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A tavaszi kiállítások hangulata sajátos, mond  -
hatnánk divatos szóval: kör nye zet ba rát. A
téli álom után ébred a természet, meg újul az
élôvilág és az ipar is (hiszen az élô ember
mûve). Ilyenkor kerülnek ki a kirakatba a be -
gu bódzás idôszakában kifej lesztett, le gyár -
tott új termékek, érvényesülnek az új stílu-
sok, amit mi egyszerûen divatnak ne ve zünk.
A legnagyobb kirakat pedig nem más, mint
a kiállítás.

Az elektronika fejlôdési üteme gyors, több -
nyire nem kell egy évet várni az újdonságra,
a tavaszi periodicitás mégis jól érzékelhetô
a termékek megjelenésében, bemutatásában
– amely ötlet egy ôszi rendezvényen napvilá -
got lát, a tavaszi zsongásban már szériater-
mék ként mutatkozik be. 

Az idei tavaszi nyitást erôsen beárnyékolja
a tavaly ôsszel kezdôdött pénzügyi válság,
amely mára világgazdasági válsággá terebé-
lyesedett. A hitelválság világított rá az igazi
okra, azaz a túltermelésre, amit csak „in gyen”
lehetett eladni, ebbôl viszont nem lehet meg-
élni. De mit tegyen ilyenkor a kiállításszer -
vezô, mit érdemes kitenni a kirakatba? 

Az általános és helyes vélemény szerint
az élet ilyenkor sem állhat meg, kiállítások-
ra ilyenkor is szükség van, bár méretei visz-
szafogottabbak. Így van ez két tavaszi kiállí-
tásunkkal, a Magyarregulával és az Electro -
Salonnal is, de a németek is szomorúan vall-
ják be, hogy a CeBIT is szûkebb lett, pedig
olyan szervezési ötleteket valósítottak meg,
amelyekre csak kevesen képesek. 

A Magyarregula mindezek ellenére jól si -
került. A látogató a csekély el nem adott he -
lyet gyakorlatilag észre sem vette, a forgalom
jó volt. Néhány nagy nevet ugyan hiányol-
tunk (Emerson, Honeywell, Yokogawa), de
kárpótolt pl. a Mitsubishi, amely diákpályá-
zattal is tarkította az eseményt. A standok
szé pek voltak, a fôutcákon nem volt tapasz-
talható egysíkúság, minden kiállító fantáziá-
ja szárnyalt, még a terem oldalán épült sor-
standoknál is fellelhetô volt forgó stb., vásár-
díjak, különdíjak emelték a szakmai színvo-
nalat. A háromnapos konferenciaprogram
pe dig példás szervezésŰvolt, hasznos isme-
re teket nyújtott.

Az ElectroSalon szervezése is folyik, la punk
idén is a kiállítás hivatalos médiája. A ren-
dezvény idén nagyot lép elôre, az új G pavi-
lonba kerül. Ez a vásárváros új fôutcájáról, a
passzázsról érhetô el, az A és D pavilonok
szomszédságában. A kiállító cégekrôl és a
termékekrôl korai nyilatkozni, még lehet je -
lentkezni. A válság miatti nehéz anyagi hely-
zet sajnos sok jelentkezôt visszatart, vagy ki -
sebb standot tud csak megfizetni, azonban
ilyenkor nem szabad sajnálni a pénzt, mert
a válság elmúltával (remélhetôleg az év má so -
dik felében) azokra fognak visszaemlékez ni,

akik a „nehéz idôkben” is mutattak valamit. 
Az idei ElectroSalon kedves színfoltjának

ígérkezik a MELT-stand. Ez ugyan méretében
a kis standok táborát szaporítja, tartalmában
azonban ennél sokkal többet szeretne nyújta-
ni. Az egyesület ugyanis máris beáll a kon-
fe  renciarendezôk sorába, cégbemutató elô-
adásokkal és – tervek szerint – kerekasztal-be -
szél getéssel igyekszik rábírni a szakembere-
ket az elektronikai ipar társadalmi vitájának
ösztön zésére. Ezzel kívánja feloldani azt a
paradoxont, hogy a hazai gépiparhoz képest
– amelyet a MACHTECH mutat be – lénye-
gesen na  gyobb elektronikai ipar a nemzetgaz-
daságban be töltött helyének megfelelô méret-
ben szerepeljen a kiállításon is, mert a ta -
valy elôtti Elec tro Sa lon inkább a „mikroelekt-
ronika mi niatûr méreteivel” jelentkezett a ha -
tal mas gé pek ár nyé kéban. 

A válság – lévén világjelenség – határainkon
túl is kedvezôtlenül befolyásolja a kiállításo-
kat. Sorra járhatnánk a patinás kiállítóhelye-
ket, most csak a CeBIT-et említenénk röviden. 

A márciusi bécsi sajtótájékoztató alapján
– mint arról korábban beszámoltunk – min-
den eddigit felülmúló, nagy rendezvénynek
nézhettünk elébe. A németektôl megszokott
precíz szakmai-tematikus bontás, a mobil- és
szélessávú kommunikáció minden képzele-
tet felülmúló elôretörése erre kellô biztosíté-
kot is adott, ráadásul a Szilícium-völgy meg-
hívása (élén Arnold Schwarzeneggerrel) ezt
tovább fokozta. No és milyen volt a valóság?
Vala hol középtájt az eufória és depressziós
elégedetlenség között. 

Az ismert vásárvárosban ezúttal 63 ország
4300 vállalata mutatta be az információtech-
nológia legújabb vívmányait. Felte he tô en fô -
ként a válságnak „köszönhetôen” az idei vá sár
mintegy 20%-kal kisebb volt (voltak bezárt
csarnokok is), a szervezôk és a megkérdezett
látogató véleménye alapján azonban színvo -
nala nem esett, bár a mintegy 400 000 láto-
gató is a csökkenô érdeklôdést tükrözte.

Általános benyomás a kiállításról, hogy idén
az IT-ipar nem mutatott semmilyen „nagy
durranást”, a revolúció helyett átgondolt
evo lúció látványa gondoskodott adrenalin -
szin  tünk kordában tartásáról. A Távol-Kelet
IT-ipa ra jelentôs teret kapott a kiállításon.
Több csar nokot töltöttek meg kínai, hong -
kongi, tajvani és dél-koreai cégek. Zömük
kkv (tanulhatnánk tôlük!), akik néhány négy-
zetméteren mutatták be – sokszor nagy ér -
dek lôdésre számot tartó – csúcstermékeiket. 

Ne zavarjon hát senkit a válság ténye, az
élet nem állhat meg, tanuljunk a külföldi pél -
dákból: kiállítás kell a válságban is!

KIÁLLÍTÁSOK – A VÁLSÁGBAN IS?
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A Linear Technology vállalat bejelentette
az LT3013 típusjelû, mikroteljesítményû
LDO-szabályozója nagy megbízhatóságú
(MP), és széles mûködési hômérséklet-tar-
tományú verzióját 80 V-os bemenettel. Az
MP-besorolású áramkörhöz a TSSOP to ko -
zási formát választotta a vállalat, az eszköz
mûködési hômérséklet-tartománya ezzel
–55 … +125 °C. A mindössze 400 mV
értékû drop-out feszültségû eszköz akár
250 mA kimeneti áram leadására képes.
A VIN bemeneti feszültségtartomány széles,
3,3 … 80 V, az 1,24 … 60 V között állítha-
tó kimenet pedig kiválóan alkalmassá te szi
az áramkört gépjármû-elektronikai, re pü -
lés technikai, 48 V-os távközlési és ipari
irá nyí tástechnikai rendszerekhez. A mind-
össze 65 μA mûködés közbeni és az 1 μA
kikapcsolt állapot alatti nyugalmi áram-
mal az LT3013 áramkör jó hatással van

az alkalma zások telepélettartamára. Az
LT3013 „PGood” jelzése programozható
és felhasz nálható a kimeneti szabályozás
státusának jelzésére.

A nagyfeszültségû és nagy kimenet-be -
menet közötti differenciával mûködô al kal-
mazásokhoz az LT3013 kompakt és ter-
mi kusan jó hatásfokú alternatívát kínál.
A jó termikus tulajdonságokkal rendelkezô
TSSOP-tokozás az összemérhetô tokozá-
sokhoz képest lényegesen jobb termikus
ellenállással rendelkezik. Az eszköz kis-
mé retû, olcsó kerámiakondenzátorokkal
mûködik, már 3,3 μF-os kimeneti konden -
zátorral is stabil, szemben jó néhány kon-
kurens megoldással, amelyekhez 10 μF-os
vagy akár nagyobb, több mint 100 μF-os
kondenzátor is kell a kimenetre ekkora ki -
meneti feszültségszintek mellett. Az áram -
körbe épített védelmi funkciók védelmet

nyújtanak fordított telepfelhelyezés ellen,
és biztosítanak áramkorlátozási és hômér -
séklet-korlátozási funkciókat is.

www.linear.com

A Silicon Labo ra to ries bejelentette, hogy ki fej lesz tet te a jelenleg
el ér hetô legnagyobb teljesítményû, be ágya zott ve zeték nél küli
rádiós rendszert az EZRa dioPRO™ család ban kínált C8051F9xx
sorozatú, kis  fo gyasz tású mikrokontrollerekkel. Az EZRadio PRO
beágyazott ve zeték nélküli rádiós rendszer a jelenleg elérhetô
legnagyobb kimeneti tel jesítményû (akár +20 dBm) megoldás az
egy chipes rendszerek között, amelyhez rá adá sul kivételes érzé-
kenység (–118 dBm) társul.

A nagy teljesítményû és gazdag funkció készletû megoldással
költséghatékony rá diós rendszerek fejleszthetôk a 240 … 960
MHz frekvenciatartományban. A C8051F9xx sorozatú mikro-
kontrollerekkel a tervezôk olyan beágyazott vezeték nélküli
rádiós rend sze re -
ket al kot  hatnak,
amelyek egycellás
teleprôl is mû köd -
nek, és így kiváló
alapot képeznek
mé  rôóra-leolvasá-
si, házi biztonság-
technikai, kulcs
nél küli beléptetési
és épü letautoma -
tizálási alkalmazá-
sok fejlesztéséhez.

Az EPCOS új B84771A*, B84771C* és B84771M* sorozatú
IEC-bemenô szû rôi az IEC-csatlakozók és EMC-szûrôk költség-
hatékony, kompakt kombiná ció ját nyújtják. Hely ta ka ré kos -
ságuk el lenére ki váló szimmetrikus és aszimmetrikus csillapí-
tási jellemzôkkel rendelkeznek. A sorozatban 1…15 A-es vál -
tozatok találhatók 250 VAC névleges feszültséggel, 50/60 Hz
hálózati frekvenciával.

Az IEC-bemenôszûrôk kisütô-ellen  állás  sal vagy anélkül is
kaphatók. A B84771M* sorozat egyedi tulajdonsága, hogy a szi-
várgási áram mindenkori értéke 2 μA alatt van, ezért e termék-
sorozat ki vá lóan alkalmas szivárgási áramra ér zé keny alkalma-
zásokhoz, például orvosi mû  szerekhez. Az összes új szûrôsorozat
mû ködési hômérséklet-tartományának fel sô határa 85 °C, és
valamennyi RoHS-kompatibilis, az ENEC-, Ul- és cUL-jóváhagyá -
sok megszerzése fo lyamatban van.

Az új IEC-csat-
lakozók legfôbb
po ten ciális alkal-
mazási területei a
mé rés tech nikai és
or vosi berendezé-
sek, IT-rendsze-
rek, játékkonzo-
lok, elekt ronikus
point-of-sale rend-
szerek, valamint
fitneszgépek.

Nagy teljesítményû, beágyazott
vezeték  nél küli megoldás 
a Silicon Labs kínálatában

www.silabs.comwww.epcos.com

250 mA-es LDO-feszültségstabilizátor 80 V-os beme net tel
és –55 ... +125 °C mûködési hômérséklet-tartománnyal

Nagymegbízhatóságú LDO feszültségsta-
bilizátor

Vezeték nélküli megoldás EZRadioPRO
rádiós rendszerhezKompakt IEC-szûrôk

Kompakt IEC-beme nôszû rôk 
nagy csillapítással 
az EPCOS kínálatában



www.elektro-net.hu 7

ALKATRÉSZEK

Az elôdeihez képest a két FPGA-család
szá mos új jellemzô mellett nagyobb telje-
sítményt, kisebb fogyasztást és alacsonyabb
költséget biztosít. A 6-os generáció össze -
hangolt típuskínálata 3300…476 000 lo gi-
kai cellatartományban a legtöbb fel hasz ná -
lási területet kompromisszum nél kül lefedi.

A Virtex-6 FPGA 40 nm-es gyártástech -
nológiával készül, magfeszültsége 1 V
(low-power üzemmódban 0,9 V) és az
1,2 … 2,5 V közötti I/O szabványokat tá -
mogatja. Minden típusa (kivétel LX760)
ren delkezik integrált ethernet MAC és PCI
Express interfészegységekkel. Az LXT-tí -
pu sokat a nagy logikai cellaszám, az SXT-
típusokat az elô-összeadóval kiegészített
DSP-szeletek száma, végül az adatlapban
még nem részletezett HXT-típusokat a
11,2 Gibit/s sebességre képes soros adat-
átviteli csatornák teszik különlegessé, és
ezzel együtt három különbözô alkalma-

a korábbi típusok felére csökkent, és a
1,2 … 3,3 V közötti jelszintû I/O szabvá-
nyoknak megfelelô perifériák illeszthetôk
hozzá. Az erôforrásokkal való hatékonyabb
gazdálkodást szolgálják a DDR3 memóri-
ák illesztését is lehetôvé tevô integrált me -
móriavezérlôk, és a Virtex-5 technológiá-
ból már ismert, 6 bemenetû LUT (Look-
up tab le) egységek. A típuskínálat felsô
négy tagjában PCI Express interfész és a
maximálisan 3,125 Gibit/s sebességre ké -
pes soros adatátviteli csatorna is megtalál-
ható. A Spartan-6 FPGA egyes típusai már
elérhetôek mérnöki minta formájában.

A Cinterion Wireless Modules – korábban
Siemens Wireless Modules – piacvezetô
gyártó a mobil machine-to-machine (M2M)
kommunikációs modulok területén. A cég
Barcelonában a Mobile Word Kong resz -
szu son februárban jelentette be a világon
elsôként a skálázható LGA (land grid array)
M2M-modulok gyártását. Az új modulokat
méretre, teljesítményre és felületszerelt tech-
nológiára optimalizálták a teljesen automa-
tizált készülékgyártás kiszolgálására. Az új
LGA-modulok a Cinterion Evolution Plat -
formjának tagjai, amelyek skálázhatóságot,
speciális tulajdonságok széles körét, kom-
pakt méretet és a korábbi modulokhoz il -
leszkedô kompatibilitást nyújtanak a fel-
használónak. Az összes modul a fejlett

ARM9 processzormagon alapuló hardver-
rel és a kipróbált Cinterion M2M-szoftver-
stack-kel rendelkezik.

Az Evolution Platform moduljai az EES3,
EGS5,EGS3 és BGS3. Az egyes modulok
tulajdonságai:
� EES3 – EDGE class 12, GPRS class 12,

GSM, TCP/IP
�EGS5 – GPRS class 12, GSM, TCP/IP, Java
� EGS3 – GPRS class 12, GSM, TCP/IP
� BGS3 – GPRS class 10, GSM, TCP/IP

Az EES3 jelenleg a világ legkisebb EDGE
modulja. Az azonos méret- és lábelrende-
zés miatt a modulok az igényeknek meg-
felelôen, skálázhatóan ültethetôk be akár
ugyanabba az áramköri környezetbe.

Új FPGA-generációt jelentett be a Xilinx: az extrém nagy teljesít-
ményû Virtex-6 és a költséghatékony Spartan-6 családot

zási területet céloznak meg. A Virtex-6
FPGA mérnöki minta formájában 2009 má -
sodik felétôl lesz elérhetô.

A Spartan-6 FPGA-család az elôdeihez
képest ugrásszerû fejlôdésen ment át.
A 45 nm-es gyártástechnológiának kö szön-
he tôen 1 V-os (low-power üzemmódban
0,9 V) magfeszültség mellett fogyasztása

Új M2M modulok a Cinteriontól

www.cinterion.com

www.xilinx.com/6
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SPI – Serial Peripheral Interface

Az SPI (Serial Peripheral Interface) illesztési megoldás a Mo to ro -
lá tól ered. Három aktív vezetéke az adatbemenet (SDI), az adat -
ki menet (SDO) és az órajel (CLK). A legegyszerûbb esetben ez a
három csatlakozópont és egy GND-pont szükséges a Slave
elem nél. Gyakori, hogy mûködésengedélyezô jelet is alkalmaz -
nak (a szokásos CE- vagy CS-jelet, esetenként SS azaz Slave Se -
lect vezérlôjelet). Ezek lehetôvé teszik, hogy egy rendszerben a
mik ro vezérlôhöz több SPI-illesztésû EEPROM-ot is hozzá le hes -
sen kötni. Akárcsak az MW esetében, a Master bemeneti pontját
a Slave kimenetével, a Master kimenetét pedig a Slave be me ne -
té vel kell összekötni.

A mikroelektronikai elemeknél viszont elterjedten használják azt
a megoldást, hogy az integrált áramkörök azonos jelölésû pont-
ja it kell egymáshoz kötni, így biztonságosabb, egyszerûbb a ter-
ve zés. Az eredeti Motorola-dokumentáció biztosította ezt, ugya n -
is a Master bemenete és a Slave kimenete ezt a nevet kap ta:
MISO (Master In, Slave Out), a Master kimenete és a Slave be -
me nete pedig ezt: MOSI (Master Out, Slave In).

Az SPI dokumentációja rugalmasan kezeli az órajelek éleit, a
bemenet érvényességét és a kimenet megjelenését választható
élek hez lehet hozzárendelni.

A Microwire és a legtöbb egyéb, soros adatkezelési megoldás
egy kommunikációs egységben, vagy adatot ír a Master, vagy
ada tot olvas. Az SPI azonban kivételes ebben a tekintetben! Az
adatfolyamat alatt mind az adó, mind a vevô léptetôregiszteré -
nek tartalma átlép a másik áramkörbe, azaz egyetlen átviteli egy-
ség alatt a Master adata átkerül a Slave regiszterébe, eközben a
Slave-ben elôkészített adat pedig a Masterbe (8. ábra). Az adat-
szó hosszúsága nincs megkötve, az EEPROM-ok többnyire 8
vagy 16 bitesek, van olyan áramkör is, amelyiknél a két szóhosz -
szúság közül választani lehet. Más eszközök (pl. A/D konverte-
rek) esetenként 12, 14 bitesek is lehetnek.

A mikrovezérlôkben általában találunk SPI-illesztôt, vagy ön -
ál ló SPI-portként, vagy egy általános szinkron soros port (SSP)
egyik üzemmódjaként. Mindenesetre ezeknél csak a paraméte-
re ket kell beállítani és a kapcsolat már mûködôképes. Kivé tele -
sen elôfordul, hogy a USART-port egyik üzemmódja az SPI-il -
lesztés (pl. az Atmel XMEGA áramkörénél). A mikrovezérlô és
az SPI-jel legû EEPROM között a három aktív vezetékkel valósul
meg a kapcsolat (9. ábra).

IIC – Inter IC

Az IIC (Inter IC, I2C, I2C) a Philips cég illesztôrendszere. Rend kí -
vül sokoldalú, hatékony rendszer, valódi buszmegoldás. Ma
világszerte alkalmazzák, több mint 50 cég gyárt ezzel a csatoló-
val felszerelt áramköröket, az IIC-illesztôvel rendelkezô áram kö rök
száma meghaladja az ezret. Több ipari buszrendszer is az IIC-
buszra épül, így pl. az SMBus, a PMBus, az IPMI és az ATCA is.

Az IIC-megoldás legszembetûnôbb jellegzetessége, hogy csak
két aktív vezetéket használ (kétvezetékes busz), az egyik az adat -
vezeték (SDA), a másik az órajel vezetéke (SCL). A GND-vel együtt
is csak három vezeték szükséges a mikrovezérlô és az EEPROM
között IIC-illesztés használatakor.

Az IIC valódi buszrendszer, igen jól kidolgozott protokollal.
Több Mastert is be lehet építeni egy rendszerbe, ezek arbitráció
során „küzdenek meg” a buszvezetékekért, és a legsikeresebb vég-
zi el az adatátvitelt. Az IIC-rendszerben az arbitráció nem igényel
külön idôt, a végül sikeres Master a kommunikációs lépését hajt-
ja végre, miközben a többi Master sorban kilép a rendszerbôl.

Az arbitrációs folyamat részletes leírásától most eltekintünk,
az alapokról szólnánk röviden. Az IIC-rendszerben a buszveze-
tékekre minden áramkör nyitott kollektoros jelleggel csatlakozik
(10. ábra). Egy ilyen kimenet két dolgot tehet a vezetékkel, vagy
magára hagyja (ha a kimeneti tranzisztor nem vezet), vagy a GND-
ponttal köti össze a vezetéket, azaz L szintre húzza. A vezetéke-
ken a H szint kialakítása érdekében külsô felhúzó ellenállásokat
kell alkalmazni.

SOROS ADATKEZELÉSÛ EEPROM-OK A MIKRO VEZÉR LÔK
MELLETT (3. RÉSZ)
DR. MADARÁSZ LÁSZLÓ

8. ábra. SPI-kapcsolat

9. ábra. SPI-illesztésû EEPROM

10. ábra.
IIC-kimenet

csatlakoztatása



Ha két Master egyszerre kezd mûködni, és mindketten azonos
bitértékeket állítanak elô, a vezetéken ez a bitérték fog megjelen-
ni. Ha a két kimenet eltérô bitértéket küld ki, a vezeték L szintre
kerül (az L a kitüntetett szint a vezetékeken). Amelyik Master H
szintet kívánt volna elôállítani, érzékeli, hogy a vezeték nem kö -
veti az általa igényelt logikai értéket és lekapcsolódik.

A kommunikáció az IIC-rendszerben a Slave cím kiküldésével
kezdôdik. A „fontosabb” elemek eszközkódjában hamarabb ta -
lál ható L szintû bit, mint a kevésbé fontosak címében. Így az a
Mas ter nyeri el a buszrendszer feletti irányítás jogát, amelyik fon-
tosabb elemet szólít meg.

Eredetileg az IIC-rendszer órafrekvenciája 100 kHz volt (Stan -
dard Mode). Késôbb kidolgozták a gyorsabb, 400 kHz-es válto-
zatot (Fast Mode), majd megjelent az 1 MHz-es mûködési lehe-
tôség is (Fast Plus Mode). Jelenleg a leggyorsabb IIC-rendszerek
órajele 3,4 MHz (High-Speed Mode).

Az IIC-adatkapcsolat biztonságát nagymértékben növeli,
hogy minden adatátviteli egységet (ezek egy byte méretûek) a
fogadó áramkör elfogadásbittel (ACK

—) jelez vissza (11. ábra),
legyen a fo gadóelem akár Master, akár Slave. Ha ez a bit L szin -
tû, a fogadó elem rendben vette a küldött bájtot. Ha pl. a Master
Slave címet küld ki és nem kap L szintet az ACK— bit helyén, ez
azt jelenti, hogy nincs a rendszerben ilyen kóddal címezhetô
áramkör. 

Az IIC-rendszerben a Slave cím 8 vagy 10 bites lehet.
A Slave cím legfelsô bitjei az eszköz típusát jelölik meg, az
EEPROM-ok esetén ezek a legfelsô bitek 1010 sorozatot alkot-
nak, a teljes, nyolc bites cím ezért 1010xxxx. Egyes áramkörök
az xxxx helyeket is használják, az áramkör címlábait lehet H
és L szintre kötni, s az adott típusú áramkörök közül az fog
kom munikálni a Masterrel, amelyiknél a bekötéssel kialakított
kód megegyezik az XXXX he lyeken kiküldött bitértékekkel. Így
több azonos áramkör, pl. több EEPROM is rákapcsolható az
IIC-buszrendszerre.

A mikrovezérlô és az IIC-illesztésû EEPROM kapcsolatát a 12.
ábra mutatja be, ahol megfigyelhetôk az SDA- és az SCL-veze-
tékeken a felhúzó-ellenállások is.

Az IIC-illesztés bonyolultabb, mint az SPI, ezért sok esetben
önálló IIC-portot találunk a mikrovezérlôkben (pl. az Atmel-áram -
körökben). Más esetben az általános szinkron soros port (SSP)
egyik üzemmódja az IIC-mûködés.

