kábel kapható. 

Scribbler Robot csomag tartalma:
• Scribbler Robot
• Soros programozókábel
• Scribbler Robot bevezetô kézikönyv
• Scribbler program és dokumentációs CD

A felhasználói program 
a következô Scribbler elemeket
használhatja és vezérelheti:
• Három fényérzékelô
• Két infra tárgyérzékelô
• Két infra vonalérzékelô
• Két független DC-motor
• Elakadásérzékelô 
• Hangszóró dallamvezérléssel
• Három LED jelzôfény
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