(folytatjuk)

11. ábra. IIC-vétel, 7 bites címzésnél

12. ábra. IIC-illesztésû EEPROM
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Soros EEPROM-memóriák beépített MAC-
címmel

A Microchip új, soros EEPROM-memó ria -
családja be épített EUI-48™ és EUI-64™
kom pa tibilis MAC-címmel ké szül. Olyan
stan dard buszokhoz csat la koz  tatható,
mint SPI, I2C™ vagy az új UNI/O® busz.
Az eszközök egyszerû és rend kívül költ-
séghatékony módját nyújtják legális,
egyedi MAC-címek elé ré sének, mi -
közben akár 1,5 Ki bit EEPROM-me mó riát
is biztosítanak konfigurációs vagy fel -
hasz  nálói adatok tá ro lá sá ra. Az eszközök
korlátlan számban rendelhetôk, s szük-
ségtelenné te szik az egye di MAC-címek
egyesével történô beége té sét a mik -
rovezérlôkbe, gyor sabb integrációt és
rövidebb piacra kerülési idôt biztosítva,
alacso nyabb költségen.

A 24AA02E48, a 25AA02E48 és a
11AA02E48 soros EEPROM-me mó riák
beépített, 48 bites, kiterjesztett egyedi
azonosítót (EUI) tárolnak, amely hálózati
hardverek fizikai címeinek azonosítására
használható. Ezek a beépített MAC-címek
lehetôvé teszik a felhasználónak, hogy
csak akkor vegyen címeket, amikor szük-
séges, s mellette megszabadítja a címek
so rozatprogramozásának gondjaitól is. 
A címek EUI-64-kompatibilisek, ill. írás-
védettek, biztosítva a meghamisítás elleni
védelmet. A jól ismert szab ványos bu -
szokkal kompatibilisek, így könnyen
együttmûködnek meglévô alkalmazások-
kal is. Az EEPROM-ok fô tulajdonságai:

SOROS EEPROM-MEMÓRIÁK BEÉPÍTETT MAC-CÍMMEL

Kis- és közepes sorozatú, beágyazott hálózati alkalmazások esetében sokszor gon-
dot jelenet a mûködéshez elen gedhetetlen, egyedi MAC-címek beszerzése. Az
egyedi azonosítótartomány igénylése sok pénzbe és ad minisztrációba kerül,
amely csak nagyobb sorozatok esetén térül meg. Ezen a problémán segít a
Microchip új EUI-48™- ill. EUI-64™-kompatibilis MAC-címet tartalmazó, soros
EEPROM-családja, amely olyan protokol lok hoz használható egyedi fizikai cím for-
rásaként, mint: ethernet, 802.11 WiFi™, Bluetooth, FireWire, ZigBee®/IEEE
802.15.4™, Microchip MiWi™ és IPV6. A Microchip a 8 bites PIC architektúráját
is folyamatosan bôvíti, a kor igényeihez igazítva. A PIC16F72X-családot – számos
beépített perifériája mellett – mTouch modullal is felvértezték, amely a kapacitív
érintésérzékelôk kezelését egyszerûsíti le

nagy meg bíz ha tó ság, széles tápfeszült-
ség- és hômérséklet-tartomány, kis mûkö -
dési, ill. ké szenléti áramfelvétel.

Néhány példa az EUI-48 hálózati
alkalmazásokra, amelyekhez ezek az új
EEPROM-ok ideális megoldást kínálnak:
ethernet, 802.11 WiFi™ és Bluetooth®.
Továbbá ezek az eszközök olyan EUI-64-
alkalmazások kiszolgálására is alkal -
masak, mint: FireWire, ZigBee®/IEEE
802.15.4™, Microchip MiWi™ és IPV6
protokoll.

Ezeket az új eszközöket a Microchip
MPLAB® Starter Kit for Serial Me mory
Products (DV243003) fejlesztôrendszere is
támogatja, amely minden szükséges ele-
met tartalmaz a robusztus és megbízható,
soros EEPROM-alkalmazások gyors terve-
zéséhez.

Az I2C buszos 24AA02E48 eszköz 
5-lábú SOT-23 és 8-lábú SOIC to ko zás -
ban elérhetô, az SPI buszos 25AA02E48
típus 6-lábú SOT-23 és 8-lábú SOIC, míg
az UNI/O buszos 11AA02E48 változat 
3-lábú SOT-23 és 8-lábú SOIC tokozás-
ban készül.

PIC mikrovezérlôk mTouch™ perifériával

Az általános felhasználásra szánt
PIC16F72X-család költségtakarékos
megoldást kínál a tervezôknek. A
PIC16F72X-család – az általános cé lú
fel használásokat megcélozva – maga-
sabb szintû intelligenciát és megbíz ha -
tó ságot kínál olyan költségérzékeny alkal -
ma zásoknak is, mint in teraktív já tékok,
konzumer termékek, pl.: elektromos
fogkefe vagy turmixgép.

Az integrált mTouch™ kapacitív érin-
tésérzékelô modullal a felhasználó még
egyedibbé teheti termékét. Az mTouch
érzékelôperifériának hála, közelíté sér -
zé kelôvel vagy kapacitív érintésér zé  -
kelô vel a hagyományos gombok és 
kapcso  lók könnyen kiválthatók. Az
mTouch™ periféria a mikrovezérlôk

www.microchip.com/mac

alvó állapotában is mûködik, amikor az
áramfelvétel kisebb, mint 10 μA, továb-
bi energiamegtakarítást biztosítva ezál-
tal a felhasználónak. A mobiltelefonok-
ba, háztartási gépekbe vagy termosztá-
tokba betervezve az mTouch™-techno-
lógia költséghatékony, megbízható és
esztétikus interfészt biztosít.

A 28 és 40 lábú PIC16F72X-család
mûködési feszültségtar tománya 1,8 … 5,5 V,
míg a kisfogyasztású PIC16LF72X varián-
sok kisebb ké szenléti és mûködési fo -
gyasztással rendel kez nek 1,8 … 3,6 V
feszült ség tartományban. Általános jel lem  -
zôk: 16 MHz-es bel sô osz cillátor, maxi-
mum 14 A/D csa torna, beépített kommu-
nikációs interfészek (SPI, I2C™, AUSART),
két Captu re/Com pa re/PWM (CCP) modul
és természetesen az mTouch™ kapaci tív
érintésérzékelô periféria. Ezek a nagyfo-
kúan in tegrált áramkörök kiválóan il lesz -
kednek háztartási berendezésekhez, ipari,
ill. háztartási elektronikákhoz és a piac
egyéb te rületein felelhetô, általános célú
alkalmazások széles skálájához. A család
összes variánsa rendelkezik Timer1 kapu-
val, amely a belsô 16 MHz-es osz cil lá -
torról fut, megkönnyítve a feltételes ese-
mény számlálást és a mérése ket. Az akár
14 csatornás A/D konverternek, a két CCP
modulnak és a kommu nikációs perifériák-
nak köszönhetôen ezek a PIC mikrove-
zérlôk növelik a tervezés rugalmasságát,
lehetôséget adva rend szer fel ügye let re,
monito ro zásra és olyan külsô eszközök
csatlakozá sára, mint a környezeti szen -
zorok.

A PIC16F722/3/6 és PIC16LF722/3/6
típusok 28 lábú SPDIP, SOIC, SSOP és
QFN tokozásban érhetôek el, nagyobb
darabszámban akár 1 dollár alatti áron.
A PIC16F724/7 és a PIC16LF724/7 mik-
rovezérlôk 40 lábú PDIP, TQFP és QFN
tokozásban készülnek.

A PICDEM™ Touch Sense 1 fejlesztôpa -
nel és diagnosztikai eszköz (DM164125)
megismerteti a felhasználóval a Microchip
ka pa citív mTouch™ érzékelô meg ol dá sát.

www.microchip.com/8bit
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A pa nel kész alkalmazási példával mu tat
be há rom különbözô érintésérzékelô kon-
figurációt egy tárcsás, egy számbillen-
tyûzetes és egy csúszkás megvalósításon
keresztül. A gyárilag elôreprogramozott
firmware lehetôvé teszi, hogy a felhasz -
náló azonnal kipróbálhassa a panel nyúj-
totta lehetôségeket akár a Windows® alatt

futó diagnosztikai programmal és a
PICkit™ Serial Analyzer segítségével. 
A diagnosztikai szoftver segítségével az
olyan alkalmazáskritikus érté kek, amelyek
az érintésérzékelô mûködését befolyá-
solják, valós idô ben ana lizálhatók.

A Microchip név és logó, a PIC32, valamint az MPLAB a Microchip Technology Incorporated bejegy zett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és minden egyéb országban.
© 2009 Microchip Technology Inc. Minden jog fenntartva!
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A Transfer Multisort Elek tro nik új sorozatú kondenzátorokat, varisztorokat és SMD-szere-
léshez kifejlesztett za var szû rôket vett a kínálatába. Ezek gyártója az élenjáró passzív
komponensek gyártói és forgalmazói közé tartozó AVX cég. Az AVX passzív elemek
kimagasló minôséggel és tartóssággal jellemezhetôk.

Újdonságnak számítanak a négyféle méretben kapható Trans Guard® típusú
zavarszûrôk, amelyek elektronikarendszerekben túlfeszültség ellen nyújtanak védelmet,
valamint a CAN és USB kommunikációs portok védelmére ajánlott varisztorok.

Az SMD kerámiakondenzátorok a három leggyakoribb mé retben – 0603, 0805, 1206
– kaphatók, X7R dielektrikummal. 0805-ös méretben 100 V magas üzemi feszültségre is
kínálunk kerámiakondenzátorokat.

Az AVX termékei egyaránt megtalálhatók a TME által kínált, SMD-szereléshez alkal-
mas tantálkondenzátorok termékcsoport jában is.

AVX PASSZÍV ELEMEK ÚJ SOROZATA A TME KÍNÁLATÁBAN

www.tme.hu
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A SZILÍCIUM-VÖLGY VÁLASZA A GLOBÁLIS VÁLSÁGRA
KOVÁCS PÉTER

A nagy tervezôszoftver-fejlesztôk

Cadence vs. Mentor Graphics

Mindkét óriás elsôsorban a tervezôszoft ve reik futási idejének ra di ká lis
csökkenté sét tûzte zászlajára. Ezáltal csökken a programjaikkal terve -
zett késztermék piacra ju tási ideje és fejlesztésük költségei, így a gyártó
versenyelônye növekedhet. Egy új áramkör tervezésénél a tervezôprog-
ram fu tási ideje – pláne, ha menet közben többször újra kell indítani a fu-
tás alatt jelent ke zô hibák, tervezôi újragondolások miatt – akár egy hét-
nél is tovább tarthat. Ezért fon tos a két óriás vá lasza erre a problé má ra.

A Cadence-nél fô célnak tekintik a digitális és az analóg részek
közötti „falak” meg szüntetését. Jó példa erre az elsôsorban kevert
jelû RF-chipek tervezésére meg alkotott Virtuoso-platform, amelynek
se gít ségével a cég célszoftverei egy lapkán képesek megtervezni a
szükséges eszköz minden modulját, így egyszerre futtatható az ösz -
szes teszt is. Az ellenôrzési ciklusok ezáltal 5 … 20-szor gyorsabbak
lesznek. Az implementáció fázisában is sikerült fel gyorsítani a terve-
zést, összességében a ter vezési ciklusok akár 25%-kal is csökkent-
hetôk, így természetesen rövidül a tervezés ideje is.

A Virtuoso segítségével már a ter vezés fázisában a felhasználók
rendszereire szabhatók a chipek.

A Mentor Graphics szerint is a chiptervezés legszûkebb kereszt-
metszete a terve zôprogram futási ideje. Az Olympus-SoC (System
on Chip) többmagos chiptervezô programot úgy alkották meg, hogy
képes párhuzamosan futtatni az analízist és az op timalizációt. Ez a
feladatközpontú pár huzamosítás teszi képessé, hogy egy változtatás-
nál ne kelljen elölrôl kezdeni az optimalizációt, ha nem elég, ha csak
az utolsó tervezett blokkot optimalizálja újra (és termé szetesen azo-
kat, amelyeket a változtatás érint).

A másik nagy probléma még mindig az eszköz teljesítményfelvé-
tele, amit más-más úton próbálnak csökkenteni. Az ipar így is csak
nagy lemaradással képes követni az energiafelhasználás-csökkentési
törekvéseket, pedig egyes számítások szerint egyedül a Kínai Nép -
köz társaságban évi 1,5 GW energiát emészt fel a fiatalok já ték kon -
zol-mániája. Ez három erômû teljesítményének felel meg.

A Cadence alapító tagja a tervezôk és felhasználók által létreho-
zott Power For mat Initiative egyesülésnek, amelynek elsôdle ges cél ja
az eszközök ener gia fel hasz nálásának csökkentése. Az általuk kiadott
irány mu tatás célja az alapinformációk, fejlesztési ötletek meg osztása.
A Cadence szerepe ebben az egyesületben ter mészetesen a fejlesztô -
szoft ver olyan kialakítása, hogy már a tervezési fázis kezdetén meg-

próbálják ötvöztetni a technológiákat a tervezôkkel. Ez egybeesik a
„Common Po wer Format” elképzelésekkel, amelyekben az az el sôd -
leges cél, hogy az új eszköz mindenfajta tápigényét az eszközön be -
lül rôl el lehessen látni, és a tervezés során egy forma hangsúlyt kap a
tervezés, az ellenôrzés és a beépítés.

Ezzel a módszerrel, természetesen egy alapos és jól átgondolt táp-
ellátási és funkcionalitási terv részeként, megvalósítható a teljes esz-
köz, vagy csak egy moduljának nagyon gyors ki- és bekapcsolása is.

A Mentor Graphics alapvetô célja, hogy szoft vereivel hozzásegítse
vá sárlóit az olyan hardvermegoldások megszületéséhez, ame  lyekkel
az elektronikus eszközök még gyorsabbá válnak és még gazda sá go -
sabban mûködtethetôk. A fent említett Olym pus-SoC terve zô prog ram
keretein be lül ez a fajta szemlélet a következôképpen valósul meg:
az egyik fô tervezési szempont az ener giahatékonyság. Ebben a
programban min den tervezési lépés többszálú, megpróbál ják meg-
kerestetni a programmal a párhuzamosan futtatható adat-algoritmu-
sokat, és nem rendelnek memóriablokkokat kizáró lagosan a felada-
tokhoz. A különbözô tápfeszültségrôl mûködô belsô eszközöket szi-
getrendszerben próbálják tervezni, bár természetesen minden új táp-
feszültség be ve zetése az eszközbe lassítja a tervezést, és megköveteli
a számítási kapacitás növelését.

A nagy alkatrészgyártók közül a Linear Technology, az Altera és
a Vitesse vezetôivel, fejlesztôivel találkoztunk

Linear Technology

A válság túlélését az elôre menekülésben látják, a technológia fej -
lesztése a jövô út ja. Mérnökeik folyamatosan fejlesztik ki az új esz -
közöket, amelyekkel elsôsorban az autóiparban kívánnak nagyobb
piaci részesedést kivívni. Ez elsô ránézésre nem tûnik jó tervnek, de
ha belegondolunk, hogy autóink egyre nagyobb részét teszi ki az
elektro nika, és bár ma az autóipar fej lô dé se megtörni látszik, az új
modellekben az elektronika szerepe már döntô fon tos ságú. Követik
ôk is a tendenciát, hogy nem csak a gyártást helyezik ki Ázsiába, ha -
nem egyre jobban a fejlesztést is. A piac kutató szakemberekben
bízva, felméréseik alapján megpróbálnak fejlesztéseikkel a piac elé
menni és az új igényeket már a felmerülésük elôtt kielégíteni.

Ilyen eszköz például az LTC 6603-as két csatornás, állítható, alu l -
áteresztô szûrô, elsôsorban vezetéknélküli telekommuniká cióra.
A cég femto-cellás bázisállomásokba ajánlja, ami igazából az jelenti,
hogy a szolgáltatóknak lehetôségük van ügyfeleik részére a nehezen
lefedhetô helyeken „magán”-bázisállomás kialakításra.

Altera

Új irányt adott a vezetés a fejlesz tô mér nö köknek azzal, hogy a ter-
mék kifejlesz té sé nél nemcsak a késztermék ára fontos, ha nem az

Többéves hagyomány folytatásaként a Globalpress Connection Inc. ismét megrendezte Kaliforniában a Euro press
Electronic Component Tourt, ahol Európa vezetô elektronikai szaklapjaitól érkezô szakújságírók elsô kézbôl tájéko-
zódhattak arról, miként képzelik a vezetô amerikai cégek a válság átvészelését, erejük növelését a piacon…

www.cadence.com

www.mentor.com

www.linear.com

A teljes tervezési folyamat
során figyelembe veszik a kész
eszköz teljesítményigényét

A Virtuoso-platform kapocs
a tervezôszoftverek között
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energiafelvétele is. Szerintük a 65 nm-es tervezésnél lehet a legtöbb
ener giát megtakarítani, amennyiben céltermé ket terveznek (ennek a
megoldásnak a há tulütôje, hogy csak akkor éri meg célterméket ter-
vezni, ha abból a piaci igény 10 $ ár mellett legalább 15 millió da -
rab). Számításaik szerint minél „statikusabb” egy termék, annál ke -
vesebbet fogyaszt, minél többet tud, annál jobban nôhet az energia
fölösleges felhasználása. Az FPGA-k mi nél szélesebb körû felhasz ná-
lásával le het ne a legtöbb energiát megtakarítani, pél dá ul a Stratix III
családdal a képmegjelenítôk vezérlésénél ez akár 85% is lehet.

Vitesse

Mint mindenki, a Vitesse is a zászlójára tûzte eszközei energia igé nyé-
nek csök ken tését – ennek elôsegítésére ôk a moduláris tervezés mellett
tették le voksukat azzal, hogy igyekeznek olyan eszközöket a piacra
dob ni, amelyeknek több felhasználási módja is lehetséges. Nagy in -
teg rátságú irodai rend szerekben, adatközpontokban és távköz lés -tech-

nikai berendezésekben találhatjuk meg eszközeiket. A válságból va ló
kilá ba lásukat nagyban elôsegíti az, hogy az ame rikai televíziózás át -
tért a digitális adások ra, ezért a jó minôségû, költséghatékony esz kö -
zeikre nem csökkent, hanem nôtt a kereslet. A Vitesse forradalmasí-
totta a jel integritás-analízist azzal, hogy elérhetôvé tette az élô jel fi -
gyelését a chipen belül. Gyorsan kiderült ugyanis, hogy a mér nö kök
azonnal „megvakulnak”, amint a je let bevezetik a chipekbe. A VSco pe
technológia használatával a rendszertervezôk és késôbb a -felhasz ná-
lók torzításmentesen vizsgálhatják a chipen belüli jelet is. A VScope
technológiát használó VSC3406-os többcsatornás adó-vevô chip jé be
integ rálta az oszcilloszkópfunkciót is. Ez a chip és a hozzá tartozó
program valós idôben is képes vizsgálni akár a nem tömörített HD
1080i/1080p jel alakját is. A VSC3406-os több funkciót testesít meg
egyetlen esz közben. Képes a kapacitás növelésére a sávszélesség két-
vagy négyszeresére bô vítésével.

Találkoztunk két, egymástól teljesen eltérô 
chiptervezô céggel is: 

eSilicon
Az eSilicon-t 2000-ben alapították és 2006-ban a Deloitte’s be vá -
lasztotta a technológiai cégek 500-as „Rising Star” listájába, 2008-
ban pedig a Nollemberger a „Top 200 magáncég” között jegyezte.
Elô ször a tavalyi évben könyvelhettek el nye re sé get, és mivel sok-
féle fel használásra terveztek eddig chipeket gyors piacrajutási idô -
vel, ezért remélik, hogy a válság nem érinti ôket erôsen, még akkor
sem, hogy saját termékpalettájuk nincs, csak a kihelyezett fej lesz té -
seket végzik. Megrendelôiket ki vá ló mérnöki munkájuknak kö szön-
hetik, rengeteg teszteléssel növelik az általuk ter vezett eszközök
komplexi tását, és csök ken tik a teljesítményfelvételüket. Azzal egy -
sze rû sí tet ték le a sa ját munkájukat, hogy nem foglalkoznak azzal,
hogy a chi pet vé gül is mire fogják felhasználni, csak funk cionálisan
megterve zik. Meg pró bálnak Európa felé is nyitni, arra számítva, hogy
a gyár tás kihelye zé se után most már a chipjeik megtervezését is
kiadják a cégek.

Global Unichip
Az 1998-ban alapított cég 2003 óta esôsorban a TSMC tesztrész -
le ge ként tevé keny kedik, és az eSiliconhoz hasonlóan ôk is arra
tettek, hogy a gyártók egyre inkább ki fogják adni a chipek ter-
vezését, hi szen a fent említett okok mellett még költségtakarékos
megoldás is. A termékek élet ciklusa az általuk elsôsorban megcél-
zott telekommu nikációs területen 3 … 5 évrôl 1 évre csökkent,
ami viszont meg kö ve teli a fejlesztôktôl a naprakészséget és a
gyorsaságot.

Havonta tervezôközpontjaikban kb. 10 chipet terveznek, bár a fej-
lesztési költségeket erôsen növeli a méretcsökkenés. 180 nm-re tervez-

ni feleannyiba kerül, mint 90 nm-re, és 90 nm-re feleannyiba, mint
40…45 nm-re. Elsôsorban nem maga a chip elôállítása drágább, az
árkülönbség a tervezés, ellenôrzés és az alaprajz elôállításának költ-
ségeibôl adódik.

Az eddig említett cégek mellett találkoztunk két egyesülettel is,
ame lyek piaci sze repe nem elhanyagolható.

HyperTransport Technology Consortium

A konzorciumot 2001-ben alapították a világ vezetô szá mítás tech -
nikai vállalatai, egy csomagalapú, nagy sebességû, ská láz ható pro-
tokoll és elektronikus interfész ki fejlesztésére a processzorok, a me -
móriák és a perifériák között. Elôadásuk kere té ben két tagjuk mu tat -
kozott be, egyikük a Numascale cég NumaChip-jérôl tartott elô adást.
A chip lényege, hogy az eddig nem osztott memóriával ren delkezô
eszkö zö ket rajta keresztül összekötve eszközünk fel használhassa a
rendszerben található összes memóriát. A hozzá férési sebesség meg-
közelíti a processzormemória hozzáférési sebességét, a 48 bites cím-
zéssel pedig 256 TiB területet lehet meg cí mez ni.

Másik elôadónk az RMI Corp. sokmagos processzorainak felhasz -
nálási lehetôségeirôl beszélt. A cég által kifejlesztett akár nyolcma-
gos, 1,3 GHz-es processzorokat high-end alkalmazásokra fejlesztet-

A GUC által tervezett chipek száma éves bontásban

Fejlesztési költségek különbözô méreteken

Kapacitáskétszerezô alkalmazás

www.altera.com

www.esilicon.com

www.globalunichip.com

www.vitesse.com
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ték ki. A processzor architektúrája egyedülálló mó don elôsegíti az
éppen számításokat végzô mag(oka)t azzal, hogy a töb bi feladattal
nem lassítja mûködésüket, azokat a többi magra osztja ki. Pro cesz -
szoraikat a világ vezetô telekommunikációs cégei is alkalmaz zák
eszközeikben.

MoCA (Multimedia over Coax Alliance)

A jelenleg 60 tagot számláló egye sü lés célja a koaxkábel új ra -
élesztése ott ho ni rendszereinkben. Mivel a koaxkábel ár nyékolt,

ezért a külsô hatások ellen vé dett, adatátviteli sebessége több
mint 100 Mibit/s, és a tv miatt már valószínûleg úgyis be van
húzva egy kábel minden olyan helyiségbe, ahol valamiféle
adatkapcsolatot sze retnénk fenntartani, ezért ésszerû elgondolás
lehet ezt a kábelt nemcsak te levíziózásra használni, hanem
például ezen keresztül interne tezni, telefonálni, sôt a digitális tv-
adás átvitelére is alkalmas. Eh hez csak egy jelátalakítóra van
szükség, ami megfelelô módon és se bes séggel tudja szét válogatni
a csatornák jeleit. Ezen a jelátalakítón dolgozik most a MoCA
csapata.

www.hypertransport.org

www.mocaalliance.org

1. szabály: széles termékválaszték

A Farnell több mint 475 ezer csúcsmi nô sé -
gû termék rendelkezésre állását garantálja,
másnapi magyarországi kiszállítással. A kí ná-
latot adó több mint 1200 rangos be szál lí tó -
val való folyamatos együtt mû kö dés szavatol -
ja a Farnell megbíz ha tó ságát és a termékek
minôségét. A kíná latban éppúgy megtalálha-
tók a félve ze tôk, passzív al kat részek és csat-
lakozók, mint a különféle ká belek, huzalok,
tarto zé kok, optoelektroni kai megoldások, kap-
csolók, relék, szerszá mok, tápegy sé gek, teszt-
berendezések – a teljesség igé nye nélkül.

2. szabály: gyors, másnapi kiszállítás

A Farnell 24 órán belüli rendeléstelje sí tést vál-
lal, másnapi kiszállítással és – a le he tô ségek
között – többféle csomagolási op ció val. A
délután 4 óra elôtt beérkezett ren delések ga -
rantáltan még aznap ki kül dés re kerülnek, így
a rákövetkezô mun ka napi megérkezés biz-
to sított. A szállí tá si költség online megren-
delés esetén mind össze 5 euró, az 500 eurót
meghaladó egy összegû rendelés esetén pe -
dig térítésmen tes.

3. szabály: nincs minimális rendelési tétel

Minimális rendelési érték nincs, minden meg-
rendelést azonos súllyal kezel a válla lat, ez -
által az ügyfeleknek nem kell fo lya ma to san

nagy raktárkészletet fenntartani uk, hoz zá já -
rul va költséghatékonyságuk je len  tô s javu lá -
sá hoz. A szükséges termékek gyorsan és egy -
szerûen megrendelhetôk, a más napi kiszállí -
tásra pedig bizton lehet szá mítani.

4. szabály: kimagasló ügyféltámogatás

A vállalat több mint 475 ezer terméket
felö lelô kínálata a nap 24 órájában, az év
365 napján elérhetô. Az adott ország
nyelvét be szélô értékesítési csoportok
minden ügy fél nek felvilágosítást adnak a
vál  lalat szolgáltatásaival kapcsolatban,
szak mai ta nácsadással erôsítve. A megren -
de lé se ket interneten a www.farnell.com/hu
web  ol dalon, elektronikus levélben, faxon
vagy telefonon, a Farnell ingyenesen hív -
ha tó (06-80) 016-413 telefonszámán is le
lehet ad ni.

5. szabály: térítésmentes technikai támogatás

A Farnell a legújabb termékekhez és tech no -
lógiákhoz való gyors hozzáférésen fe lül ügy-
feleinek térítésmentes szakmai tá mo ga tást is
nyújt. Az átgondoltan felállított tá mo gató cso-
port minden szakmai kér désre tudja a vá laszt,
készséggel áll taná csokkal az ügyfelek rendel-
kezésére szakmai jelle gû problémák meg ol -
dásában. Elér hetôségük telefonon és e-mail-
ben is biz to sított. A Far nell ezt nemrégiben
egé szí tette ki a „Live Technical Chat” szol-
gáltatással, amely rö vid múltja ellenére min -
den várakozást fe lülmúlóan népsze rû a tá -
mo gatócsapattal folytatott online szak mai tár-
salgási forma miatt. Az ügy felek a válaszo -
kat azonnal megkapják, ezenfelül a további
felmerült kérdése ket is megvitathatják, szin-
tén va lós   idô ben. A csevegé si felület hoz-
záférhetô a www.far nell.com/hu címen.

Az ügyféltámogatás további erôsítése ér -
dekében a Farnell az elektronikai és MRO-
szektorokra is kínál információs forrást. A
www.farnell.com/hu weboldalon elérhetô
felületen a felhasználók megtekinthetik a
Technology First c. havilap online verzióját
és részt vehetnek a TechCast® ne vû szak-
mai képzési sorozaton is.

iwww.farnell.com/hu
info-hu@farnell.com

A Farnell világszinten vezetô szerepet tölt be az elektronikai, elektromos,
ipari és karbantartási, valamint MRO (javítási és üzemeltetési) termékek diszt-
ribúciós piacán. A vállalat kínálatában szereplô több mint 475 ezer termék a
világ több mint 1200 beszállítójától érkezik, amelyekkel a cég európai mér-
nökök és beszerzôk millióit látja el világszínvonalon

A JÓ ELEKTRONIKAI ALKATRÉSZ-DISZTRIBÚTOR ÖT
LEGFÔBB ISMÉRVE
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Szigetelésvizsgáló

Az ST 3800 típusú szigetelésvizsgáló
(„surge tester”) villanymotorok álló- („sztá -
tor”) és forgórészének („rotor”), valamint

transzformátorok stb. tekercselésének, szi-
getelési hibáinak vizsgálatára szolgál.

Nem csak a már létrejött menetek kö zöt-
ti rövidzárakat mutat ki, hanem a meghi-
básodáshoz közeli, a rövidzárat megelôzô
állapotot is detektálja.
Az alapkészülék vizsgálati alapfunkciói:
� Hullámos vizsgálat 6000 V-ig / 40 nF
� Nagyfeszültségû vizsgálat 6000 VDC-

ig / 10 mA
� Szigetelésmérés 6000 VDC-ig / 6 ΩΩ
Kiterjesztett funkciók:
� Ellenállásmérés.
� Nagyfeszültségû vizsgálat 5500 VAC-ig.
� Forgásirány-felismerés.
� Mátrix 2, 3 és 2×3 tekercs esetén.
� Hômérsékletmérés.

Az impulzusos tekercselésvizsgálat a
legjobb módszer egy tekercs belsô szige-
telésének a vizsgálatára. Ezzel a módszer-
rel mutathatók ki a menetek közötti rövid -
zárak és a potenciális hibák, amelyek
még nem jelentenek rövidzárat. Az ilyen
hibák csak hô- vagy mechanikai behatás-
ra válnak menetek közötti rövidzárrá, ami
elkerülhe tetlenül a tekercs tönkremenésé-
hez vezet.

A mérôeszközt WINDOWS interfészen
keresztül lehet programozni és mû köd tet -
ni. Mivel a tárolója merevlemez, több ezer
tesztelési program és mérési eredmény tá -
rolására képes.

A 8508A típusú multiméteres referencia
munkaállomás

A Fluke 8845A és 8846A típusú 6,5 szám-
jegyes, asztali digitális multiméterei kivá-
lóan alkalmasak mûszerek kalibrálására.
Egyenfeszültség-mérési pontosságuk akár
0,0024% lehet, ami egyben azt is jelenti,
hogy önmagában e multimétereknek a
kalibrálása nem kis nehézséggel jár.

A 8508A típusjelû multiméteres refe-
ren cia munkaállomás olyan eszköz,
amely a vizsgálati bizonytalanságot le -
csökkenti, és automatizálja a kalibrálási
folyamatot a na gyobb állandóság, követ-
kezetesség és ki hozatal érdekében. Ez a
mûszerkom bi ná ció magában foglal egy
8846A típusú di gi  tális multimétert is, ami
sokféle alkalma zást biztosít a felhasználó
laboratóriumában.

A GRS 500 típusú áramkörtesztelô
és -javító robot

A vizsgálóberendezés a csomóponti im pe -
dancia-analízis elvén mûködik.

Alkalmazása növeli a prototípus termelé-
kenységét, csökkenti a termék piacra ke rü -
lé si idejét. Lehetôvé teszi a gyors és egy sze rû
hibakeresést összetett áramkörökben. Több
mint 20 CAD-formátummal kompatibilis.

Az alkalmazott technológiától független,
diszkrét és integrált alkatrészek, analóg és

digitális áramkörök egyidejûleg tesztelhe-
tôk. Alkatrészkönyvtárat nem igényel, rö -
vid idô alatt programozható.

Néhány fontos mûszaki adata:
� Pozicionálási pontosság: 40 μm.
� Pozicionálási felbontás: 16 μm.
� Panelnagyság: max. 33×63 cm.
� Hálózatkövetés belsô fóliarétegeken.
� Letapogatási felület: 30×45 cm.
� Z tengely menti maximális

elmozdulás: 10 cm.
� Automatikus útoptimalizálás.

Új építkezések (épületek, utak, autópályák)
zajterhelésre gyakorolt hatásának vizsgá-
la ta, nagyobb területek zajtérképének el ké -
szítése és összetett zajforrások (ipari lé te sít -
mények, utak, vasútvonalak) által okozott
zajterhelés felmérése esetén alkalmazhatók
a zajtérképezô szoftverek. A Brü el&Kjær
cégnek két ilyen szoftvere is van: a 7810
Predictor és a 7812 Lima fantázianevû
szoftverek.

Mindkét szoftver új verziója (Predictor
4.1 és Lima 4.2) teljesen megfelel az EU
Zaj Directivában (2002/49/EC) leírt követel-
ményeknek és tartalmazza az ott elôírt szá-
mítási módszereket az utolsó 2003/613/EC
rendeletben leírtak alapján.

Az ábra egy példát mutat a Lima szoftver-
rel alkotott zajtérképre. Ezzel a szoftverrel
a következô zajforrástípusok dolgozha-
tók fel:
� Ipari zaj, pont, vonal és felületszerû

(hétféle szabvány szerint).
� Gépjármû-közlekedés (ötféle szabvány

szerint).
� Vasút (8 szabvány szerint).
� Repülôgép (mozgó pontforrás).
� Sport és szabadidôs tevékenység.

www.testquip.hu

www.bruel.hu

www.eltest.hu

www.eltest.hu

1. ábra. A Brüel&Kjær cég Lima
szoftverével felvett zajtérkép

4. ábra. A 8508A típusú referencia mun-
kaállomás multimétere

2. ábra. A Polar cég áramkörtesztelôje
vizsgálólaboratóriumban

3. ábra. Az SPS Electronic cég ST 3800
típus szigetelésvizsgálója „munkában”

Brüel&Kjær

POLAR

SPS ELECTRONIC

Fluke



MÛSZER- ÉS MÉRÉSTECHNIKA

VILLAMOS HÁLÓZATOK ÜZEMELTETÉSE 
KORSZERÛ MÛSZEREKKEL
A SZÛKEBB KÖLTSÉGVETÉS ESETÉRE IS VAN MEGOLDÁS!
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Biztos az, ami biztonságos

Kezdjük a biztonsággal, még pontosabban
az elektromos hálózat és a használt villa mos
berendezések biztonságával, hiszen ez a
kér dés felmerül a gyáraktól az iro dá kig, sôt a
lakásokig, s nem csak a gyári és irodai gé pe -
ket és berendezéseket, hanem a számító gé -
pektôl a kávéfôzôig gyakorla ti lag minden
elektromos berendezést érint!

A villamos berendezések biztonságának
el  len ôrzése meglehetôsen szerteágazó fel a -
dat. Sokféle, a mûködés elektromos para -
méterei alapján osztályozható készülék lé -
tezik, amelyek vizsgálata is eltérô szabályok
szerint valósulhat meg. Az eltérô szabályo -
kat az úgyneve zett termékszabványok ha -
tározzák meg, a mérôberendezések ki -
választása pedig vagy a megvalósítandó mé -
rési módok és mérési pa raméterek, vagy a
mérôkészülékhez a gyár tó által megadott
szabványlista szerint történhet. Ha abban a
listában megtaláljuk azt a szabványszámot,
amely szerint a minket ér dek lô eszközt
ellenôrizni kell, ak kor gyakorla tilag biztosak
lehetünk benne, hogy a ne künk szükséges
mérések azzal a készülék kel mind elvégez-
hetôk. A választásnál szempont lehet az is,
hogy mobiljelle gû, vagy asztalba épített
megoldást szeretnénk, s az is, hogy mérôhe-
lyi biztonsági áramkörrel (pl. mérô kam raajtó
csukott állapotának figyelése) és/vagy mérési
eredményt jelzô lámpaegység gel is kiegészí-
tett mé rô mûszert kívánunk-e alkalmazni. A

vizsgálatnál orvosi készülékrôl is lehet szó,
ahol van – szintén szabványok által megha-
tározva – néhány spe ciális követelmény. Bo -
nyolultnak tûnik, de a követelmények tisz -
tázása után – például – a német ELABO
és/vagy a szlovén METREL választékában
fogunk találni tesztkészüléket gyakorlatilag
mindenféle feladatra.

Áramütés elleni védelem – hibavédelem

A villamos hálózat megfelelô és biztonságos
kiépítését az érintésvédelmi mûsze rek kel le -
het ellenôrizni. Az ellenôrzés szempontjait
és módjait itt is szabványok rög zí tik. Bár
ma már nem kötelezôek, de be tartásukkal,
illetve a szabványoknak meg felelô, azoknak
megfelelôen mûködô mé rôkészülékek alkal -
mazásával – adott esetben – sok kel le met len -
ségtôl óvhatjuk meg magunkat. Éppen ezért
két fontos szabványt meg is említünk: az
egyik az MSZ EN 60364, amely rögtön ki is
mondja, hogy érintésvédelmi mérést csak az
MSZ EN 61557 szabványnak megfelelô mû -
szerrel szabad végezni. Ez sajnos azt je lenti,
hogy a „jó öreg” ÉV-Univerzál hasz nálata bi   -
zony nem ajánlott. (Például az e mûszerrel
végzett földelésiellenállás-mé réseknél élet -
veszélyes feszültség jelenhet meg pl. a ra -
diá torokon! Ez egy korszerû, jelenlegi szab-
ványoknak megfelelô elekt ro  nikus mûszer nél
nem fordulhat elô.) Az Eurotest XE, ill. Euro -
test 61557 mûsze rek kel például teljes körû
és szabványos mé rést lehet végezni, sôt a
61557-es mû szer még hálózati jelminôség

(pl. torzítás, fel-
harmonikusok)
ellenôrzésére is
alkalmas, azaz
ki egészítô szol-
gáltatást is lehet
nyújtani vele a
megrende lôk -
nek.

Készülékvizsgálat, villamos hálózat analizálása

Ha a villamos hálózat emberre biztonságos
voltáról meggyôzôdtünk, utána azt is ér de -

mes megnézni, hogy az elektromos ké szü lé -
kek számára is biztonságos-e, va la mint azt
is, hogy a készülékek névleges pa ramétereik
szerint mûködnek-e, és nincs-e káros vissza-
hatásuk a hálózatra. Az elôzô bekezdésben
emlegetett Eurotest 61557 mû szer néhány
üzemmódja már e kér dé sek megválaszo lá sát
is segíti, a feszültség, 200 A-ig TRMS-áram,
teljesítmények (P, S, Q), teljes harmonikus
torzítás (THD%), fel harmonikusok (21.-ig), va-
lamint a fo gyasz tás mérésével. Az igazán meg-
felelô esz köz azonban a hálózati, avagy tel-
jesítményanalizátor, amely további fontos
para mé te reket is tud mérni, méghozzá – az
ese tek többségében – a három fázison egy -
szer re. Sôt, a legújabb készülékek, például a
C.A 8335 már négy, független bemeneti csa -
tornával rendelkeznek. Így a nulla ve ze tôt,
vagyis annak áramát és – a föl de lés hez ké -
pest – a feszültségét is mérik. Ez manap ság
nagyon fontos, mert a nemlineáris terhe lé -
sek (pl. kapcsolóüzemû tápegységek, tirisz-
toros teljesítményszabályozók, frek ven cia -
vál tós hajtások stb.) jelenléte követ kez tében
a nullavezetôkön gyakran nagy áram folyik,
mely egy esetleges nagyobb ellenállá sú kö -
tésen vagy szakaszon jelentôs feszültséget
kelthet. A magas felharmo nikustarta lom
egyik következménye, hogy a tápcsatla ko zó-
kon észlelhetô torzított fe szültség egyes ér -
zé kenyebb készülékek mû ködését meg za -
var hatja, sôt tápegysé gü ket, s azon keresztül
akár az egész berende zést is tönkreteheti.
A hálózati analizáto rok má sik fontos tulajdon -
sága, hogy – belsô me móriájuk segítségével,
rövidebb-hosszabb ideig – regisztrálni is tud  -
nak. A Power Qplus MI2392 például sokfajta
mérést tud (például: motorindítási, vagy egyéb
kap csolási áramcsúcs, angolul: „in rush”), s
kor  látozott számú paraméterre vonatkozó mé-
rési eredményeket max. 75 órán át tud rög -

Átütésiszilárdság-vizsgálat 
MSZ EN 60335-1 szerint

Mérés Eurotest mûszerrel

Sajnos már-már közhely, de ettôl még igaz, hogy gazdasági válság hete-
it-hónapjait éljük. Ám a talpon maradó vállalatoknak, termelôüzemek-
nek, a kis- és közepes vállalkozásoknak ilyenkor is törôdniük kell a biz-
tonságos munkafeltételekkel, a gyártósorok mûködésben tartásával, az
üzemfenntartást szolgáló mérô-ellenôrzô eszközök folyamatos biztosí-
tásával, azok rendszeres kalibrálásával, szükség esetén fejlesztésével,
beszerzésével…



zíteni. A Power Harmonics Analyser vi szont
majd’ 60 paramétert 8 … 10 napon át tá rol,
15 perces tárolási idôközzel. A De wet ron PNA
sorozata már merevlemez zel ope rál, akár
1 évnyire kitolva az adat rög zítés idô tartamát,
sôt annál SQL szerverre való adat feltöltés is
sze repelhet az opciók között.

A szûkebb költségvetés
esetére is van megoldás!

Amennyiben az anyagi
le hetôségek nem en ge -
dik meg hálózati anali -
zá tor beszer zé sét, s
Euro test 61557 sem áll
ren  del ke zés re, akkor
sem vagyunk tehe tet le -
nek. A há lózati feszült -
ség jel minôségére vo -
nat ko zó MSZ EN 50160
szab vány egyes elô írá -
sa i  nak teljesülését pél -
dául a VoltScanner-rel
ellenôrizhetjük, an nak
is a folyamatos mé rés
üzemmódjában. Ha vi -
szont azt sze ret nénk
vizsgálni, hogy a fe -
szültség szintje meghal-
ad-e idônként bi zo nyos
alsó, ill. fel sô határ ér té -
ket, s hogy ezek a túl-
lépések pontosan mikor következnek be a
nap fo lyamán és meddig tartanak, akkor
ugyan ezen készülék „ese mény vezérelt”
üzem módban képes nekünk adatokat gyûj -
teni, akár igen hosszú ideig is.

Még egyszerûbb és hétköznapibb mû sze -
rek a digitális multiméterek és a lakatfo gók.
A hálózatminôségi mérések szempontjából
azért érdemes igényesebb típusokat válasz-
tani, hiszen (a felhar moni ku sok miatt) nem
csak 50 Hz-es sávszélességrôl van szó, és
(a torzítások miatt) többségében nem szinu-
szos jelekrôl. Ezen jelek mérésére pe dig
csakis „TRMS” jelzés sel ellátott mûszert
szabad beszerezni, pél dául az F07, F09 la -
kat  fogó multimétereket. Különben akár
30…40%-kal is ki sebb nek mérhetünk – pél-
dául – egy nulla ve ze tôn folyó áramot, s nem

fogjuk ér teni, hogy vajon a biztosító miért is
olvad ki! Szélsôséges eset, de égett már el
nul lavezetô Magyar oszágon a méretezés-
kor figyelembe nem vett, a gyakorlatban pe -
dig nem (jól) mért nagy felharmonikusáram
miatt!… A profi mûszerek a TRMS-mérô -
képesség mellett gyakran csúcsértékfi gye lést
is képesek megvalósítani, sôt, például az
MX59HD digitális multiméter a szen nye -
zett vagy akár nedves ipari környezetet is
jól bír ja, hiszen IP67-es(!) védettség gel ren-
delkezik. Még porrobbanás-veszélyes,
vagy éghetô gá zokkal terhelt környezet-
ben is használhatunk MX-sorozatú mû szert,
mert az MX57Ex – szin te egyedülálló
módon – rendelkezik ATEX-minôsítéssel
mindkét eset re. Nem tipikusan „üzemi el -
lenôrzô mû szer”, de a METRIX osz cillosz -
kópokat is felhasználhatjuk hálózati jel
vizsgálatára a fejlett triggerfunkciók segít-
ségével vezérelt tárolás, illetve a beépített
web szerver se gít ségével, amellyel számí -
tó gépes hálózaton, így akár az inter neten
keresztül is, pusztán egy böngészôvel a
PC-nk képernyô jére va rázsol hat juk a mé -
ré si pontnál telepített osz cilloszkóp által
ér zé kelt jelalakot!

Új módszerek és lehetôségek

Végezetül – mert ára és az alkalmazásához
szükséges ismeretek hiánya miatt ma még
nem mindennapos mûszer – az infrakame ra,
avagy hôkamera. A napokban azonban meg  -
jelent egy új eszköz, a MikroShot, amely ár/tel-
jesítmény viszony és kinézet szempontjából
már nagyon barátságos – a szük séges alapis-
meretek pedig internet rôl, vagy tanfolyamon
azért nehézség nél kül el sa já tít hatók. A kis
(tényleg kicsi: 10 cm a legna gyobb mérete)
hôkamera –20 … +350 °C-ig mér, és a hô -
fénykép mellett valós képet is rögzít az SD-
kártyára, a vele adott Mik ro Spec szoftver pe-
dig lehetôvé teszi a le töl tést és a részletes ana-
lízist. Tekintettel ar ra, hogy a fentebb emlí tett
felharmonikusok egyik káros hatása a gé pek,
transzformáto rok, a nullavezetô melege dé se,
ezért a velük való küzdelemben elenged -
hetetlen a hatékony hômérséklet-ellenôrzés.
Kap  cso lóknál, kötéseknél rossz kontaktust,
mo to  roknál mechanikai hibát, csapágyszo -
ru  lást is jelezhet a hômérséklet emelkedése.
Ezen túlmenôen bármilyen, a hûtéssel és fû -
téssel kap csolatos technológiát, az ott alkal -
mazott hô szigetelések jóságát, sôt üzemi,

vagy lakó épü letek bizonyos hôtechnikai
tu lajdon ságait is lehet infravörös

méréstechni kával, hôka me rá val
ellenôrizni.

Áramfelvétel
mérése 

lakatfogó
multiméterrel

IP67 védettségû multiméterek

ÚJ HÔKAMERA

� nagy pontosság (0,2% leolvasott értékre)
� könnyû kezelhetôség, kis méret és súly
� éles képek 1,3 m – végtelenig 

+ makro jellegû képek
� beépített kamera látható fényre is, s a 

képével vegyíthetô a hômérsékletinformáció
� NTSC videojel kimenet
� jpeg képforma adattal, 1GB SD kártya
� feldolgozó szoftver (Mikrospec 4.0 Basic)
� riasztás határérték túllépésre
� 300 g súly (akkukkal), 100x65x45mm méret
� SZOLID ÁR, kitûnô ár/érték viszony

UGYANOTT:
� további, akár folyamatirányításra is alkalmas

hôkamerák szoftverrel
� hordozható és telepített infrahômérôk 

(–40…+3500 °C)
� szupergyors infrahômérôk 

(akár 6 μs mérési idô)
� infra hôkapcsolók (–40…1500 °C)

Egy igazi 
„zseb-hôfényképezôgép” 
–20…+350 °C-ig

iwww.meter.hu
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MÛSZER- ÉS MÉRÉSTECHNIKA

TOVÁBB BÔVÜLT AZ ELSINCO TERMÉKKÖRE

A hozzáférési hálózatok ké zi
mûszerei mint a HST-3000,
SmartClass, MTS-4000 mind a
legújabb, mind a hagyományos
hálózatok technológiáit támo-
gatják, a rézérpár-mi nôsítéstôl
az optikai szálvizs gálaton át a

magasabb rétegbeli analízisig. 
� FTTx � GPON-teljesítménymé-

rô � „Last mile” OTDR � Triple Play � VoIP
� IPTV � 10/100 Ethernet � GigEt hernet
� xDSL � ISDN � Rézérpár-minôsítés

Transzporthálózatok
méréseihez a hordoz-
ható, MTS-8000 és az
MTS-6000A platfor-
mot ajánljuk. Mindkét

mûszer moduláris felépítésébôl adódóan
átviteltechnikai és/vagy optikai mûszerként
egyaránt konfigurálható.
Vizsgálható átviteli technológiák: 
� 10 GigE LAN/WAN � 10 M/100 M/1 GigE
� SDH, Next Generation SDH � PDH � IP,
MPLS � Fiber Channel � OTN

A hálózatokba beépíthetô mo -
nitoringrendszerek (EtherNID,

Test Point), il let ve labor mû szerek
te  kin te tében is minden igényt ki e -

lé gítô megoldást kí nálunk. Az optika terüle-
tén a Mul tiple Application Platform (MAP-200),
az átviteltechnika területén az ONT-5xx la bor-
mûszer-család az ideális megoldás.
Moduláris, szolgáltatásminôség-
ellenôrzô rendszerek 
� Ethernet-támogatás: 10/100 M, 1 GigE,
10 GigE � 1 G/2 G/4 G/10 G Fibre Chan -
nel � SONET/SDH 39.813 Gib/s-ig � OTN
43.018 Gib/s-ig

ANRITSU Co.
A vezetékes és a vezeték nélküli telekommunikációs rendszerek méréstechnikai megoldá sai nak élvonalbeli
japán szállítója.

KIKUSUI Electronics
A nagy teljesítményû AC és DC tápegységek, elektronikus terhelések és villamos biztonsági tesz te rek vezetô
japán gyártója.

AMETEK Programmable Power Division 
A korszerû erôsáramú elektronika világszintû éllovasa, a programozható AC és DC tápegységek, valamint elekt-
ronikus terhelések vezetô gyártója.

Anite Finland Ltd.
A vezeték nélküli air interface-ek méréséhez és analíziséhez szükséges termékek élenjáró fejlesztôje. Drive-tesztek.

Austrian Research Centers GmbH Seibersdorf
Az ARCS a legnagyobb alkalmazásorientált kutató-fejlesztô központ Ausztriában.

LEADER ELECTRONICS CORP
A televíziózás elektronikus mérômûszerei.

CUBRO
Ethernethálózatok méréstechnikája.

Proximion 
WDM monitoringrendszerek.

Taiyo
Iránymérô antennák, kézi, autóba szerelhetô és fixen árbocra építhetô.

2008. év végén négy új gyártó kereste meg cégünket, azzal a kéréssel, hogy vállaljuk termékeik Magyarországon történô forgalma zá sát. A tár-
gyalások eredményeképpen végül két gyártóval írtunk alá együttmûködési megállapodást, így nagy örömünkre szolgál a nagyobb nyilvánosság
számára bejelenteni, hogy 2009. január 1. óta az Elsinco Budapest Kft. a JDS Uniphase Corporation (korábban ismert nevén Schlumberger,
Wavetek, Wandel Goltermann, TTC, Acterna, Narda, Innocor, Divicatch) távközlési mérômûsze rei nek és az Aeroflex (korábban Marconi, Racal)
mûszerek hivatalos magyarországi képviselôje.

Engedjék meg, hogy ezen két új partnerünk legjelentôsebb mûszereit – a teljesség igénye nélkül – pár szóban bemutassuk!

JDS Uniphase Corporation
A hozzáférési és átviteli telekommunikációs technológiák „jövôálló” vizsgáló- és mérômû sze rei nek kiemelkedô
szállítója.  

Az 1980-ban alapított ELSINCO GmbH. kezdettôl fogva az elektronikus mérômûszerek marketingjére, értékesítésére, szervizére, va -
la  mint méréstechnikai tanácsadásra összpontosította tevékenységét. A cég, amely 1990-ben Magyarországon hozta létre elsô le ány -
vál lalatát, a késôbbiekben további leányvállalatokat alakított a régióban. Így hamarosan az elektronikus méréstechnika legnagyobb
füg getlen szállítója lett Közép- és Kelet-Európában.

Az általunk forgalmazott termékek körét folyamatosan bôvíteni igyekszünk. A cég megalakulása óta partnereink között tudhatjuk
a vi lág legnagyobb méréstechnikai gyártóit:
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Reméljük, hogy kibôvült termékválasztékunk-
kal még szélesebb körben tudjuk meglévô és
leendô Ügyfeleink igényeit az értékesítés, az in-
formációnyújtás, a ter mék támogatás és a szer-
viz területén kiszolgálni.

Az Aeroflex legújabb
multifunkciós PMR
tesztere 
A 3920-as rádiókom-
munikációs ana lizátor

univerzális, ugyanakkor átfogó megoldást
nyújt a professzionális analóg és digitális rá -
diókommunikációs berendezések és termi-
ná lok tesztelésére.
Támogatott technológiák: 
� Analóg – FM, AM, AM USB, AM LSB �
TETRA – BS, BS T1, DM, MS, MS T1 � DMR
(MOTOTRBO™) – Digital Mo bile Radio �
HPD® – High Perfor man ce Data 
Rugalmas konfigurálhatóság – széles op -
cióválaszték: 
� TETRA bázisállomás- és termináltesztek
DMO-val � Követôgenerátor, szûrô- és erô-
sítôméréshez

Az elsô terepi rádiókommu-
nikációs teszter, amely bár-
hol használható
A 3500A mûszer, a piacve-
zetô 3500-as, 1 GHz-es, kézi
rádiókommunikációs anali-

zátor alapjain, de új, magnézi-
umötvözetû házban, új audió- és mikrofon-
csatlakozókkal és még egy szerûbb kezeléssel.
Terepi kivitel – bármilyen körülmények
között használható: 
� kis tömeg: kb. 3 kg, 7 órás használat belsô
akkuról � széles mûködési hô mér séklet-tar-
tomány: –20°°C … +50°°C � MIL RF
28800F Class II minôsítés.
Teljes körû mérési képességek, AM/FM
rádióadók teszteléséhez: 
� AM- és FM-moduláció és RSSI-mérés �
RF-teljesítménymérés, (20/150 W) � AF-
generátor és -modulátor � DCS-generátor �
RF-frekvenciahiba-mérô � SINAD- és tor -
zításmérés 

Az Aeroflex PXI (PCI eX -
tension for In stru ments)

termékport fó liója lehe-
tôvé te szi a gyors teszte-

ket, elsôsor ban gyártói
környezetben, ahol na -

gyon fontos szerepet kap az integrálhatóság.
Az Aeroflex „PXI Stúdió” szoftveres támogatás-
nak köszönhetôen igény sze rint alkalmazá-
sunkhoz igazíthatjuk rend szerünket, legyen szó
analóg vagy digitá lis modulá ciójú jelek gene-
rálásáról, va la mint modulált jeleink gyors analí-
zisérôl.
RF-generátormodulok 6 GHz-ig: 
� Kimeneti teljesítmény –120 dBm-tôl,
+6 dBm-ig �Modulációs sávszélesség 90 MHz
� Szabadon szerkeszthetô vagy elôre definiált
modulációk (WLAN, TET RA, GSM, UMTS,
WiMAX…)
RF analizátormodulok: 
� 6 GHz sávszélesség � 13 vagy 14 bi tes
ADC-felbontás � Modulációs sávszélesség
90 MHz

Aeroflex Inc.
Rádiókommunikációs analizátorok, spektrumanalizátorok gyártója, elsôsorban TETRA- és AVIONICS-alkalma-
zásokra.

iwww.elsinco.hu
office@elsinco.hu

Tanácsadóink:
Barabás László – Telecom, tel.: (06-20) 480-8002
Pelikán László – RF, Anite, Aeroflex, tel.: (06-20) 480-8003
Simara Zoltán – Power Solution, RF, Aeroflex, JDSU,

tel: (06-20) 480-8001

NYERJE MEG A MICROCHIP PIC32 USB STARTER BOARD-OT!

Az ELEKTROnet közremûködésével most megnyerheti
a Microchip vadonatúj PIC32 USB Starter Board ter-
méket, amely kiváló belépési pont az USB On-The-Go
PIC32 mikrokontrollerek világába.

Az induló készlet elôtelepített demonstrációs szoft-
verrel érkezik, amely alapján a felhasználó megismer  -
heti a PIC32MX új képességeit. A moduláris bôvítô-
in terfész segítségével a rendszer tovább is fejleszthetô
funkcionalitás tekintetében, a PIC32 USB Starter Board
része továbbá egy teljes hibavadászati és programo-
zási képességekkel rendelkezô, integrált áramkör is.
A kártya és a Microchip ingyenes USB szoftvereinek
(USB gazda-, szolga- és On-The-Go stackek, egyéb
for ráskódok) együttes használatával a felhasználók egy -
szerûen fejleszthetnek beágyazott USB gazda-, szolga-,
kettôs szerepû vagy On-The-Go alkalmazásokat, va -
lamint végezhetik azok dokumentációs munkáit is.

Az USB Starter Board kártyaformátuma és bôvítô-
csatlakozója megegyezik a PIC32 Starter Kit
(#DM320001) termékével. Az MPLAB 8.10 verzió új -
donsága a 32 bites Microsoft Windows Vista operá-
ciós rendszer támogatása a Windows XP és Win dows
2000 rendszerek mellett.

Ha meg szeretné nyerni a PIC32 USB Starter Board-ot,
látogasson el az alábbi címre, és töltse ki az online
ûrlapot!

iwww.microchip-comp.com/enpic32usb
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Az elektromos berendezések, eszközök javítás utáni és idôszakos biztonsági ellenôrzése rendkívül fontos fel -
adat az eszközök biztonságos használata szempontjából. A Metrawatt cég SECUTEST SIII+, SII+10 készülékei vel
ezek a vizsgálatok egyszerûen és gyorsan végezhetôk el. A készülékek alkalmasak orvostechnikai berende-
zések, eszközök szabványos biztonságtechnikai vizsgálatára is

NAGY TELJESÍTMÉNYÛ ÉLETVÉDELMI MÛSZEREK
PÁSTYÁN FERENC

A SECUTEST SIII+ ellenôrzô készülék nem zet közi
alkalmazásra készült. A tesztfoglalat, a felhasználói
interfész nyelve és a kívánt mé rések testre szabha -
tók. A készülék az alábbi elekt  romos biztonsági mé -
résekre alkalmas:
� Elektromos mérô/szabályozó mûszerek és labo-

ratóriumi eszközök EN 61010 szerinti vizsgálata
� Elektromos berendezések

DIN VDE 0701-1:2000 szerint
� Adatfeldolgozó eszközök és berendezések

DIN VDE 0701, part 240 és DIN EN 60950
szerinti vizsgálata

� Idôszaki ellenôrzés DIN VDE 0702: 2004 szerint
� Elektromos orvosi eszközök DIN VDE 0751-

1:2001, EN 60601 szerinti vizsgálata, MPG
szerinti biztonságtechnikai vizsgálat

� Nagyfeszültségû ellenôrzés az EN 60950, EN
61010, EN 60335 és EN 60601elôírásai szerint.
A készülékek a cég saját laboratóriumi (DKD) kalibrációs jegy zô -

könyvével kerülnek fogalomba.
A készülékek maximális felhasználói biztonságot nyújtanak,

amennyiben a mérés a kezelôre vagy a készülékre veszélyes lenne,
a készülék a mérést nem hajtja végre.
A vizsgálni kívánt készülék többféle módon csatlakozhat a vizs gá -
landó objektumhoz:
� a tesztfoglalatba közvetlenül, vagy a különbözô típusú adapte rek

segítségével
� a csatlakozóhüvelyekbe, ha a mérni kívánt készülék nem rendel-

kezik hálózati csatlakozóval
� hosszabbítókábellel ellátott csatlakozóaljzattal adapteren ke resz tül

vagy közvetlenül
� csatlakozás a funkcionális vagy a védôföldhöz
� 10 megérinthetô, elektromosan vezetôrész csatlakoztatható kü lön-

külön vagy csoportosan.
Hálózati csatlakozó polaritásának megfordítása. A hálózati csat-

lakozó polaritását nem kell kézzel megfordítani. A polaritás megfor-
dítása a mérés alatt belsôleg történik.

A hálózati hibák és a védelmi osztály (I vagy II) automatikus felis-
merése. A mérés veszély esetén automatikusan kikapcsol.

Kijelzô. Menük, beállítási opciók, mérési eredmények, utasítá sok
és hibaüzenetek, valamint az online segítség és a kapcsolási rajzok
mind megjeleníthetôk a háttér-megvilágított pontmátrix LCD-n.

Menüvezérelt tesztsorozatok. A készülékekkel sorozatmérések vé -
gezhetôk kézi vezérléssel vagy teljesen automatikusan.

A védôvezetô tesztelése a készülék kivitelétôl függôen (4- pó lu sú
mérés) 200 mA, 10 A vagy a 25 A mérôárammal lehetséges.

Szigetelések ellenôrzése. A szigetelési ellenállás közvetlenül, vagy
az ekvivalens szivárgó áram mérésével, vagy nagyfeszültsé gû teszttel
valósítható meg.

Szivárgóáram mérése. A földvezetô áramának, a tokozás vagy a
be tegen folyó szivárgóáram, betegen folyó segédáram, védôvezetô
árama, érintési áram mérésével, a feszültség mentesség ellenôrzése
áram méréssel vagy a szivárgóáram mé résével végezhetô el.

Alapvetô eszköz és bôvítési jellemzôk. A mérômûszer beállítható
speci ális jellemzôkkel egy adott feladat hoz. Különbözô kiegészítôesz -
közök kel le hetôség van a készülékek PC-hez, nyomtatóhoz és vonal -
kód leol va só hoz való csatlakoztatásához.

Bôvíthetôség, memória- és bemeneti egység SECUTEST SI
A SECUTEST SI opciói az alapkészüléket bô vítik ki egy memóriá-

val ren delkezô adat gyûj tôvel és egy alfanumerikus billentyûzettel.

A mért értékek ebben az egységben tárolhatók.
Az eltárolt ér té kek a billentyûzettel bevihetô meg-
jegyzésekkel egészíthetôk ki. A ké szüléken talál -
ható LCD a modul kijelzô egységeként használható.
Elvégezhetô a mért értékek statisztikai analízise.

Az SI-egység csa varokkal a készülék fedelébe
erôsíthetô be.
A Windows alatt futó szoftver segítsé  gével
a szabványok által elôírt összes szükséges
jegy zôkönyv létrehozható, és az adatok
ele  mez hetôk.

Alkalmazások
Elektromos berendezések és eszközök biz-

tonsági el le nôrzése BGV A3 szerint.
A mûszer a javított vagy módosított készülékek,

ill. azok idôszakos vizsgálatának DIN VDE 0701-
0702:2008 elôírás szerinti biztonságos és gyors

elvégzését teszik lehetôvé. A szabvány
elôírásainak meg fele lô en az
aláb bi ellenôrzések vé gezhetôk
el: védôvezetô el len állása, szige-
telési ellenállás, védôvezetô
árama SC1 eszközöknél, érintési
áram SC2 eszközöknél, megérint-
hetô ve zetôrészek feszültségme-
netes sége (=érintési áram)

Szivárgóáram mérése: közvetlen
mérés, ekvivalens szivárgóáram, és ma -
radékáram mérése.
Elektromos orvostechnikai berendezések ellenôrzése a
German Medical Product Law (MPG) (német orvostechnikai gyárt-
mányok) és a kapcsolódó „Kezelési utasítások” elôírásai szerint.

A mûszer a javított vagy módosított orvostechnikai készülékek, ill.
azok kiegészítô elemeinek (pl. páciensportok) vizsgálatának DIN
VDE 0751 és EN60601 szabvány szerinti biz tonságos és gyors elvég-
zését teszi lehetôvé.

A DIN VDE 0751 szabvány elôírásainak megfelelôen a következô
ellenôrzések végezhetôk el: védôvezetô ellenállása, szigetelési ellen-
állás, ekvivalens készülék szivárgóáram, ek vivalens páciens szi vár gó -
áram, készülék szivárgóáram, páciens szivárgóáram (az AC/DC ré -
szek külön mérve).

Szivárgóáram mérésének lehetôségei: közvetlen mérés, ekvivalens
szivárgóáram és maradékáram mérése.

Szoftverbôvítéssel (upgrade opció) lehetôség van EN 60601 szab-
vány szerinti mérések elvégzésére a következô meghibásodás szerinti
feltétel mellett: feszültség az alkalmazóegységen, szakadt semleges és
szakadt védôföld vezetô mérése automatikus L-N polaritáscserével.
� Védôvezetô ellenállásának mérése.
� Szigetelési ellenállás mérése L és N a védôvezetôhöz kötve meg -

érinthetô részek a védôvezetôhöz kötve.
� Földelés szivárgóárama, tokozás szivárgóárama, páciens szi vár  gó -

árama, páciens segédárama.
A következô kiegészítô mérési feltételek állíthatók be:
� Szakadt készülék föld- és ekvipotenciális kábelezés
� Tokozás a földre kötve, alkalmazói egységek, megérinthetô ré szek

a földre kötve.
Funkcionális ellenôrzés teljesítményanalízissel (akár 16 A-ig)
Az ellenôrizendô készülék funkcionális ellenôrzése az ellenôrzô ké -
szülék beépített hálózati csatlakozóján keresztül történik. Az ellenôr-
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zés során a következô paraméterek mérése vagy automatikus kiszá-
mítása történik meg: hálózati feszültség, maradékáram, teljesítmény-
felvétel, valódi és látszólagos teljesítmény, teljesítménytényezô, fo -
gyasztás, mûködési idô.
Multiméter-funkciók
A készülék a multiméter-funkciók mellett hômérsékletet is mér,
amivel lényegesen kiszélesíti a készülék alkalmazhatóságát. Mul -
timéteres funkciók: AC/DC feszültség, ellenállásmérés, fázisde-
tektálás, áram- és védôvezetôk ellenállásának mérése lakatfogó-
val (tartozék), hô mér sékletmérés Pt100 vagy Pt1000 érzékelôvel
(tartozék).
Nagyfeszültségû ellenôrzés DC-feszültséggel
A vizsgálandó (I-es és II-es besorolású) készülékek hálózati csatlako-
zó ját az ellenôrzô mûszer mérôcsatlakozójába kell csatlakoztatni.

Az ellenôrzô készülék ellenôrzi a hálózati bekötést, és ha helyte-
len vagy veszélyes elkötést állapít meg, azt kijelzi és veszély esetén
a mérést letiltja.

Az ellenôrzô mûszer nagyfeszültségû ellenôrzésre történô haszná-
lata problémamentes, mivel arra nem vonatkozik a DIN VDE 0104
elô írása. A nagyfeszültségû ellenôrzést a készülék DC-feszültséggel
végzi. A váltakozó áramú ellenôrzés követelményei miatt az ellenôr -
zés 1,5-szeres DC-feszültséggel történik. Ezt a szorzótényezôt a ké szü-
lék automatikusan állítja be.

Ez a DC nagyfeszültségû ellenôrzése megfelel az EN 60601 3rd
edition/EN 50106 (VDE 0700 part 500), valamint egyéb szabványok
elôírásainak is.
Mérési jegyzôkönyvfunkciók
Minden, az elektromos készülékek jóváhagyásához vagy mérési jegy-
zôkönyvhöz (pl. ZVEH) szükséges adat mérhetô a készülékkel. Min -
den mért adat dokumentálható és archiválható a mérési jegyzôkönyv
segítségével, amely közvetlenül kinyomtatható a DA-II nyomtatóadap-
ter segítségével, vagy a mért adatok elmenthetôk a memóriába és ké -
sôbb számítógéprôl nyomtathatók ki.

iwww.rapas.hu

INGYENES DISTRELEC-
TELEFON- ÉS -FAXSZÁM
A MAGYAR VÁSÁRLÓK
RÉSZÉRE!

www.distrelec.com

A DISTRELEC, az Ön elektronikai disztribútora komplex
szolgáltatást nyújt a magyar vásárlók számára: ingye-
nes telefon-, és faxszám, új katalógus magyar nyel-
ven, bôvült termékkínálattal és kedvezô árakkal

A DISTRELEC terje del -
mes minôségi termék -
programmal – több mint
600 neves márka gyár tó -
tól – átfogó kínálattal
rendelkezik az elektro ni -
ka, elekt rotechnika, mé   -
rés tech nika, automati zá -
lás, pneumatika, szer -
szá mok és se géd anya -
gok terén.

Az egyes termékcsa-
ládok skáláját bôvítettük
és a bevált kínálatot új
ter mékcsoportokkal
gaz dagítottuk.

„Méréstechnika” kínálatunkból a Fluke 215C/225C terméket mutatjuk be:
Cikkszám: 917055
Color ScopeMeter gyûjtôsín stabilitás-ellenôrzéssel, 
ipari gyûjtôsín-rendszerekhez

A Fluke 199C és 196C típusú Co lor Sco   pe Meter alapelvét kö vetô
225C és 216C modellek rendelkeznek az em lített mérô mû sze rek összes
funkcioná lis jellemzô jével, emellett kiterjedt tesz telési funkciókat kínál-
nak számos ipa ri gyûjtôsínrendszer jeleinek vizs gála tára. Gyûjtôsín-sta-
bilitás vizs gálati üzemmódban a Sco pe Me terek végre hajtják a gyûj -
tôsínrendszer villamos je leinek automatikus elemzését, és a pa ra mé -
tereket összehason lítják a meg felelô, az adott gyûj tôsínrendszerre ér -
vényes ipa ri szabványok elôírt értékei vel. A felhasználó másik lehetô-
sége egy úgynevezett „szem ábra”-kijelzés vá lasztása, a jel általános
mi nôségi jellemzôinek gyors és egyszerû vizs gálata céljára.

A megfelelô ipari szabvánnyal vagy a felhasználó által definiált refe-
renciaértékekkel való összehasonlítás alapján a mûszer a paramétereket
automatikusan „Jó”, „Gyenge” vagy „Rossz” kategóriákba sorolja be. A mû -
szer minden mért paramétert egy pillanatnyi értékkel, valamint egy, elô re
meghatározott idôintervallumokban mért statisztikai minimum- és maxi-
mumértékkel ábrázol. Kijelzi az alkalmazott referenciaértéket is, hogy a
felhasználó jobb áttekintést kaphasson a rendszer viselkedésérôl. A vizs-
gált paraméterek közé tartozik a jel amplitúdója, az elôfeszültség, a felfu-
tási és lefutási idôk, a dzsitter, a lineáris torzítási tényezô és a zavarószin-
tek (sávon belüli és sávon kívüli zajszintek), az aktuális ipari szabvány-
ban szereplô követelményektôl függôen.

Szállítási határidô 48 óra. A szállítási költség – rendelésenként –
mennyiségtôl és súlytól függetlenül 5 EUR + áfa.

A nyomtatott elektronikai katalóguson kívül a teljes program termé-
szetesen a DISTRELEC honlapján is megtalálható. E-commerce megol-
dásainkkal teljes, vállalata akár egyéni igényeihez igazított elektronikai
katalógushoz juthat, amellyel pénzt és idôt takaríthat meg.

iinfo-hu@destrelec.com
www.distrelec.com

Tel.: (06-80) 015-847
Fax: (06-80) 016-847
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Kibôvült képességek

Számos kommunikációs busz – így GPIB,
USB, LAN (beleértve az LXI) –, illetve so ros
típus érhetô el a különálló mûsze rek hez. A
különbözô buszok – beleértve az LXI-t –
teljesítménye el térô lehet, így egy-egy
alkalmazásba bi zonyos típusok jobban be -
építhetôek. (Pl.: egy széles hálózatot ki -
szolgáló teszt rend szer-architektúrában a
LAN-alapú busz job ban használható, mint
a PCI-alapú. Más felôl azonban a LAN bu -
szok kal össze vet ve a PCI-alapú meg kö ze -
lí tés jobban érvé nye síthetô olyan rendsze -
rek ben, amelyek ma gas sávszélességet és
alacsony késleltetési idôt igényelnek.)

Több különbözô típusú buszt egyesítve,
a hibrid rendszerek képességeinek skálája
lényegesen szélesebb, mint az egyféle bu-
szon alapuló rendszereké.

A mûszer kiválasztásának lehetôségei

Nem minden mûszer érhetô el bármely
busztípusról. Az egyes buszok alkalmaz-
hatósága korlátozódik, amikor kizárólag
egy típust választanak ki egy adott plat-
formhoz vagy rendszerhez. Hibrid rendszer
létrehozása esetén azonban az egyes mû -
szerekben használt buszok összeépíthetôk,
ezáltal a tervezô több lehetôség közül vá -
laszthat, amikor az adott alkalmazáshoz
mû szereket rendel.

Költségcsökkentés az élettartam 
növelé sével

Minden tesztrendszer kezelésében kihí-
vást jelent a teljesítmény, a skálázható -

ság, a költségek és a rendszer optimális
élettartama között megtalálni az egyensúlyt.
Egyes esetekben magának a rendszernek
az életciklusa hosszabb, mint a fel használt
tesztalkatrészek élettartama. A rendszer
életciklusának növelése ér de ké ben az egyes
alkatrészekbôl megfelelô mé retû raktár-
kész let halmozható fel, lehet felárat fizetni
a kifutott részek után, vagy éppenséggel új -
ratervezni a teljes tesztrendszert, meg-
akadályozva annak elavulását. Míg ezek
a folyamatok segítenek a rendszer élettar-
tamának növelésében, nemcsak hogy költ -
ségesek, de rákényszerítik a tervezôt, hogy
feláldozza az élettartamot a skálázhatóság,
rugalmasság és teljesítmény érdekében. Hib-
rid rendszer használata esetén azonban
csökkenthetô annak kockázata, hogy egy
adott mûszertípus élettartama idô elôtt le -
járjon. Nem kell aggódni például amiatt,
ha egy bizonyos GPIB mûszer többé már
nem elérhetô, hiszen hasonló mûszer be -
szerezhetô PXI busztípussal. Követ ke zés -
képpen a hibrid rendszerek költséget ta ka-
rítanak meg, illetve megnövelik a rendszer
élettartamát.

A hibrid rendszer olyan architektúra,
amely az alkalmazás szemszögébôl transz-
parens módon kapcsol össze több busz-
technológiát. Továbbá nyitott, több gyártó
termékeibôl álló struktúrát használ, amely-
lyel az I/O-összeköttetések nagyfokú ru gal -
masságát érheti el.

A hibrid rendszer építésének egyik mód-
ja a rendszer PXI platform és NI Test Stand
köré építése. Mivel a PXI vezérlô teljes
funkciójú, operációs rendszerrel rendelke  -
zô számítógép, ráadásul GPIB-, USB- és
LAN-csatlakozási lehetôségekkel is rendel-
kezik, így egy hibrid rendszer ideális mag -
ját jelenti. A PXI másik elônye, hogy a rend-
szer alapját képezô platform integrált idô-
zítô- és kioldólehetôségeket is kínál a pa -
nel hátlapján.

A több különbözô busztípussal kommu-
nikáló, valamint a csatlakoztatott mûsze -
rek szoros szinkronját lehetôvé tevô plat-
form mellett szükség van egy olyan erô-
teljes szoftvereszközre is, amely segít, hogy
a hardvert fel lehessen programozni kü lön-
bözô – például az egyenáramú fe szült ség-

mérés, vagy a frekvenciaerôsség-spektrum
– funkciókra. Bár a fenti alkalmazások
gyakorlatilag minden programnyelven
meg írhatók, számos olyan fejlesztôi kör-
nyezetet ismerünk, amelyek speciális esz-
közöket tartalmaznak, hogy könnyedén
elér hessünk tesztelési és mérési felülete-
ket. Ilyen például a National Instruments
Lab VIEW és a LabWindows/CVI (ANSI 
C-kör nyezet). Ezek a környezetek ideálisak
nyílt kapcsolódási felületek kialakításá-
hoz be é pített VISA-, IVI-, Ethernet/LXI- és
USB-kom munikációs képességeikkel.
Ezen kívül számos elemzô- és adatmegje-
lenítô eszközzel is rendelkeznek.

Amint a fejlesztô létrehozta az egyedi
tesztmodult egy alkalmazásfejlesztô – pél -
dául NI LabVIEW – környezetben, azt in -
tegrálnia kell egy olyan architektúrába,
amely képes sorba állítani a tesztrutinokat,
naplózni az adatokat, jelentéseket gene-
rálni, valamint kezelni a felhasználói jo -
go sultságokat is. Az NI TestStand az ilyen
típusú rendszerkezelô szoftverek iparági
szabványa. Mivel az NI TestStand képes
LabVIEW, LabWindows/CVI, Visual Ba sic,
C, C++ vagy NET programnyelven írt
teszt modulok integrálására, segít megóvni
a már létezô szoftverfejlesztô beruházá -
so kat, továbbá az NI TestStand erôforrás
ütemezés- és jelentésfunkciójával segít a
tesztmegvalósítás kezelésében.

A hibrid rendszerek kínálta elônyök ki -
használása érdekében számos vállalat
hasz nál már PXI-, NI TestStand- és NI
LabVIEW-alapú moduláris és skálázható
tesztrendszer-architektúrát. Ezen vállala-
tokról és si kereikrôl bôvebb információt a
www.ni.com/so lutions weboldalon ol vas-
hatnak.

Míg számos mûszergyártó hangsúlyozza bizonyos kommunikációs
buszok elônyeit a többivel szemben egy adott rendszer tervezésekor,
hibrid rendszerek tervezésénél sokszor hatékonyabb több különbözô
kommuniká ciós busz- és platformtípus együttes alkalmazása. A hibrid
rendszerek mellett számos elôny sorakoztatható fel

MEGLÉVÔ TESZTRENDSZEREK OPTIMALIZÁLÁSA
HIBRID ARCHITEKTÚRÁN KERESZTÜL (2. RÉSZ)
JAIDEEP JHANGIANI

2. ábra. A PXI ideális választás, mivel
a hibrid rendszer magját alkotja

1. ábra. Minden egyes busztípus haszná -
latának megvannak az elônyei és hátrá -
nyai. A hibrid rendszerek lehetôvé teszik a
különbözô buszok erôsségeinek ötvözését

iwww.ni.com/hungary
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A GW INSTEK (GOODWILL) 
ÁLTALÁNOS CÉLÚ MÛSZEREI

LCR-8101 1MHz-es precíziós LCR-mérô

Az LCR-8101-es precíziós LCR-mérô nagy
pontosságot és sok ol da lú ságot nyújt fel-
használóinak a széles tartományban el-
végezhetô al kat részméréseknél, beleértve a
DC-ellenállásmérést és a feszültség/á ram
monitorozást is. A nagy felbontás és preciz-
itás pontos mérési eredmé nyeket garantál,
amelyek segítenek az alkatrészek karakter-
isztikájának a rekonstruálásához. A Multi
Step üzemmódja lehetôvé tesz egyedi mé -
réseket Pass/Fail kijelzéssel a felhasználói
igényeknek megfe le lô en. Minden egyes pro-
gramlépéshez külön lehet a paramétereket
és a li mi teket megadni. A GPIB és RS–232
interfészek állandó tartozékok a távvezérlés,
illetve a mérési adatok PC-n történô feldol-
gozása ér dekében. Az opcionális „Grafikus
üzemmód” funkcióval alkatrész-karakter-
isztikákat lehet megjeleníteni diagramos for-
mában.

GPD-3303S többkimenetû, lineáris 
DC-tápegység

A GPD-3303S digitálisan vezérelhetô
lineáris DC-tápegység, nagy mé retû fényes
kijelzôvel, finom felbontású kimenetekkel,
4 setup me mó riával, USB-interfésszel,
intelligens hûtôventilátor-vezérléssel és
mind ezek mellett kedvezô árral ren-
delkezik. Ezek a kiváló jel lemzôk a GPD-
3303S-t a legígéretesebb újdonsággá
teszik a tápegységpiacon.

A GPD-3303S 1 mV/1 mA nagy felbon-
tása tiszta és stabil kimenetet garantál, így
lehetôségünk van olyan vizsgálatok elvég-
zésére is, ahol a vizsgálójel csak kismérték-
ben változik.

Az ELTEST Kft. nem csak a híres amerikai LeCroy osz cilloszkópok kizáróla-
gos magyarországi forgalmazója, hanem további 15 neves mûszergyártó cég
termékeit is forgalmazza. Ezek közül ismét néhány GW Instek (Good will)
gyártmányú általános célú mûszert mutatunk be

LCR-8101 precíziós LCR-mérô

GDP-3303S tápegység

Fontosabb jellemzôk:
� Teszt frekvencia: 20 Hz … 1 MHz
� 6 digites méréseredmény-felbontás
�DC-ellenállásmérés
�DUT-áram és -feszültség monitorozása
�0,1% alap mérési pontosság
�Széles körû mérési funkciók: im pedancia,

fázisszög, induktivitás, kapacitás, AC-ellen-
állás, minôségi tényezô, disszipációs ténye-
zô, vezetôképesség, admittancia, reaktív
ellenállás, meddô vezetôképesség

�GPIB-interfész
�Nagyméretû LCD-kijelzô
� Egyszerûen érthetô kezelôfelület
�Multi Step üzemmód
� Pass/Fail komparátor
�Grafikus kijelzés (opció)

Fontosabb jellemzôk:
� 3 független kimenet: 2×30 V-3 A;

1×2,5/3,3/5 V-3 A
� 4 független kijelzô (3 digit a tizedesvesz-

szô után)
�Minimális felbontás 1 mV/1 mA
�Alacsony zaj és hullámosság: 1 mVrms

(5 Hz … 1 MHz)
� Gyors szabályozás: beállási idô ~ 100 μs
�Digitális elôlapi vezérlés 

(forgatható encoderek)
� 4 setup memória (+ 1 gyári beállítás)
� Elôlapi kezelés letiltása
� Követô soros és párhuzamos 

üzemmódok: 1×60 V-3 A
vagy 1×30 V-6 A

� Intelligens ventilátorvezérlés 
(az alacsony zaj érdekében)

MÛSZER- ÉS MÉRÉSTECHNIKA

ELTEST Kft.
1015 Budapest, Hattyú u. 16.
Tel.: 202-1873. Fax: 2225-0031
E-mail: eltest@eltest.hu
Honlap: www.eltest.hu

i
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Az Endress&Hauser cég növeli piaci ré sze-
sedését Kínában. A képen áramlásmérôk
összeszerelését végzik egy kínai gyárban.

A cég legújabb termékeinek egyike az
ammónia és nitrát kimutatására alkalmas,
ion-szelektív elektródával rendelkezô, po -
tenciometrikus mérôrendszer.

A teljes mérôrendszer az említett szen-
zoron kívül távadót is tartalmaz. A szenzor
abszolút összetett: ion-szelektív elektróda,
elektródpotenciál-kiegyenlítô, hô mér sék let-
szenzor, automatikus, légkompenzált tisz-

títófej és elôerôsítô.
Amint a kép mutatja,
a szenzor közvetlenül
a mérendô anyagba
me ríthetô.

Az amerikai Emerson Process Mana ge -
ment cég teljesen friss információja sze-
rint, a DeltaV folyamatirányító berendezé-
süket új, prediktív intelligenciával látja el.
Ez a PlantWeb rendszerbe ágyazott és a
DeltaV InSight egységében megvalósított
intelligencia önállóan „megtanulja, meg-
ismeri” az irányított folyamat dinamikáját,
diagnosztizálja az irányítási problémákat
és újrahangolja a szabályozási köröket az
optimális mûködésük érdekében.

Kínai összeszerelô üzem áramlásmérôk
gyártásához

Kémiai
mérôrendszer 

A mérés kivitelezése
ISEmax mûszerrel

Az NI LabVIEW,
a Mathworks
Matlab és az
INRIA (a SciLab
K o n z o r c i u m
elôdje) SciLab
program együtt
óriási erôforrása
a felsôoktatásban
és kutatásban te -
vé kenykedô k -
nek. Mintegy tíz

évvel ezelôtt hallottam elôször a Scilab –
a Linux operációs rendszerhez hasonlóan
ingyenes és nyitott – matematikai prog-
ramról, amelyet a MATLAB versenytársá-
nak mondtak. A Sci lab 2.0 és 3.0 változa-
tát elnézve ez a versengés egyoldalúnak
tûnt a MATLAB javára, amely akkor már
legalább az 5.2 verziónál tartott. S láss
csodát, mára mind a Matlab, mind pedig
a SciLab a patinás NI LabView elérhetô,
integrált (szoftver gate way rendszeren ke -
resztül) része. Az INRIA, és a többi – egyéb-
ként mind európai – konzorciumi kutató-
intézmény, tehát tízévnyi kemény és kö vet  -
kezetes munkával világszínvonalú, min den-
ki által elérhetô szoftvertermékkel rukkolt
ki. Talán mi ma gyarok is tudunk hasonlóval
elôállni, állítólag igen nagy kapacitású szür-
keállományunkkal…

A modul magába integrál két
darab gyors, 12 bites DAC-
esz közt, két banknyi 64 bi tes
300 MHz-es DDR2 memóriát
és egy Xilinx Virtex 5 LX110T
eszközt. Ez utóbbi optimali-
zálja a logikai mûködést és so-
ros kommunkációt. Így adód-
nak ki a modul szuper techni-
kai adatai: 640 felhasználó ál -
tal konfigurálható I/O, 1 GiB
DDR2 RAM, 2,5 Gibits/s PXI
Express és 64 DSP48E slice.

2009. február 12-én Zürichben tartotta
éves, beszámolókonferenciáját az ABB.
A konferencián a 2008. év üzleti értéke-
lésén túl az alábbiakról is szó esett:
� a szél- és vízenergia kihasználásnak új

módszerei,
� a vasútfejlesztés perspektívái – elsôsor-

ban az Európai Unióban,
� a 62 millió dolláros villamos energetikai

és automatizálási projektrôl Omán ban,
� a 63 millió dolláros villamos hálózati

projektrôl Szaúd-Arábiában, amely nö -
ve li az ország energiarendszerének ka -
pacitását és hosszát.
Legfrissebb hír, hogy az ABB Rick

Dolezal kitûnô, USA-szakembert alkal-

mazza az amerikai régió üzleti irányításá-
hoz, aki 25 éve már az automatizálás
egyik kiemelkedô alakja (a Rockwell cég
fejlesztôje is volt).

Az NI, a Mathworks
és az Inria

www.ni.com, www. scilab.org
www.mathworks.com

www.abb.com

www.emersonprocess.comwww.endress.com
www.hu.endress.com

A Sundance cég új, lélegzetelállító PXI-modulja

Az ABB-hírek

Emerson és a prediktív
irányítás

Endress&Hauser-hírek

Az új, SciLab
gateway a LabView
könyvtárában

PlantWeb architektúrában irányított
technológia

A konferencia elnöksége

Az SMT712
modulwww.sundance.com
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Hardver és szoftver

A különbözô hardver architektúrák esetében a megszakí tás ke ze -
lés mûködési elvei, valamint ezek áramköri megvalósításai na gyon
eltérôek lehetnek, a logikai szintek értelmezését, a megszakítás ké-
rô áramköri vonalak számát és prioritásos rendszerét tekintve is.

Az x86 alapú PC-k esetében 16 hardveres megszakításkérô vo -
nal van (Interrupt Request Lines, IRQ). Más architektúrák eseté-
ben (MIPS, PowerPC) a hardvergyártók döntik el, hány megsza-
kításkérô vonalat építenek be a processzorkártyákra. Abban a
tekintetben viszont minden rendszer mûködési elve azonos, hogy
a hardver felôl érkezô adott megszakításkéréshez egy megfelelô
szoftveres megszakításrutint kell csatolni. Az alábbiakban a QNX
Neutrino OS megszakításkezelése és szoftveres megvalósítása
ke rül bemutatásra, C nyelvû programkódokkal.

A megszakításrutin

A megszakításkezelô rutinokat (Interrupt Service Routines, ISR)
mint speciális eljárásokat a programfolyamatok az elindulásuk
után, futás közben kell, hogy rendszerbe illesszék. Az operációs
rendszer ezután már ezt a programrutint fogja lefuttatni, így vá la-
szolva az adott azonosítóval rendelkezô megszakítási ké relemre.

A megszakításrutinok megírása és tesztelése jellemzôen nem
egy szerû feladat, ráadásul az elvégzendô feladatok mennyiségét
a lehetséges minimumon kell tartani. A QNX esetében mindez
sokkal egyszerûbb feladat, a megszakítás kezelését pedig egy kü -
lön folyamatszál, thread fogja végezni. Erre a speciális folyamat-
szálra jóval több feladatot is rábízhatunk, mivel a QNX nagyon
gyorsan képes a futtatott folyamatszálak között a környezetet át -
váltani (Context switch).

A megszakításrutin becsatolása és leválasztása

A programfolyamatnak megfelelô függvényhívással kell rendszer -
be illesztenie a hardvermegszakításhoz tartozó kezelôrutint (ISR).

Minden esetben a folyamatszál saját maga határozza meg, hogy
melyik megszakítási vonalhoz csatolja hozzá a megszakításki -
szol gáló rutint. Ehhez jellemzôen az InterruptAttach() vagy az
In terruptAttachEvent() függvények hívását alkalmazza.

Ennek visszavonásához, a lecsatolást az InterruptDetach() függ -
vény hívásával végezhetjük el:

A fenti példában egy serint() nevû függvényt csatoltunk hozzá
a 2. soros port megszakításához.

Mi a megszakításkezelô rutin feladata?

A megszakításkezelô rutinnak több feladata is van:
� Meghatározni, melyik hardvereszköz kér kiszolgálást.
� Elvégezni a kérést kibocsátó hardvereszköz kiszolgálását. Ezt

jellemzôen a hardvereszköz megfelelô címen található regisz-
tereinek írásával és olvasásával végezhetjük el.

� Néhány olyan adat, vagy adatstruktúra átírását/frissítését, ame-
lyeket a megszakításrutin és egy vagy több futtatott folyamat-
szál közösen használ.

� Jelezni az alkalmazás felé, hogy valamilyen esemény történt.

A hardvereszköz, megszakításkezelô rutin vagy az alkalmazás
bonyolultságától függôen a fenti listából nem minden lépést kell
szükségszerûen végrehajtani.

Általános követelmény, hogy a megszakításkezelô rutin (ISR)
feladatait a lehetséges minimumon kell tartani. Pl. törölje a meg -
szakításkérés forrását, majd végezze el a megszakításkéréshez tar -
tozó feladatot. A feladatok számának minimumon tartása a meg-
felelô megközelítés, az alábbi okok miatt: 
� A programkörnyezet-átváltás jellemzôen nagyon gyors, csak

néhány mikroszekundum (uSec). Ez lehetôséget adna a meg-
szakításrutinon belüli nagyobb kódméret végrehajtására is, de
tartsuk ezt optimális szinten.

� A megszakításrutinok által végrehajtható függvénytípusok szá -
ma kevés, nem végezhetnek pl. kernelhívásokat sem.

� A ISR-ek magasabb prioritás-értéken futnak minden más prog-
ramfolyamathoz viszonyítva. Nem elhanyagolható szempont,
hogy mennyi idô szükséges egy általunk megírt ISR-rutin ösz -
szes feladatának befejezéséhez. Ez nem kívánt hatást eredmé -
nyezhet a teljes Neutrino rendszer valósi dejû összteljesítmé nyé -
nek szempontjából.

A közös adatstruktúrák frissítése

A megszakításrutinok jellemzôen adatokat is kiolvasnak a meg -
szakításokat kérô hardvereszközökbôl. Ezeket az adatokat olyan
memóriaterületen, olyan változókban kell a megszakítás ke ze lô -

A QNX Neutrino operációs rendszer (11. rész)
KOVÁCS JÓZSEF

—————————————————————————————-
#define IRQ3 3
// Az ISR rutin egy másik forráskódmodulban van,
// ezért itt extern minó́sító́vel hivatkozunk rá

extern const sigevent    *serint(void *, int);
…
…
// Engedélyezzünk I/O hozzáférést a hardverhez
ThreadCtl( _NTO_TCTL_IO, 0 );
//

//  Az interrupt handlert (a „serint()” függyvényt) kapcsolatba hozzuk az
//  IRQ3 -al, a második soros porttal, a PC-n
//
id = InterruptAttach(IRQ3, serint, NULL, 0, 0);
…
// Hajtsunk végre néhány feladatot
…
// Kész; csatoljuk le a megszakításvonalról a kezeló́rutint
InterruptDetach(id);

—————————————————————————————-

A számítógépek szabványos buszaira csatlakoztatott mérésadatgyûjtô kártyákkal megvalósított alkalmazások
esetében jellemzôen megszakításos elvû a mérési eredmények gyûjtése is. A méréseket általában több be me-
neti csatornával rendelkezô, intelligens, nagy bonyolultságú áramkörök végzik. A mérési ciklusok befejezése
után a mérésadatgyûjtô kártyák vezérlô áramkörei megszakításjelzést küldenek a számítógép programozható,
megszakításkezelô áramköre felé. Ezeket a megszakításkéréseket egy jó RTOS megfelelô válaszidôkkel ké pes
kezelni. Az alábbiakban bemutatjuk a QNX NTO alatt megvalósított megszakításkezelés részleteit
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nek elhelyeznie, ahol az alkalmazás (vagy az alkalmazás több
fo lyamatszála is) eléri azokat.

Mivel kernelhívásokat nem alkalmazhat a megszakításrutin,
ezért folyamatszál-szinkronizációs hívásokat sem indíthat (ilye-
nek pl. a mutex, condvars, stb.).

Mivel az ISR-ek futnak a legmagasabb prioritásértéken, ezért
a futásuk során saját maguknak kell védekezniük másik ISR általi
preemptálástól. Ennek kivédésére jól lehet alkalmazni az In ter rupt -
Disable() és InterruptEnable() függvénypárost. Abban a program-
kód szakaszban célszerû ezt a megoldást választani, ahol fon tos
adatmanipulációs feladatokat kell végrehajtani, de eközben biz-
tosítani kell azt is, hogy más ISR ne férhessen az adatokhoz. Mi -
vel ez a megoldás gyakorlatilag kikapcsolja a megszakításokat,
ezt az állapotot csak nagyon rövid ideig szabad fenntartani. 

Többprocesszoros (SMP), vagy több processzormagos (Multi -
core) környezetben, még egy további állapot is létrejöhet. Elô for -
dulhat, hogy amíg az egyik processzor adott megszakításrutint fut-
tat, addig a másik épp egy olyan megszakításrutint futtat, amelynek
az elsô processzoron futó megszakításrutinhoz tartozó fo lya mat -
szál adatstruktúrájához valamely módon szintén hozzáférése van.

Emiatt, SMP/Multicore-rendszerben az elôzô megoldás helyett
az InterruptLock() és InterruptUnlock() függvénypárost kell alkal-
mazni. Ha a programkódot ismét egyprocesszoros és egymagos
processzoron futtatjuk, ezek a függvények automatikusan úgy fog nak
viselkedni, mint az InterruptDisable() és InterruptEnable() pá ros,
a függvényeken belüli minimális programkód méreteltérése mellett.

Másik megoldásként az atomic_*() függvényekkel biztosíthat-
juk az adatokhoz történô kizárólagos hozzáférést.

A mûködés részletes elemzése

Egy nagyon egyszerû, elegáns és gyors megoldás a megszakítá-
sok kiszolgálására az a módszer, amikor egy dedikált folyamat-
szálat rendelünk hozzá a megszakítások feldolgozására.

Az alábbi példában a létrehozott folyamatszál hozzárendeli a
megszakításkezelô (ISR) rutint a kívánt megszakításhoz (IRQ3),
az InterruptAttach() függvénnyel.

Ezután blokkolja saját magát a InterruptWait() függvény hívásával.
Ezen a függvényen fog várakozni a végrehajtás, amíg a meg -

sza kításrutin le nem fut, vagyis vissza nem tér a SIGEV_INTR
ese ménnyel: 

A fenti kódpéldában egy tipikus megszakításkezelési mód-
szert láthattunk. A folyamat fô szála létrehozott egy független,
speciális megszakításkezelô folyamatszálat (intr_thread()). En nek
egyetlen feladata kiszolgálni a megszakításkezelô rutint. Ez a
kétlépcsôs megoldás jobb hatásfokot és valós idejû teljesítményt
biztosít a hagyományos megoldásokhoz képest.

A megszakításkezelô folyamatszál csatolta rá a megszakításki -
szolgáló rutint (ISR) az IRQ3 megszakításra (isr_handler() ), majd
várakozott az ISR elsô és további lefutására. Az ISR azzal infor-
málta a megszakításkezelô folyamatszálat a futásának befejezé-
sérôl, hogy az „event” struktúrában a jelzés típusát SIGEV_INTR-re
állította be. A létrehozott ISR ezzel a megoldással annak a prog-
ramfolyamatnak a saját környezetében v. memóriaterületén (con-
text) fut, amely azt létrehozta. A megszakításkiszolgáló rutinon
belül használt változókat „volatile” típusúnak kell deklarálnunk.

A szokásostól eltérôen, a programozható megszakításkezelô
áramkör (PIC) nem tôlünk kap „megszakítás vége” (EOI) parancsot.
A megszakítás befejezése után a kernel saját maga fogja kiadni
az EOI-t, ezért nem kell a mi fenti programkódunknak EOI-pa -
ran csot kiadnia.

Interrupt latency

Ha a megszakítások engedélyezve vannak, a mikrokernel meg -
kezdi a megszakításrutin (egymásba ágyazott/megosztott meg sza -
kítási elvû rendszer esetében az elsô megszakítás) elsô utasításá-
nak végrehajtását a lehetô legrövidebb idôn belül.

Az ehhez szükséges idôt nevezzük „Interrupt Latency”nek,
amely az x86 verziójú QNX Neutrino esetében mindössze 21
CPU-utasítás. Ez az érték szokatlanul kedvezô, a versenytársak
operációs rendszereihez képest.

Az alábbi linkeken bôvebben is olvashatunk a QNX Neutrino
megszakításkezelésének témakörében.

(folytatjuk)

Néhány fontosabb link:
www.qnx.com/developers/docs/6.3.0SP3/neutrino/prog/inthandler.html
www.qnx.com/developers/docs/6.3.0SP3/neutrino/lib_ref/safety.html
www.realtimecontrol.hu

—————————————————————————————-
main ()
{

// inicializálások elvégzése stb.
...
// elindítunk egy folyamatszálat, amely dedikált módon a megszakítás
// adatfeldolgozásához van hozzárendelve
pthread_create(NULL, NULL, intr_thread, NULL);
...
// szükség szerint további feldolgozást végrehajthatunk
...

}

// ez a folyamatszál dedikáltan kezeli és felügyeli a megszakításokat
void   *intr_thread(void *arg)
{

// engedélyezzünk hozzáférést az  I/O eszközökhöz
ThreadCtl(_NTO_TCTL_IO, NULL);
...
// inicializáljuk a hardvert stb..
...
// rácsatoljuk az ISR-rutint az IRQ 3 -ra
InterruptAttach(IRQ3, isr_handler, NULL, 0, 0);
...
// valószínûleg itt érdemes lenne megemelni
// ennek a folyamatszálnak a saját prioritását

...
// végtelen ciklusban szolgáljuk ki a hardver megszakításkéréseket,
// az InterruptWait() függvényen várakozunk. Minden megszakítás-
// kiszolgálási ciklus után egyszer lefut az alábbi blokk

while(1)
{

InterruptWait(NULL, NULL);

// akkor lép ide a végrehajtás, ha az ISR lefut és,
// SIGEV_INTR–el tér vissza, jelezve azt, hogy
// futását befejezte.
...
// a megszakításrutin befejezôdése utáni feladatok végrehajtása
...
// ha a megszakításkezelô rutin ( isr_handler) egy InterruptMask()
// hívást hajtott végre, akkor nekünk itt kell az InterruptUnmask()
// hívást végrehajtanunk. Ez engedélyezi a hw. megszakításokat.

}
}

// ez speciális függvény a megszakításkiszolgáló rutin ( ISR)
const struct sigevent *
isr_handler(void *arg, int id)
{

// itt megvizsgálhatjuk, kitôl származik a megszakítás (ha megosztott)
// ha nem a miénk, egyszerûen NULL értékkel térünk vissza - return(NULL);
...
// a szintérzékeny megszakításos rendszerben, ezen a ponton töröljük a meg-

szakítást
// kérô eszközt, vagy legalább tiltsuk le a további megszakításokat az

InterruptMask()
// függvénnyel, amely tiltja a programozható megszakításkezelô áramkört.
// Ez megelôzi a kernel futásának újbóli megszakítását.
...
// a visszatéréskor átadunk egy mutatót, amely az „event” struktúrára mutat
// (a main elején lett inicializálva) amely tartalmazza a SIGEV_INTR mint

jelzéstípust.
// Ez fogja engedélyezni az InterruptWait() függvény továbblépését az

“intr_thread()” -ben
return(&event);

}

—————————————————————————————-



www.elektro-net.hu 27

AUTOMATIZÁLÁS

Mûszerek együttesének vezérlése

Az Európai Ûrügynökség Rosetta ûr szon -
dája 2004. március 2-án kezdte meg tíz -
éves utazását a Csurimov–Geraszimenko-
üstököshöz. Az üstökös közelében a szon-
da két részre válik szét, a fô része (Or bi ter)
az üstökös körül kering, a másik, a Philae
nevet viselô egység (Lander) le eresz kedik
a felszínére. A Rosetta le szállóegysége lesz
az ûrkutatás törté ne té ben az elsô mûszer-
együttes, amely si mán leereszkedik egy
üs  tökös magjára és ott mûködése során
annak magját, aktivi tásának változását
fogja vizsgálni. KFKI RMKI kutatói és az
SGF Kft. közösen fej lesztették a Philae
leszállóegység központi számítógépét és
annak szoftverrendszerét [3] [4]. A beá-
gyazott számítógép feladata az autonóm
mûködés és a földdel való kommunikáció
biztosítása. A kettôs feladatkör egy sor bo -
nyolult algoritmust és ugyanakkor nagy-
fokú flexibilitást bizto sí tó vezérlôszoftver
kifejlesztését igényelte. A rádiójelek vételi
lehetôsége szakaszos, a kommunikáció -
ban fellépô többórás holt idôk olyan meg -
oldásokat igényeltek, ame lyek felismerik
az esetleges hibaese mé nye ket, és meg -
teszik a szükséges lépéseket azok elhá -
rítására.

Az energiafogyasztás minimalizálása és
a nagyfokú megbízhatóság voltak a legna-
gyobb prioritással figyelembe vett követel-
mények a rendszer kialakításánál. A fo -
gyasztás azért különösen kritikus, mivel az
ûrszonda a Naptól 3,5 csillagászati egy-
ség távolságra találkozik az üstökössel, és
így alacsony a napelemek által szolgálta-
tott energia mennyisége. A Földrôl vitt te -
lep energiája feltehetôleg csak három-négy
napig tartó mûködést biztosít, a 10 évet
meghaladó tárolás után. Hasonlóan az al -
kalmazott akkumulátorok kapacitása is
csök ken a hosszú utazás során.

A nagyfokú megbízhatóság érdekében
olyan alkatrészbázist kellett választani,
be leértve magát a processzort is, amely
rendelkezik sugárzásálló ûrbeli használat-
ra minôsített változattal. A feladatok szük-
ségessé tették a legalább 16 bites proces z -
szor alkalmazását. A Harris cég RTX2010
típusú processzora a legkisebb fogyasztá-
sú a 16 bites ûrminôsítésû processzorok
közt. A beágyazott központi számítógép
(Command and Data Management Sys -
tem – CDMS) melegtartalékolt architek-
túrájú.

Ez a processzorválasztás jelentôs ne -
héz séget és többletmunkát jelentett a
szoftver  fejlesztésben. A processzor archi-

tektúrája a már feledésbe merült, tiszavi-
rág-életû, stack (verem) orientált, ún. Forth-
programozási nyelv alkalmazására opti-
malizált. A beszerezhetô fejlesztôi kör-
nyezet igen korlátozott szolgáltatásokat
nyújtott, nem létezett e processzorhoz
ICE. Nem állt ren delkezésre az adat gyûj -
tési feladatok ellátá sához elengedhetet -
lenül szükséges va lós  idejû, sokfeladatos
operációs rendszer (real-time multitasking
kernel); ezt „házilag” kellett kifejleszteni.
A rendszer magja round robin elven mû -
ködik, és osztja szét az erôforrásokat a
futásra váró feladatok közt. Ezután kezdô-
dött csak a konkrét feladatokat elvégzô
felhasználói (applikációs) taszkok elkészí-
tése. A valós hardverkörnyezetben való
fejlesztés és hibakeresés támogatására két
megoldást alkalmaztunk. Elôször a kifej-
lesztett processzorkár tyához egy kiegé-
szítô piggy-back kártyán soros portot épí-
tettünk, amely lehetôvé tet te az új szoft-
verváltozat viszonylag gyors letöltését, és
lehetôséget biztosított a programfutás
elle nôrzésére, hibakeresésre. A „bedobo-
zolt” hardver esetében vagy az ûrszondán
lévô mûködése során az új szoft vervál to -
zat letöltése az ûrszonda pa rancsfor má tu -
mában, 973 csomagban történik.

Az operációs rendszer és a felhasználói
feladatok (taszkok) futása elôtt a rendszer-
indító és -inicializáló programmodul állít-
ja be a processzorok sorrendjét, valamint
vá lasztja ki a PROM- és EEPROM-memó-
riák ban tárolt rendszerprogramok közül a
futta  tandót. A 3. ábra a különbözô me -
mó ri ák ban tárolt szoftverelemek kapcso-
latát és betöltésük variációs lehetôségeit
mu tat ja.

A PROM-memóriában a leszállóegység
létfontosságú feladatainak és vészüzem -
módjainak ellátására képes szoftverrend-
szer található. Ennek a szoftvernek a mé -
re te kb. 40 KiB, de az ennél kisebb kapa-
citá sú PROM miatt ez csak tömörített for-
mában fér el. Az EEPROM-memóriában
ta lálható, fô szoftverrendszer meghibáso-
dása esetén a PROM a program kitömörí -
tett formájában kerül a RAM-ba. A PROM
szoftvert az ûrszonda hosszú tesztelési
pro cedúrája miatt igen korai idôszakban
kellett véglegesíteni. Az EEPROM-ban
tárolt, 85 KiB méretû fôszoftver képes a
leszálló egység valamennyi feladatának
elvégzésé  re. Az elvégzendô feladatok és
hibás állapotok kezelésének pontosítása
miatt már két alkalommal új szoftvervál-

BEÁGYAZOTT RENDSZEREK
FEJLESZTÉSE AZ ÛRKUTATÁSBAN
(2. RÉSZ)

DR. SZALAI 
SÁNDOR
az MTA doktora,
rendszertervezô
és programfejlesztô

szalai@sgf.hu

2. ábra. A Philae központi számítógép felépítése
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tozat került az Mars távolságában repülô
ûrszonda szá mítógépének EEPROM-jába.
Tesztelési cé lokra akár közvetlenül a
RAM-memóriába is fel lehet küldeni egy

teljes szoftvert. Ez lehetôvé teszi egy új
szoftverváltozat ki próbálását anélkül,
hogy közben vállalni kellene a korábbi
változat felülírásának koc kázatát. Az el -

sôdleges processzor hibafelismerés révén
át tudja adni a vezérlést a tartalék procesz-
szornak, amely az utolsó elmentett ele mi
állapotnál folytatja a le szál lóegység mû -
kö désének vezérlését. Hard verdekódolt
pa rancsok (HTCD) állnak a földi személy-
zet rendelkezésére, amelyek a processzor
szoftvere nélkül képesek a rendszer indí-
tási paramétereinek átállításá ra vagy a tar-
talék processzor indítására. 

A különbözô állapotokban az elvég-
zen dô feladatokat két táblázat írja le. Az
egyik az adott állapotban mûködô mû -
szerek statikus mûködési paramétereit,
míg a másik a mûködési mó dok átmeneti
feltételeit tartalmazza. Ezáltal az összeál-
lított táblázatok kiválasztásával – kevés
parancs felküldésével – lehet a kü lön bö -
zô mûködési állapotba vezérelni a rend-
szert. A beágyazott rendszer funkciói nak
tesztelésére egy nyolc beágyazott pro  -
cesszorból és öt számítógépbôl álló rend-
szer készült [5]. Az egyes kísérletek mû -
ködési módja XML-nyelven kerül le írás ra.
A rendszer szoftveres úton lehetôvé te szi
a hibás állapotok szimulálását is. Ez a
rendszer szolgál az új szoftverváltozatok
és a felküldendô parancsok tesztelésére,
verifikálására.

(folytatjuk)

3. ábra. A szoftver indulási útjai
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LINUX TOOL-CHAIN MOXA BEÁGYAZOTT SZÁMÍTÓGÉPEKHEZ

KOVÁCS GERGELY

tes legyen. A beágyazott számítógépes
alkalmazások terén a mintaprogramok
hasznosnak bizonyulhatnak a kritikus
folyamatok kezelésénél, mint például
kliensszerver alkalmazások, wat ch dog-
ok, LCD-kijelzôk, digitális be-/ki mene -
tek stb.
Különösen fontos a hardverspecifikus-
ság miatt a példaprogramok használata,
illetve rendelkezésre bocsátása, tehát egy
eszköz perifériáit (soros port, Ethernet-
port, DIO stb.) az adott példaprogram-
mal célszerû kezelni.
A példaprogram használata a követke-
zô elônyökkel jár:
1. A fejlesztônek nem a kályhától kell

in dulni (kitalálni, megírni)
2. Nem kell tesztelni
3. Általában a gyártó adja, tehát az esz -

köz fejlesztôitôl származik (jobb hely -
rôl nem is lehetne)

4. Idôt, ezáltal pénzt takarítunk meg.

A Linux_TCH virtuális gép tehát egy in -
gyenes eszköz, ami jelentôsen megköny-
nyíti az indulást a Moxa beágyazott számí -
tógépes alkalmazásfejlesztésnél.

A beágyazott számítógépekrôl általában

A Moxa beágyazott számítógépeket kife-
jezetten egy-egy adott alkalmazásra alakí-
tották ki, ehhez rendelkezik a szükséges
processzorral, tárolókapacitással és inter-
fészekkel (soros port, Ethernet-port, DIO,
wireless LAN-, GSM/GPRS-, USB-, VGA-,
CAN-bus stb.). Mivel több mint 100-féle
modell közül lehet választani, mindenki
megtalálhatja a saját alkalmazásának leg -
inkább megfelelô eszközt. Ezek a számí -
tógépek nem tartalmaznak mozgó alkat -
részt (merevlemezt, ventilátort), így sok kal
megbízhatóbbak, mint az átlagos ipari
PC-k, továbbá kis méretük és alacsony
áramfelvételük miatt ideálisak ipari alkal -
mazásokhoz. A garancia minden Moxa
eszközre 5 év.

A Linux_TCH Vmware virtuális gép

A Linux_TCH egy hardverfüggetlen Linux
operációs rendszer, az összes olyan alkal -
mazással, eszközzel elôtelepítve, ami a
Linux-alapú Moxa beágyazott számító gé -
pek fejlesztéséhez szükséges. A virtuális gép
futtatásához a DVD-n található ingyenes
Vmware Player programot kell feltele pí te -
ni, majd a virtuális gépet tartalmazó map -
pát fel kell másolni a számítógép me revl e -
mezére. A virtuális gép ezután indítható,
amely többek között az alábbiakat tartal-
mazza:
� Szintaxis-felismerô szövegszerkesztô,

zá rójel-kiegészítéssel:
A gedit szövegszerkesztô segítségével
könnyebb a kódolás (a programkód meg-
írása), mert:
– a parancsok, konstansok, karakterlán-

cok más-más szövegszínnel jelennek
meg, így áttekinthetôbb a kód

– a zárójelpár-kiemelés segítségével a
függvények, eljárások kódrészei köny-
nyebben felismerhetôk

– tetszôlegesen bôvíthetô különbözô bô -
vítményekkel.

� Tool-chain az összes Moxa beágyazott
számítógéptípushoz
A tool-chain az a fordítócsomag, ami-
vel a megírt program lefordítható (futtat -
ható programmá alakítható) a beágyazott
számítógép operációs rendszer típusá-
nak megfelelôen. Ez általában típuson-
ként különbözô (pl. UC-7110-hez más
tool-chain kell, mint UC-7420-hoz)

� FTP-kliens alkalmazás (a generált alkal-
mazás feltöltésére)
A Moxa beágyazott számítógépekre a
megírt programkód, vagy pl. konfigurá-
ciós fájl FTP-protokollon keresztül tölt-
hetô fel. Ilyen FTP-kliens a gFTP is.

� Putty terminálkliens

A linuxos beágyazott gépeken nincs mo-
nitor, és billentyûzet sem. Az ilyen jel-
legû gépekre általában terminálon ke -
resztül lehet csatlakozni (tehát egy nor -
mál számítógéprôl, ahol van monitor és
billentyû is). Ez egy másik számítógépen
futó alkalmazást jelent. Ilyen alkalmazás
a Putty, ami a telnetprotokollon (Mo xá -
ban is használt) még sok más protokollt
is ismer (soros tesztelésre is lehet hasz-
nálni).

� Példaprogramok
Minden fejlesztô célja, hogy a fejlesz-
tés a lehetô leggyorsabban történjen, de
emellett megbízható és költséghaté-
kony maradjon. Ezeket szem elôtt tart-
va, a fejlesztés kezdô stádiumában cél-
szerû a példaprogramokra alapozni.
A példaprogramok használata nem csak a
fejlesztési idôt csökkenti, de biztosít ar -
ról is, hogy a kód hatékony és hibamen-

A Linux_TCH a Com-Forth Kft. saját fejlesztése, amely segítséget nyújt azoknak a szoftverfejlesztôknek, akik
alkalmazásaikat Linux-alapú beágyazott számítógépeken fejlesztik. Mivel napjaink ipari automatizálási
alkal mazásai során a minôség és az ár mellett az egyik legfontosabb szempont a fejlesztési idô, ezzel a fél-
kész megoldással a programozó ráncai némileg kisimulnak, az alkalmazáshoz kapcsolódó megoldás pedig
gyor sabban kerül a piacra. A Linux_TCH ingyenesen elérhetô minden Moxa beágyazott számítógéphez

iwww.moxa.hu
moxa@comforth.hu
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Az EBSO cég SPA 500 Modular típusú
automatikus szelektív forrasztó beren de zé -
se gyártósorba illeszthetô (in-line), de kü -
lön (off-line) is használható. A szerelt áram-
köröket három tengely mentén mozgatha-
tó asztal viszi a folyasztószer-adagoló, az
elômelegítô és a mini forraszhullám fölé.
Lehetôség van két forraszkád alkal ma zá -
sásra is. Egyiket szelektív forrasztásra, má -
sikat mártóforrasztásra lehet használni.
A berendezésbe két folyasztószerkádat épí -
tettek be. Ezeket kétféle folyasztószerrel is
fel lehet tölteni. A szelektív forrasztóbe ren-
dezésbe két elômelegítô egység is besze-
relhetô. A berendezés elônye, hogy a sze-
relôlemez dôlésszöge megválasztható
(0° vagy 7°). A kád és a forraszpuma egy-
aránt titánból készül, hogy ne tegyen ben-
nük kárt még a megömlött ólommentes
forraszötvözet sem. Két kölünálló fúvóka
is beszerelhezô egy forraszkádba, ezzel
kétszeresére növelhetô a termelékenység.
A szelektív forrassztóberendezés fúvókája
többféle kialakítású lehet. Ennek elônye,
hogy a kölönbözô alakú beforrasztandó
alkatrészeknek legmegfelelôbb forraszhul-
lámforma hozható létre. A berendezés N2
védôgázas forrasztásra is alkalmas. Az
EBSO Offline Editor nevû szoftver segítsé-
gével könnyen tanítható a berendezés.

Mûszaki jellemzôk:
� méretek: 2000×1950×1350 mm,
� maximális szelôlemez-méret:

510×510 mm,
� maximális forraszhullám-magasság:

30 mm,
� szerelôlemez pozíciójának pontossá-

ga: ±0,1 mm,
� folyasztószer (flux) tartály térfogata: 2 l,
� maximális forraszmennyiség: 35 kg,
� maximális forraszhômérséklet: 400 °C,
� a szerelt áramkör áthaladási sebessége:

0,1 ... 0,4 m/perc,
� nitrogén védôgáz nyomása: 2 bar,
� nitrogén védôgáz-felhasználás:

1,5 ... 3 m3/óra,
� levegô nyomása: 6 bar.

www.ebso.com

Automatikus szelektív
forrasztóberendezés

A német SEHO MaxiReflow 3.6 gyártósor-
ba illeszthetô nitrogén védôgázas reflow-
kemencéje 12 fûtési zó nával rendelkezik.
A berendezés teljes hosszán végigfutó elô -
feszített, rozsdamentes acélsodronyokra
fekszik fel a szállítószalag. A sodronyokat
14 700 N-os erôvel feszítik meg. Ennek kö -
szönhetôen kis sú lyú, keskeny és kis hô tehe -
tetlenségû lesz a berendezés szállítórend -
szere. Ez már nem változtatja meg szá mot-
tevôen a hôprofilt. Az ólom mentes for-
rasztásnál alkalmazott ma gasabb hômér-
sékleten jelentôs az alagút légterébe kerü-
lô szennyezôdést okozó gá zok mennyisége.
Ezt a problémát a nitrogén védôgáz folya-
matos tisztításával old ják meg. Minden fû -
tési zóna köz vetlenül kapcsolódik a gáz-
tisztítóhoz. Az alagútban lévô szennyezett
védôgázt elszívják. A tisztítórendszerben
érintkezik elôször a gáz hideg környezet-
tel. Ennek kö vetkeztében a szennyezôanya -
gok csak a tisztítóban tudnak kicsapódni
a védôgázból. A tiszta nitrogént az utolsó
elômelegí tô után vezetik vissza a rendszer-
be. A be rendezés hûtési zónája kétlépcsôs.
Több féle hûtési mód közül a legegy sze rûbb,
ha szoba-hômérsékletû levegôt fú jat nak át
a szerelt áramkörök fölött. Szoba- hô mér -
sék letû levegô helyett vízhûtéses hôcseré-
lôvel, vagy hûtôgéppel hûtött levegô is

áramoltatható a hûtési zónákban. Az ala gút
legmagasabb hômérsékletû helyéhez in  fra
hôérzékelô kamera szerelhetô be. Az eb -
bôl nyert képeket célszoftverrel feldol goz va,
minden szerelt áramkör maximális hô mér -
séklete nyomon követhetô. A beállított ér ték-
tôl való eltérés a forraszkötés hibájára utal.
Mûszaki jellemzôk:
� fûtési zónák darabszáma: 12,
� fûtési zóna hossza: 3700 mm,
� szállítószalag sebessége (ólommentes

forrasztásnál): 0,8 ... 1,2 m/perc,
� felfûtési idô: 20 perc,
� max. szerelôlemez-szélesség: 500 mm,
� hûtési zónák darabszáma: 2,
� hûtési zóna hossza: 1200 mm,
� szükséges nitrogén-nyomás: 6 ... 8 bar,
� a berendezés teljes hossza: 6510 mm,
� a berendezés szélessége: 1500 mm,
� a szállítószalag padlótól mért távolsá-

ga változtatható: 1490 ... 1590 mm.

A SEHO MaxiReflow 3.6 reflow-kemencéje

Az EBSO cég SPA 500 típusú berendezése

A japán KOKI kifejlesztette az S3XNI tí pusú
ólommentes forraszpasztát, minôségi köté-
sek készítéséhez. Az alkalmazott öt vö zetbôl
készített kötések sokkal jobban ellenállnak a
hômérséklet szélsôséges in gadozásainak,
mint a korábbi SAC-paszták, ezért törésállók.
Az S3XNI paszta annyiban különbözik a ha -
gyományos SAC (ón, ezüst, réz) pasztától,
hogy további két elemet, indiumot (In) és nik-
kelt (Ni) tartalmaz. Ezek az adalékok környe -
zetbarátok és tulajdonságaik jól ismertek.
A nikkel és az indium kis mennyiségének kö-
szönhetôen az új paszta szerkezete és tulaj-
donságai gyakorlatilag nem különböznek az
SAC jellemzôitôl. A kétféle paszta a feldol go -
zás szempontjából teljesen egyenrangú. Az
S3XNI-ben a nikkel hatására a réz kontaktus
felületek kevésbé diffundálnak be a kötésbe,
így az nem vá lik rideggé. Hômérséklet-válto-
zás so rán az alkatrészek és a szerelôlemez hô-
tágulása eltérô mértékû. Ennek következté-
ben a forrasztott kötésben nagy nyírófeszült-
ség lép fel, de az indiumnak köszönhetôen
nagyobb nyí rási feszültséget visel el a kötés.
Még 3000 hôciklus (–40 ... +125 °C) után is
vezetôképes az S3XNI-bôl kialakított kötés
(lásd ábra). Az SAC-kötések 2000 ciklus után
már nem biz tosítanak megfelelô villamos

vezetést. Az új pasztákhoz külön fo lyasz tó -
szert fejlesztett ki a KOKI. Ennek a ma radéka
sok hôciklus után is egybefüggô ré te get ké -
pez, biztosítva a szerelt áramkö rök megfelelô
szigetelését, még nagy pá ratartalmú kö rül mé -
nyek között is. Az S3XNI-ben az ötvözetgo -
lyók kis át mérôjûek (20 … 38 μm), így rend-
kívül fi nom pasztalenyomatok alakítható ki.
Alkalmas a 0,4 mm raszterosztású QFP
(Quad-Flat-Packages) tokok beforrasztására.
A felhordott pasztalenyomatok több mint
48 óráig felhasználhatóak. A paszta 10 °C alatt
3 hónapig tárolható minôségromlás nélkül.
Mûszaki jellemzôk:
� olvadáspont: 216 °C,
� nyúlás: 53%,
� Young-modulus: 52,7 GPa,
� ajánlott folyasztószer (flux) típusa: ROL0,
� a paszta folyasztószer-tartalma: 12%.

www.ko-ki.co.jp

Nitrogén védôgázas reflow-kemence

A hôciklus hatása kétféle pasztával készített
forrasztott kötésekre (csiszolati képek)

www.seho.com

Ólommentes forraszpaszta
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FURATSZERELHETÔ ALKATRÉSZEK
GÉPI BEÜLTETÉSE

illeszkednek a már levágott „V” alakú ki -
vezetésekhez és alulról tá maszt ják meg
azokat, miközben egy mozgatóme cha -
nika (pusher) az alkatrészt felülrôl a be -
ültetési pozícióba nyomja. Ezekrôl a meg-
vezetôtûkrôl (Guide-pins) kapta a mód -
szer (Guide-pin method) és a berendezés
(RG – Radial Guide-pin) az elnevezést.
A leg utolsó lépésben az Anvil Unit az elôírt
ma gasságban vágja és megadott szögben
(35°/45°) hajlítja a kivezetéseket, ezzel

Furat- vagy felületszerelés?

A furatszerelési technológiánál alkalmazott
alkatrészek kivezetéseit (amelyek lehetnek
merev vagy hajlékony kialakításúak) a sze-
relôlemez alkatrészoldalán a furatokba he -
lyezik, majd a lemez másik oldalán (a for-
rasztási oldalon) a méretre vágást és haj lí -
tást követôen hullámforrasztással készítik
a bekötést. Felületszerelési technoló giá nál
nem beszélünk alkatrész-, illetve beülte té si
oldalról. Ennél a szereléstechnológiánál ál-
talában nincs szükség az alkatrész rög zí té -
séhez furatokra és a szabványosított al kat -
részméreteknek köszönhetôen az automa-
tizálás is könnyebb. Az SMT térhódítását
mutatja, hogy mára a beültetett al kat ré szek
mindössze 3 … 5%-a hagyományos (fu -
ra ton át szerelhetô) alkatrész, a maradék
95 … 97%-a SMD. Mégis azért van szük-
ség furatszerelési vagy inkább vegyes sze -
relési technológiára, mert az egyes elekt -
ro mos paramétereket nem érdemes vagy
nem lehet felületszerelt alkatrészekkel el -
érni. Ide tartoznak a nagy kapacitású kon-
denzátorok, teljesítménytranzisztorok, in -
duktivitások, mechanikai és elektrome -
cha nikus elemek, valamint a kapcsolók
nagy része. Ezért kisebb számban, de szin-
te minden jelentôs bérgyártó cégnél talál-
ható a végeláthatatlan SMD-sorok mellett
egy-két radiális/axiális THT-beültetô-
auto mata is.

Miért nehéz a furatszerelést gépesíteni?

Amíg az SMD-nél a méretcsökkenés és az
ezzel együtt járó nagy alkatrészdarabszám,
a mátrixelrendezéses (grid array) toko zá sú
alkatrészek kivezetéseinek vizsgálata, újab-
ban ezen alkatrészek egymásra ülte té se 
(Pa c kage on Package – PoP), addig a ha -
gyo mányos alkatrészek gépi ülte tésé nél a
fu rat ba illesztés, illetve a hibás beültetés
auto matikus javítása (auto-recovery func-
tion) jelenti a legnagyobb kihívást. A 90-es
éve kig 4-5 cég is foglalkozott ilyen tí pu sú
be rendezés gyártásával (pl. Pa na so nic, Uni -
versal, TDK, Sanyo), de mára fô leg az elsô
két gyártó maradt, és egyedül a Pa nasonic
fejlesztett és jött ki új termék családdal.

Panasonic egységesített (Common Platform)
gépcsalád: RG131 / RL131 / AV131 / JV131

A 2008 végén Japánban rendezett Pa na -
so nic Factory Automation Show-n debü -
tált az RG131-es típusszámú (lásd: 1. áb -
ra) ra diális beültetôgép. A berendezés ké -
pes minden kettô vagy három radiális ki -
ve  ze tést tartalmazó egyoldalas hevede re -
zéssel csomagolt alkatrész beültetésére
adott mé rethatáron belül (2. ábra). A be -
rendezésbe maximálisan 80 különbözô
alkatrész fûz hetô fel, amelyeket a beül-
tetési sorrendnek megfelelôen a továbbító
lánc (sequencer system) juttatja el a for-
mázóegységen (Component Processing
Unit – CPU) ke resztül egészen a beültetô-
fejig. A CPU sze  repe, az alkatrészek pozi-
cionálása, a lá bak korrigálása és azok
vágása („V” cutter). A „V” alakú vágás
biztosítja a kie mel ke dô en magas kiho -
zatalt. A fej az alkatrész testét megfogva a
megfelelô irányba forgatja, mi közben az
asztal X–Y irányban pozicio nálja a sze -
relôlemezt. Ezt követôen a fej alatti egy -
ség (Anvil Unit) vékony tûket dug át a for-
rasztási oldal felöl, amelyek tö ké le tesen

Manapság ugyan kevés helyen hallunk róla, és az SMT szinte teljesen
ki szorította, mégis számos terméknél továbbra is megmaradt a furat-
sze relési technológia (Through-Hole Technology – THT). TH-kivitelben
tipikusan passzív alkatrészeket, csatlakozókat, illetve átkötôhuzalokat
(jumper-wire) építenek be, amelyek beültetéséhez a Panasonic 2008-ban
új gépcsaláddal jelent meg a piacon

1. ábra. A Panasonic RG131 típusú furatszerelô gépe

2. ábra. Az RG131-es berendezéssel
beültethetô alkatrészek méretei

VEZSENYI ISTVÁN
okleveles
villamosmérnök

istvan.vezsenyi@eu.panasonic.com
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rögzítve az alkatrészt egészen a forrasz tá -
sig. A berendezés vágás közben piezo-
elekt romos elven érzékeli, hogy történt-e
vágás, vagyis beültetés. Abban az eset-
ben, ha a szenzor nem küld visszajelzést
a vá gásról, a gép automatikusan javít
(auto re covery ~ 13 s).

A tûvel megvezetett (Guide-pin) mód-
szer elônye, hogy az általánosan elter-
jedt mûszaki megoldásokkal ellentétben
a fej konstrukciója lehetôvé teszi, hogy
az al kat részeket közvetlenül egymás

mel lé, úgyne vezett holttér (dead-space)
nélkül akár 0,1 mm távolságra ültessük
(3. ábra). Az RG131 14 400 alkatrész be -
ül tetésére ké pes óránként. Érdemes meg-
jegyezni, hogy a radiális beültetôknél a
katalógusban szereplô elméleti maximá-
lis sebesség a gyakorlatban is elérhetô,
hiszen a továbbítólánc a beültetési sor-
rendnek megfelelôen egy ütem (tack-ti -
me) alatt továbbítja a so ron következô
alkatrészt.

Az RG131 tagja az új egységesített gép -
családnak (all-in one Common Platform),
amelyben a korábbi axiális, radiális és
jum per-wire berendezések a QCD mana -
gement-irányelvei szerint kerültek újrater-
vezésre, ezzel növelve a kapacitást (1. táb-
lázat), egyszerûsítve kezelhetôséget és nem
utolsósorban jelentôsen csökkentve az
energiafelhasználást.

Az elektromos energiaigényt több mint
a felével, a levegôfelhasználást pedig több

mint 80%-kal sikerült csökkenteni az 1990-
es évek gépeihez képest. A kor igényeinek
megfelelôen a berendezés elôlapján és há-
tulján érintôképernyôs vezérlôpanel he -
lyez kedik el. A programfájlok SD-kártyáról
valamint RS–232 és TCP/IP kommuniká-
ción keresztül is betölthetôek. Ezeken ke -
resztül a gyártási adatok kiolvashatóak. Op-
cio ná lisan alkatrészalapú nyomon követés
is megvalósítható.

A gép tulajdonságai leginkább furatsze-
relt tápegységeknél, Plasma/LCD televízi -
ók vegyes szerelésû áramköreinél használ -
hatóak ki. További felhasználási terület a
klímaberendezések, mosógépek, projekto-
 rok, nyomtatók, kompakt fénycsövek és
min den olyan elektronika, amit nagy so -
ro zatban gyártanak.

3. ábra. A tûvel megvezetett radiális
beültetés folyamata. Mozgatómechanika
nyomja az alkatrészt a beültetési
pozícióba, miközben a kivezetéseket
tûk vezetik át a furatokon

1. táblázat. Panasonic TH-beültetôk fôbb mûszaki jellemzôi

iwww.panasonic-industrial.com

Model típusa RG131 RL131 AV131 JV131

PCB méret (mm) H 50 × SZ 50 to H 508 × SZ 381

Max. sebesség 14,400 21,000 30,000 45,000

Felfûzhetô alkatrészek (db) 40+40 40+40 60+60+JW JW

PCB betöltés 2 s – 4 s 2 s

Ültetési szög (0°, 90°, 180°, 270°) (0°, 90°)
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A tanfolyam alapvetô célja, hogy a min-
den napi munkában jól alkalmazható is me-
reteket adjon minden olyan szakember nek,
akik a forrasztási technológiákkal valami-
lyen kapcsolatba kerülnek. A munka kör -
höz kötôdô feladatkörök természetesen
üzemenként igen változatosak. A kiseb bek-
nél univerzálisabbnak, önállóbbnak kell
lenni, a nagyüzemekben viszont a rendkí -
vül magas minôségi követelmények, a gyors
döntési kényszer és az áthághatatlan sza -
bályokkal körülbástyázott környezet állítja
kemény feladat elé a dolgozókat. Na gyon
fontos, hogy aki forrasztási, vagy eh hez
kap csolódó minôségbiztosító tevé keny sé -
get végez, felügyel, irányít, egyaránt tisz -

tában legyen a forrasztás folyamatával, an-
nak belsô mûködési mechanizmusával. Így
lesz képes végrehajtó és vezetô, techni kus
és mérnök, folyamatért és minôségbizto -
sí tásért felelôs a felmerülô problémákat
megérteni, megfelelôen kezelni, és – fô -
ként – együttes erôvel megoldani.

A Microsolder forrasztási tanfolyamok
mindig az alapok tisztázásával kezdôdnek.
Elengedhetetlen, hogy mindenki értse, mi -
lyen alapvetô fizikai és kémiai változások -
nak kell végbemenniük a mûvelet során
annak érdekében, hogy ne csak forrasztás-
nak látszó, de valóban forrasztott kö tést
kapjunk. Bármilyen forrasztási technoló-
giát alkalmazunk, az alapfolyamatok azo -

nosak. Ha forrasztási problémáink, hibáink
vannak, csak azt kell megvizsgálnunk, hol
sértettük meg ezeket az egyszerû belsô
fo lyamatokat, milyen tényezô állt normá-
lis megvalósulásuk útjában. Mondani,
persze, könnyû, de a valóság sokkal össze-
tettebb! A forrasztási technológia paramé-
terei egymással bonyolult kölcsönhatásban
befolyásolják a történéseket, a tisztánlá-
tás hoz meg kell ismerkedni a gyakorlati
folyamatok mûködésével, gépeink, be ren-
dezéseink lehetôségeivel és korlátaival
egyaránt.

Korábban a forrasztás alapismereteinek
tárgyalását az egyes technológiák sajátos-
ságainak, gyakorlati technológiájának meg-
beszélése követte, kissé talán didaktikusan,
abban a sorrendben, ahogy a különféle
forrasztási módszerek kialakultak, kezdve
a kézi, pákás forrasztással, majd tovább a
mártó-, hullám-, újraömlesztô (reflow-)
tech nológiával folytatva.

A tanfolyami anyag azonban nem
me rev ismeretegyüttes. Eddig is folya-
matosan módosítottuk a hallgatók által
feltett kérdések alapján, látva az érdek-
lôdés irányát, folyamatosan beépítettük
az újabb ta pasz  talatokat, vagy a koráb-
binál jobb, közérthe tôbb, szemlélete-
sebb gyakorlati példával egé szítettük ki.
Az anyag lassan, de biztosan duzzadt is,

A Microsolder Kft. évek óta nagy sikerrel rendezi meg szakmai tovább-
kép zô tanfolyamait. Ez évben a forrasztástechnikai tanfolyam megújult,
korszerûsített tematikával került meghirdetésre

FORRASZTÁSI TANFOLYAMOK
MÓDOSÍTOTT TEMATIKÁVAL
REGÔS PÉTER



utáni ellenôrzés és rework (amely természetesen nem azonos a
hullámforrasztás utánival) tárgyalása következik.

Azoknak a szakembereknek, akiknek mind hullám- vagy sze-
lektív, illetve ref low forrasztás elôfordul napi gyakorlatában, le -
hetôségük van az egyik tanfolyam teljes idôtartamú látogatása
után tanulmányaikat a másik tanfolyam 2. és 3. napjával folytat ni.
Így részükre a tanfolyam 5 napos lesz. 

Az elsô ilyen tematikájú tanfolyamok rövidesen indulnak.
Reméljük, a szakma ked vezôen fogadja ezeket a változtatásokat!
Több idô lesz a valóban érdekes technológiai részletekrôl
beszélni, és nem kell végighallgatni azt a részt, amellyel a hallga-
tó nem találkozik napi munkája során. 

Közös a tanfolyamokban, hogy egyaránt szólunk az ólmos és
az ólommentes tech nológiákról, hogy minden technológia vo -
natkozásában beszélünk a használatos anyagokról, eszközökrôl,
berendezésekrôl, ezek kiválasztási szempontjairól, a technológiai
paraméterek meghatározásáról, vál toztatásuk hatásairól, az adott
technológi ára jellemzô forrasztási hibákról, ezek okai ról és
kiküszöbölésük lehetôségeirôl.

A Microsolder Kft. akkreditált felnôttkép zési intézmény, így a
tanfolyamok költ sé geivel a jelenlegi számviteli elôírások szerint
a munkáltató szakképzési hozzájárulás-fizetési kötelezettsége
csökkenthetô. Vagyis a tanfolyam költségét csak meg kell elôle-
gezni, de a munkáltatónak nem ke rül semmibe. A mai gazda-
sági helyzetben egy-egy dolgozó könnyebben nélkülözhe tô a
munkahelyén pár napig, az ismeretanyag pedig jól jöhet, ha a
konjunktúra ismét elindul. Amúgy az optimizmus se gíti a for-
rasztási problémák okainak hatékony feltárását is.
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és kezdte feszegetni a há rom napban meghatározott idôtar-
tam kere teit.

Az üzemi szakembereket nem könnyû helyettesíteni. A tan-
folyam idôtartamának növelése valószínûleg nem lenne célra -
ve zetô. Az anyag terjedelme miatt nem lehetséges minden for-
rasztási technológiát részletesen taglalni 3 nap alatt, és talán
nem is szükséges. Számos olyan üzem van, ahol csak hullám-
forrasztás, vagy csak reflow-forrasztás fordul elô, így a másik
részletei valójában nem is érdekesek. A ké zi forrasztás fôként,
javító (rework) tech nikaként fordul elô, de ugyanakkor a re work
speciális szempontjairól szintén ér demes, sôt kell beszélnünk.

A résztvevôktôl a tanfolyamok végén rutinszerûen bekért
vélemények is egyre többször említették ezt. Átgondolva a le he -
tôségeket, ez évtôl egy kicsit más alapokra helyezzük a kurzu-
sokat:

A jövôben nem egy, hanem két, 3-3 na pos forrasztási tanfo-
lyamot indítunk. Az egyik a hullámforrasztási technológiában, a
másik a reflow-technológiában érin tett szakembereknek szól.
Mind ket tô ben 1-1 napot a forrasztási alapismeretekre szá nunk,
és rövid áttekintést adunk arról, milyen gyakorlati forrasztási
technológiákkal találkozhatunk üzemeinkben. Ez az anyag
mindkét tanfolyamon tartalmában is azonos.

A 2. és 3. napon a hullámforrasztási tanfolyam keretében
érintjük a mártó for rasztást is, majd a hullámforrasztás technoló-
gia részletei után – az eddigieknél na gyobb terjedelemben –
ismertetjük a már tó-, illetve hullámforrasztás elvére alapuló sze-
lektív forrasztási eljárásokat is. A tematikát a hullám-, illetve a
szelektív forrasztást követô ellenôrzés és javítás (rework) tagla-
lása zárja. 

Az újraömlesztô (reflow-) forrasztási tan folyam 2. és 3. napján
e technológia részleteibe ássuk bele magunkat, majd a ref low-

Jennie S. Hwang:
Ball Grid Array & Fine Pitch
Peripheral Interconnections

Az Electrochemical Publication kiadó gondozásában
megje lent Jennie S. Hwang szerzô Ball Grid Array &
Fine Pitch Pe ripheral Interconnections címû könyve.

Az elektronikai piacon a 90-es években hihetetlen
gyor sasággal fejlesztették az anyagokat, technológiai
el járásokat, va lamint a tervezést. Az elektronikai
alkatrészek és tokok gyártásában a legnagyobb kihí-
vást az al katrész sû rû ség és a területegységre esô
funkciók, valamint a félvezetôk és ezzel a szerelôle-
mez területi ki hasz náltságának fo lyamatos növeke-
dése jelentette. Válaszul az aktuális követelmények-
re és az integrált áramkörök tervezett fejlesztésére,
még inkább szükség van a technológiák és technikák
alapos vizsgálatára.

Fôbb témakörök:
� forraszanyagok választéka,
� szerelési folyamatok,
� általános tudnivalók és szabályok,
� vizsgálat és javítás,
� forrasztott kötések megbízhatósága,
� a jelen és a jövô távlata.
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A D-Link bemutatta Quadband Home rou -
terét, amely két Wireless N sebességû frek -
venciatartományt kínál az internetes for-
galom számára: a 2,4 és az 5 GHz-es sáv
egyidejûleg használható. Az otthoni hasz -
nálatra tervezett router az N szabvány el -
méleti 300 Mibit/s-os sebességét teszi elér -
hetôvé egyszerre két frekvencián. A mind
zsúfoltabb 2,4 GHz-es sávot meghagyhat-
juk a nagy sebességû böngészésre és
e-mai lezésre, míg az 5 GHz-es sáv a HD
videostreaming vagy az IP-alapú video
telefonálás számára biztosít akadozás nél-

küli videoképet és kiváló hangminôséget.
A D-Link Intelligens QoS-technológiája
automatikusan észleli, majd priorizálja a
video, hang- és játék-adatforgalmat, és ezek-
nek biztosítja a megfelelô sávszélességet.
A Wi-Fi Protected Setup (WPS) biztonsági
funkciónak köszönhetôen nem szükséges
a kulcsokat megadni, egyenként beállítani.
A klienseszközökre érkezô felkérés elfo-
gadásával, egyetlen gombnyomással te het-
jük ezt meg. A router Shareport funkciója

támogatja külsô HDD vagy multifunkciós
nyomtató csatlakoztatását. A router a
D-Link Green technológiának köszönhe-
tôen 3 módon is képes az áramfogyasztás
csökkentésére. A D-Link Wireless N Quad -
band Home router IPv6-kompatibilis, így
mind a most érvényben lévô, mind a né -
hány éven belül elterjedô internetes pro-
tokollokat képes kezelni. Magyar nyelvû
beállítási lehetôséggel könnyíti meg a hasz-
nálatot, emellett nagyvállalati feladatokra,
kisebb fiókirodai, külsô épületbeli felada-
tokra is integrálható. A D-Link Wireless N
Quadband Home Router 2009. március
végétôl kapható Magyarországon. Vég fel -
használói ára 48 000 Ft körül mozog.

Az Eurodesign cég újabb MobiGater, meg-
oldásokat mutatott be Magyarországon,
amelyek egyszerre kínálják a mobilhívá-
sok kényelmét, valamint a Skype és VoIP-
szolgáltatások költséghatékonyságát, in gye-
nességét. A MobiGater Mini egyéni fel-
használók és kkv-k számára tervezett átjáró
Skype és VoIP-hívásokhoz, a Mo bi Ga ter
S4 GSM-modul pedig négy SIM-kártya be -
fogadására képes központ. A költséghaté-
kony vagy ingyenes telefonhívásokat kínáló
megoldások már kaphatók Magyar or sz á gon.

A MobiGater átjárók ötvözik a Skype in -
gyenes vagy nagyon kedvezô tarifáit a mo  -
biltelefonok hordozhatóságával. Így nem
kell többé a számítógép elôtt ülve várni
Skype hívásainkat, bárhol mobiltelefonon
ingyen beszélhetünk a világ másik felén
lévô ismerôsünkkel, partnerünkkel a Skype

csatornáját használva. A MobiGater meg-
oldásai nem csupán az egyéni felhaszná-
lók, de a költséghatékonyságot figyelem-
be vevô vállalatok körében is elterjedtek.

A kisméretû házban helyet foglaló Skype
és VoIP-hívásokat támogató MobiGater
Mi ni készülék otthoni és irodai használtra
tervezett átjáró, melynek segítségével költ-
séghatékony módon bonyolíthatjuk tele -
fonbeszélgetéseinket Skype vagy SIP-csa-
tornán keresztül. Támogatja a kimenô és
bejövô Skype, SkypeIn és SkypeOut hívá-
sokat, webes konfigurációs lehetôséget kí -
nál, valamint tartalmazza a MobileSkype
(Symbian S60) szoftvert. VoIP-hívások ese -
tén szintén támogatja a bejövô hívásokat,
és több hívott fél felé a kimenô hívásokat.
A készülék Asterisk kompatibilis USB-por-
ton keresztül, és hívásidôzítô, újratárcsá-

zás, hívástovábbítás, bejövô hívások azo-
nosítása funkciót, telefonkönyvet is kínál.

A MobiGater S4 négy GSM-csatornás,
négy SIM-kártyakapacitású megoldás,
amely MobiGater készüléket jelent egyet-
len házban. Az S4 vállalati környezetbe
tervezett átjáró, amely megoldást jelent a
telefonköltségek központi csökkentésére.
Az USB-porton keresztül csatlakoztatható
eszköz Asterisk kompatibilis, IDE- vagy
U-rackbe szerelhetô házzal rendelkezik.

Új MobiGater átjáró és központ

MobiGater Mini és MobigaterS4

D-link Quadband Home útválasztó

Nemzetközi együttmûködési megállapodást
kötött az IPTV-eszközök terén hazánkban
is aktív olasz Telsey Telecommunications
és az amerikai Ruckus Wireless. A Ruckus
unikális vezeték nélküli kommunikációs
megoldásai a Telsey termékpalettájával új
piacokra biztosít belépést a két vállalatnak.

A Telsey IPTV-technológiával foglalkozó
divíziójának gyakorlatában felvetôdött a di -
gitális televíziós jelek minôségi vezeték nél -
küli továbbításának igénye annak ér de ké -
ben, hogy az IPTV-elôfizetôknek ne kell jen
a szolgáltató hozzáférési eszköze és a tv-
ké szülékek közt – esztétikai és haszná lati
komfortbeli okok miatt ethernetkábeleket
használni – számolt be az együtt mû kö dés
kezdeti lépéseirôl a Telsey hazai kép vi se le -
té nek vezetôje. Az IPTV-techno ló gia különö-
sen érzékeny a szállított adat cso ma gok ké-

sésére, kimaradására vagy sé  rü lé sé re, ezért a
piaci, körsugárzó tömegtermékek nem jelen-
tettek megoldást, a high-end készülékek
hasz nálata pedig gaz daságtalanná ten né
a mûködtetést.

A Ruckus-antenna készülékei, egy szaba-
dalmaztatott technológia szerint nem kör be -
szórják, hanem sávban sugározzák a jelet,
csomag- és adatvesztés nélkül, ráadásul a
jel követi a felhasználó készülékét, azaz a
nyaláb mindig abba az irányba vetül, amer -
re a felhasználó tartózkodik. Ennek kö szön-
hetôen azonos felhasználószám és terület
lefedéséhez kevesebb access pointra van
szükség. Ezek a tulajdonságok egyrészt gaz-
daságosabbá teszik az eszközök haszná-
latát, másrészt a szélesebb közönség szá-
mára is hozzáférhetôvé vált a nagy stabi-
litású ve zeték nélküli hálózati hozzáférés.

A megállapodással mindkét fél jelentôs
piaci bôvülést érhet el, és új szegmensek-
ben is meg tudnak majd je lenni terméke-
ikkel. A már említett IPTV-szolgáltatókon
kívül szállodák, egészségügyi intézmények,
oktatási és vendéglátóhelyek tartoznak a
közösen dolgozó két cég célcsoportjába.
A Ruckus eszközei itthon a Telsey két ma -
gyarországi disztribútorán (Disztri bu tor.hu
és Asbis) érhetôk el.

Wireless N sebesség
két frekvencián

Intelligens sugárnyaláb, avagy együtt a Telsey és a Ruckus

www.dlink.hu

Ruckus központi készülék és access
point antenna
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A DIGITÁLIS KÉP- ÉS HANGMÛSORSZÓRÁS
MODULÁCIÓS ELJÁRÁSAI (15. RÉSZ)
A 30 MHz alatti mûsorszórás új rendszere: a DRM – Digital Radio Mondiale

DR. GSCHWINDT ANDRÁS, SZOMBATHY CSABA

Csatornakódolás

A mûsorszóró rendszerek klasszikus át vi -
te li formája egyirányú, az adóból a ve vô -
be történô információtovábbítást biztosít.
Az átvitel során – döntôen a csatornator -
zí tás miatt – a digitális jelek meghibásod-
hatnak, a fentiekben leírt, erôteljes vé de l  -
mi mechanizmusok ellenére is. Ennek
kö vetkeztében, és az egyirányú átvitel
mi att az adóoldali jelkezelés során, a
moduláci  ót megelôzôen hibajavító kó -
dolással lát  ja el a továbbítandó adatokat
az adó.

A DRM-rendszer alapvetôen kon vo lú -
ci  ós kódolást alkalmaz, egyenletes és
nem egyenletes hibavédelemre is lehetô-
séget ad  va (lásd Elektronet 2008/1. szám).
A pon  to zás nélküli kódarány ¼, amely
8/9-ig nö  vel  he tô. A továbbított adat típusok
és a le het sé  ges védelmi szintek függvé-
nyében kü  lön fé le eredô kódarányok ala-
kulhatnak ki. Mind  ez a felhasználói ol -
dalról látszódó, „hasz nos” adatsebességet
közvetlenül be fo lyá sol ja, amit az 5. táblá-
zat értékei tükröz nek.

A vivôk modulációja, az átvitel
sebessége

Az átvitel fontosságának megfelelôen ál -
lít hatjuk be a vivôk modulációs állapo tai -
nak számát. A minden körülmények kö -
zött át vi telre kerülô információt 4 álla -
potú, míg a mûsorokat szállító vivôket 16
vagy 64 állapotú QAM-modulációval to -
vábbítják.

64 QAM-et alkalmazva, 0,6-os eredô
kódaránnyal a különbözô robusztussági
fo kozatok és elfoglalt sávszélesség esetén
az alábbi, hasznos átviteli sebességeket
(Kibit/s) kapjuk:

reó zenei anyagoknál – akárcsak a DAB+
esetében – HE AAC plus v1, illetve v2 eljá-
rás (lásd ELEKTROnet 2009/1. szám), be széd -

re azonban alkalmazhat HVXC- vagy CELP-
kódolót is. Mindennek köszönhetôen a
magas hangokban gazdag, sztereo átvitel -
hez már 17 Kibit/s-os átviteli sebesség is
elegendô, így a rövidhullámú sávokban ug-
rásszerû a minôség javulása. Beszéd (hí -
rek) esetén a sztereohatásnak nincs jelen-
tôsége, itt a HVXC- vagy CELP kódolással
a tömörítésében elért eredmény szintén
döb benetes: 2,4 Kibit/s-os sebesség már
elegendô a hírmûsorok átviteléhez! Mind-
ezek mellett, amennyiben a modulációs
beállítások megengedik, kiegészítô infor -
mációkat (futó szöveg, egyszerûbb grafi-
ka, stb.) is átvihetünk a DRM-mel.

A DRM-átvitel logikája

A hallgató és a rádiócsatorna kapcsolatá-
nak élôvé tétele, az átvitelben történô
ese mények követésének biztosítása volt a
DRM adási struktúra/logika kialakításá-
nak alapja. Gondoljuk magunkat a hall-
gató he lyé be! Ráhangol egy általa ismert
frekvenciá ra, ahonnan egy DRM-adás vé -
telét re mé li. Gyorsan meg kell gyôzni,
hogy ez az a frekvencia, ahonnan az adás
rövidesen ér kezni fog. Legjobb esetben is
másodper ce ket kell várni, amíg a vételi
jelfolyam ösz sze áll (pl. 2,4 s-os átszövés).
Ebben az idô szakban a rádió csendes, a
hallgató vár.

Ennek az idôszaknak az áthidalására, a
hallgató gyors informálására hozták létre
az FAC-t (Fast Access Channel: gyors hoz-
záférésû csatorna), amely rövid idô alatt
megjeleníti a vevô kijelzôjén az adás azo-
nosítására szolgáló szöveget. Az FAC tar-
talma lehet a szolgáltatásra, az adó helyé-
re vonatkozó (pl. RTL-Luxemburg), a prog-

Rosszabb terjedési körülmények kö zött,
16 QAM és 0,6-es kódarány mellett a hasz-
nos átviteli sebesség csökken:

A konstelláció, vivôk száma és a kód-
arány függvényében igen széles határok
kö  zött változhat a DRM adatátviteli ké -
pes sége. Az abszolút minimum (0,5-es
eredô kódarány, 16 QAM-konstelláció,
„B” robusztusság, 4,5 kHz sávszélesség
ese tén) 4,8 Kibit/s, az abszolút maximum
(0,78-as eredô kódarány, 64 QAM-kons-
telláció, „A” robusztusság, 20 kHz-es sáv-
szélesség mellett) pedig 72 Kibit/s.

A programok adatsebességének
csökkentése, a DRM forráskódolása

A mûsorszórás digitalizálásának legfon to -
sabb mozzanata a digitalizált mûsorok tö -
mörítése, sebességének csökkentése volt.
A DRM által biztosított, legfeljebb né hány -
szor 10 Kibit/s-os adatsebesség és az egye-
nes digitalizálás 1 Mibit/s körüli adatse bes -
sége között hatalmas ellentmondás van.

A DRM kidolgozásakor, az 1990-es évek
végén már rendelkezésre állt az MPEG-4
szabvány, amelynek eszközkészletével
ki csi adatsebességek mellett is élvezhetô,
„majdnem FM-minôségû” sztereó hangzás
biztosítható. A DRM forráskódolása szte-

Robusztussági
fokozat

Spektrumfoglalás

0 (4,5 kHz) 1 (5 kHz) 2 (9 kHz) 3 (10 kHz) 4 (18 kHz) 5 (20 kHz)

A 11,3 12,8 23,6 26,6 49,1 55,0

B 8,7 10,0 18,4 21,0 38,2 43,0

C — — — 16,6 — 34,8

D — — — 11,0 — 23,4

5. táblázat. A DRM „hasznos” adatátviteli sebességei
a védelmi szintek és a sávszélesség függvényében, 64 QAM-állapotelrendezés
és 0,6-es kódarány mellett

Robusztussági
fokozat

Spektrumfoglalás

0 (4,5 kHz) 1 (5 kHz) 2 (9 kHz) 3 (10 kHz) 4 (18 kHz) 5 (20 kHz)

A 7,8 8,9 16,4 18,5 34,1 38,2

B 6,0 6,9 12,8 14,6 26,5 29,8

C — — — 11,5 — 24,1

D — — — 7,6 — 16,3

6. táblázat. A DRM „hasznos” adatátviteli sebességei a védelmi szintek és a sávszé-
lesség függvényében, 16 QAM-állapotelrendezés és 0,6-es kódarány mellett



ram kódolására utaló (pl. AAC+SBR-sztereo) információ. A
lényeg, hogy a FAC tartalma gyorsan megjelenjen a vevô ki -
jelzôjén.

A hallgatónak szóló, látható információk mellett az adás jel-
legzetes, alapvetô adatait is tartalmazza az FAC, amelyekre a
vevôben lévô jelfeldolgozó fokozatnak van szüksége. Ilyen pél-
dául az elfoglalt sáv szélesség, az átszövés idôtartama, a mul -
tiplexstruktúra felépítése stb.

Az FAC-t mindig QPSK-modulációval sugározzák. Ennek
vételéhez szükséges a legkisebb jel/zaj viszony. Úgy is lehet
mon dani, hogy ha egyáltalán valami ve hetô a DRM-adásból, az
az FAC-csatorna. A ki su gárzott program vételéhez szükséges
rész letes mûszaki adatokat az SDC (Service Description
Channel: szol gálta tásleíró csa torna) tartalmazza. Ezt már 4, illet-
ve 16 QAM-modulációval sugározhatják ki. Az átvitel minôsé-
ge (a vétel bit hibaaránya) dönti el, hogy melyik megoldást
választják. Természetesen egy adott célterület mû sorral történô
ellátásakor az elôzetes, ionosz féra-állapothoz kap cso lódó szá-
mítások döntik el, hogy QPSK vagy 16 QAM legyen-e az indu-
ló moduláció.

Az SDC tartalma mindazon paraméterek, utasítások gyûjte-
ménye, amelyekkel a vevô jelkezelô processzorát tájékoztatják
a programcsatornában közvetített szol  gáltatásokról, azok
kibontási módjáról. Az SDC-ben tárolt adatok lehetôvé teszik a
megszakadásmentes frekvenciaváltást, ha ezt a vételi jellemzôk
szükségessé te szik. Nagyon érdekes a frekvenciaváltás lo gi ká ja:
ha baj van a DRM-vé tellel, a ve vôt át kell tudni kapcsolni klasz-
szikus AM-, DAB- vagy klasszikus FM-csatorna vételére.

A mûsorszórás lényegi tartalmát az MSC (Main Service
Channel: fô szolgáltatási csa torna) hordozza. Az átvitel so rán a
legnagyobb része az átvitt adatoknak az MSC-hez kapcsolódik.
Az MSC-ben tipikusan hangjellegû programot sugároznak (rá -
dió mûsor), de lehetôség van a hang mellett szöveg, illetve kép
át vi telére is. A rosszabb vételi körülmények (például többugrá-
sos rövidhullámú átvitel) között 16 QAM-et, míg jobb átvitelnél
64 QAM-et alkalmaznak. Ebbôl kö vetkezik, hogy a vétel rom-
lá sakor elôször az MSC-t veszítjük el.

A DRM érdekessége, hogy az FAC-t, SDC-t és MSC-t idôben
nem egyszerre su gározza ki az adó, hanem az 1. ábrán látható
ütemezés szerint [1].

1. ábra. A DRM-adások ütemezése

Irodalom:

[1] ETSI ES 201 980 V2.3.1 (2008-02) számú ajánlás
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Az Albacomp Zrt. a magyarországi infor -
matikai piac egyik legnagyobb múltra visz  -
szatekintô vállalata, amely teljes körû meg-
oldást biztosít partnerei számára az infor-
matikai eszközök és szolgáltatások terüle-
tén. A székesfehérvári székhelyû vállalat
a legnagyobb magyar tulajdonban lévô PC
és noteszgép-összeszerelô üzemmel rendel-
kezik, emellett a hazai rendszerintegrátor
cégek élmezônyének tagja. A vállalat az
IT-piac számos más szegmensének jelen-
tôs szereplôje, így többek között fejlesztô
és konzultációs csapatával, saját gyártású
szervereivel, érintôképernyôs termináljai-
val, asztali számítógépeivel és országos
szervizhálózatával van jelen a hazai és a
nemzetközi informatikai porondon. Az ok-
tatásüzletág országos hatáskörrel mû kö dik,
a vállalat stratégiáját nagymértékben tá mo  -
gatja minden területen.

Az Albacomp Zrt. a költséghatékony
rend szerek üzemeltetésének híveként stra-
tégiai partnerkapcsolatot épített ki a Hi ta -
chi Data Systems-szel. Az együttmûködés
keretein belül az Albacomp komplett hát-
tértároló infrastruktúra kiépítését biztosítja
ügyfelei számára úgy, hogy az üzemelte-
tési költségek csökkentése jelentôs telje-
sítményjavulást eredményez.

A gazdasági válság arra ösztönzi a nagy-
vállalatokat, hogy költséghatékony rend-
szereket üzemeltessenek. Az ehhez veze-
tô egyik út az alkalmazás- és infrastruktú -
rakonszolidáció, melynek alapja lehet a
tá rolórendszerek konszolidációja.

Egervári Dénes, az Albacomp mûszaki
vezérigazgató-helyettese elmondta: „Ma -

gyarországon tárolórendszereket most nem
csak azért vesznek az ügyfelek, mert fej-
lesztenek, hanem azért is, mert konszoli-
dálják a rendszereiket. A konszolidáció,
vagyis az erôforrások optimalizálása, je len -
tôs megtakarításokra ad lehetôséget, hi szen
a sokféle gyártótól származó, szétaprózott
tárolórendszereket, hardvereket, alkalma-
zásokat az ügyfelek költséghatékonyabbá
tehetik. Ma a döntéshozók nyitottak
azokra az üzleti tervekre, ahol kimutatha-
tó, hogy az üzemeltetési költségek csökke-
nése révén 12 ... 16 hónap alatt megtérül
a befektetés, az üzemeltetési költségek
csökkentésére pedig kifejezetten alkalma-
sak a Hitachi Data Systems-rendszerek.”
Az Albacomp jelenleg is dolgozik egy
100 ezer dollár értékû tárolórendszer ter-
vezésén és építésén egy hazai nagyválla-
latnál. Folyamatban van egy másik, ennél
is nagyobb értékû projekt megvalósítása.
Ez is mutatja, a másfél éve a Hitachi Data
Systems-szel elkezdett együttmûködés ered -
ményességét – tette hozzá Egervári Dé nes.

A HDS-háttértároló termékportfóliója
az összes vállalat igényét lefedi, hiszen a
belépôszintû, néhány ezerdolláros eszkö-

zöktôl kezdve a nagyvállalati háttértáro-
lókig minden infrastrukturális beruházásra
tud megoldást nyújtani – mondta Horváth
Balázs, a Hitachi Data Systems területi
igaz gatója. A HDS-nek ugyanakkor kifeje -
zetten iparágspecifikus megoldásai vannak:
akár egy számlázási rendszert veszünk ala-
pul, akár egy Microsoft- vagy vállalatirányí -
tási rendszert, ezen gyártókkal szorosan
együttmûködve a HDS megoldásai teljes
portfóliót tudnak lefedni. Egy jól megterve -
zett háttértároló hálózati infrastruktúrával
jelentôs összegeket lehet megtakarítani.
Már egy 20 ... 50 fôs cég – vagy akár 5 ... 10
fôs is, ha speciális alkalmazásokkal foglal -
kozik (CAD, CAM) – elônyt tud kovácsolni
egy háttértároló infrastruktúrából.

A Hitachi Data Systems azért választotta
az Albacomp Zrt.-t partnerének, mert a két
cég stratégiai céljai egybeesnek. A HDS-nek
egy olyan nagy rendszerintegrátorra van
szüksége, amely a termékportfóliójába úgy
tudja beemelni a HDS megoldásait, hogy
ügyfeleinek infrastruktúráját a lehetô leg -
flexibilisebb módon alakíthassa ki.

www.albacomp.hu

Együttmûködés

Tovább egyszerûsödik a Lufthansa-utasok
beszállása a repülôgépekbe: 2009. február
18-tól Európa-szerte mintegy 300 új check-
in automatát helyez üzembe a német lé gi-
társaság. Elsôként a két nagy gyûjtô ter mi -
ná lon, Frankfurtban és Münchenben, va -
la mint a Lufthansa Italia állomáshelyén,
Milánóban helyezik üzembe az új beren-

dezéseket, április végére pedig az összes
automata cseréje lezajlik majd. Az új ter -
minálok a korábbinál modernebb külalak-
kal, megnövelt képernyôvel és világelsô-
ként egy rádiófrekvenciás azonosító (RFID)
rendszerrel egybekötött kártya- és útlevél-
olvasóval rendelkeznek.

Az új megoldásnak köszönhetôen az uta-
sok gyorsan és rugalmasan intézhetik be -
szállásukat, illetve adhatják fel poggyászu-
kat, ehhez mindössze egy megfelelô azo -
no sí tó okmányra (személyi igazolványra,
vagy útlevélre) van szükségük. A gép be -
ol vassa az okmányt, majd az utas felad-
hatja a poggyászát, illetve a járatszám, a
célállomás vagy a foglalási kód megadá-
sával kinyomtathatja beszállókártyáját.
A PayPass-funkcióval ellátott Miles & More-
hitelkártyával rendelkezô utasoknak ezen-
túl pedig elég a kártyát az automata szken -
nerre helyezniük, így azonnal megtörténik
az azonosítás.

Miután az utas bejelentkezett és felad-
ta poggyászát, a beszállókártyán található

kétdimenziós vonalkódot elég ráhelyez-
nie a szkennerre, s máris a Check-in me -
nü ben találhatja magát, amelyben változ-
tatásokat hajthat végre – például másik
ülést foglalhat magának. Az új automaták
ráadásul arra is képesek, hogy rögzítsék a
számos hatóság által elôírt APIS (Advance
Passenger Information System – Kiter jesz -
tett Utasinformációs Rendszer) adatokat a
gép indulása elôtt. Az utasoknak mindösz  -
sze ki kell választaniuk ezt az opciót a me-
nüben és a szkenner elé kell tartaniuk az
azonosítóokmányt.

A Lufthansa világszerte az elsô légitár-
saság, amely RFID-technológiával ellátott
check-in automatákat helyez üzembe, s
ezzel ismét úttörô szerepet vállal fel, hi -
szen a német légitársaság volt az elsô a
90-es évek elején, amely check-in automa-
tái révén ügyfelei számára lehetôvé tette a
gyors és kényelmes beszállást, illetve pogy-
gyászfeladást.

Egervári Dénes, az Albacomp
vezérigazgató-helyettese

Horváth Balázs, a Hitachi Data Systems
területi igazgatója

Új check-in automaták a Lufthansánál

Lufthansa – RFID

www.media.lufthansa.com

HÍREK AZ INFORMATIKA VILÁGÁBÓL SZERK.: GRUBER LÁSZLÓ
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INFORMATIKA A ROBOTTECHNIKÁBAN 
ÉS AZ ÛRKUTATÁSBAN (2. RÉSZ)
GRUBER LÁSZLÓ

akik 1991-ben általános együtt mû kö dési meg-
állapodást kötöttünk az ESA-val, mi voltunk
az elsôk, akik 1998-ban be lép tünk az úgyne-
vezett PRODEX-programba, és mi voltunk
az elsôk, akik 2003-ban európai együtt mû -
ködô állam lettünk. És most a csehek be elôz-
tek. De nem tettünk le róla, hogy mi legyünk
a másodikak. Ta lán a csehek belépése fel-
rázza az itthoni döntéshozókat” – mondta
Both Elôd, a Magyar Ûrkutatási Iroda igaz-
gatója. Mol nár Károly, a kutatás-fejlesztésért
felelôs tárca nélküli miniszter az idei ûr na -
pon hangsúlyozta, hogy Magyar or szág célja
to vábbra is a mielôbbi ESA-csatlakozás.

Bár a mûegyetemi fiatalok fô célja az elsô
magyar mûhold megvalósítása, közben egyéb
programokon is dolgoznak, ér té kes tapaszta-
latokat szerezve. Közre mû ködnek az ESEO-
(European Student Earth Orbiter), valamint
az ESMO-szonda (Euro pean Student Moon
Orbiter) készítésében, amelyek kizárólag diá-
kok által épített ûr eszközök, és a Föld, illetve
a Hold körül fognak keringeni.

A magyar mûhold építése arra is nagysze rû
példa, hogyan lehet számos hazai cég és az
egyetemi szektor közötti együtt  mûködés ke -
retében olyan technológiai újí tásokat megal -
kotni, amelyek egyaránt kap csolódnak a fel-
sôoktatáshoz és a tu do mányos kutatáshoz.
Az együtt mû kö dé sek ke re tében a MASAT rend -
szereit, köztük a ter movákuum- és rázópados
vizsgálatokat a BHE Bonn Hungary Kft. vég zi,
az elektronikai áramkörök tervezésében a
Chip CAD Kft. nyújt segítséget a Micro chip-
tech nológia vonatkozásában. A Bu dapesti
Mû szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vil-
lamosmérnöki és Informa ti kai Kara a fejlesz-
téshez szükséges mûsze re ket, eszkö zöket és
laboratóriumi helyiségeket biz tosítja. A CAD-
Terv Mérnöki Kft. pedig a MASAT-1 szerkeze-
tének me chanikai terveit és a gyártáshoz szük-
séges mérnöki támogatást adja, de egy sor to-
vábbi cég is kiveszi részét szponzorálással és
mûszaki se gít séggel (pl. Euro print-Eger Kft. a
nyomatatott panelek gyár tásában, Ericsson a
kommuni káció fejlesztésében, Silicon Labs az
in teg rálási technológiában stb.). Isme re teink
sze rint a Talentis Programnak is van magyar
mû hold-felbocsátási terve. Reméljük egy szer
eljutunk oda, hogy ezek az érdekek egymást
segítve közös platformon je lennek meg. 

A további munkát figyelemmel kísérjük,
és tudósítunk az eseményekrôl.

A MASAT fô egységei (BME, CubeSat)

A mûhold a rádióamatôr-sávban fogja su gá -
rozni telemetriajeleit. A Nemzeti Hír köz lési
Hatóság, valamint a Magyar Rá dió amatôr
Szövetség novemberben engedélyezte a
HA5MASAT-hívójel használatát. Ha minden
a tervek szerint halad, a MA SAT 2009-ben
vagy 2010-ben startolhat.

A magyar egyetemista csoport 2006-ban,
egy BME-konferencián a würzburgi egyetem
által bemutatott saját fejlesztésû piko mû hold  já -
val ismerkedett meg. 2007-ben, a Len gyel–Ma -
gyar Ûrkutatási Konfe rencián kapcso  latba ke-
rültek egy újabb, egyetemi fejlesztésû kis mû-
holddal. Ezu tán fogalmazódott meg bennük,
hogy sa ját fej  lesztésekbe kezdjenek.

A dr. Gschwindt András által vezetett prog-
ramban – többek között – a Mû egye tem Elek t -
ronikus Eszközök Tanszékén dol gozó Ma ro-
sy Gábor rendszermérnök is részt vesz. Nyi -
latkozata szerint több, az Euró pai Ûr ügy nök-
ség által koordinált ok ta tási prog ramban is
részt vesznek, így szá mos más egyetem hall -
gatójával és szakemberével ke rültek kapcso-
latba. Az ô ta ná csaik, tapasztalataik alap ján
vágtak ne ki a feladatnak.

A fejlesztési munkában talán a legnagyobb
kihívást a szélsôséges környezetnek való meg-
felelés jelenti, ilyen például a szé les hômér-
sékleti tartomány, a vákuum, a mechanikai
igénybevétel (felbocsátáskor a gyorsulás, ráz -
kódás) stb. Ezeket a szempontokat mind a
gépészeti, mind a villamos tervezésnél fi gye-
lembe kell venni.

Induláskor specifikáltuk a követelménye ket
és készítettünk egy megvalósíthatósági ta nul-
mányt. Hozzákezdtünk a fôbb al rend szerek
mûködô modelljeinek elkészítéséhez. Még

a 2008. évben véglegesítették a rendszertervet
mind villamos, mind gé pészeti szempontból.
Idén hozzákezdenek a végleges változathoz
nagyon hasonló mér nöki modell megépítésének.

Ez egy igen bonyolult és gyakorlatias mér-
nöki feladat, ezért fontos részévé válhat az
egyetemi oktatásnak. Egy mûhold megépítése
jól elkülöníthetô részfelada tokra bontható, így
könnyen témája lehet önálló laboratóriumi

tantárgynak vagy dip  lomamunkának. A részt ve-
vôk nem csak a problémamegoldást ta nul hat -
ják meg, ha nem a projektmunkát is. Úgy látják,
hogy Magyarországon az ipar részérôl nyitás
vár ható az ûrtechnológia irányában, ezért fon  -
tos célkitûzés, hogy lehetôséget biz tosítsa nak
a hallgatóknak ilyen irányú ta pasz talatok meg -
szerzéséhez az egyetemi éveik alatt.

A MASATközel 30 millió forintba kerül, azon-
ban a készítése során nyert tapasztalato kat az ûr -
kutatásba visszaforgatva en nek sokszorosát pro -
fitálhatja belôle az or szág – állítják a szakembe-
rek. Magyar or szág ugyanis ha marosan csat la ko-
zik az Euró pai Ûr ügy nök séghez (az ESA-hoz),
és az ott zajló munkából üzletileg is meg éri ki -
venni a magyar szaktudásnak megfelelô részt.

Sokak szerint mûholdat építeni költséges
„úri hobbi”, csak a gazdag államoknak van rá
pénzük. Igaz, hogy minden pénzbe kerül, de
feladat van bôven, a kisebbek is kivehetik ré-
szüket. Valójában az egyik leg nagyobb hozzá -
adott értéket és profitot biz tosító tevékenység,
amely mágnesként vonz za a külföldi fejlett
technológiát és tô két. Az ûrtevékenység a leg -
több országban fontos húzóerô, mivel hoz zá -
kapcsolódik, illetve ott születik meg az a csúcs-
technológia, amely a gazdaság egyéb ága-
za taiba átültetve hasznot termel. 

Hazánk ûrtevékenysége kiemelkedik a ke -
let-európai térségben. „Mi voltunk az el sôk,

A MASAT
felépítése

Tesztelés a laborban
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6. Multilaterációs elv

A radarhálózat 4 db, egymással szinkronban lévô, 79 GHz-es,
kis hatótávolságú (30 m) érzékelôradarból áll. (Ez jelenleg 24 GHz.)
Azoknál az alkalmazásoknál, amelyek nagy hatótávolságot igé -
nyel nek (Stop&Go, vagy CW – Collision Warning stb.), a há lózat
információit összevonják egy további 77 GHz-es, nagy ható tá -
vol ságú távolradar-információval.

Minden kis hatótávolságú szenzor Doppler-frekvenciát mér.
Ra darhálózat összesíti a 4 különálló, kis hatótávolságú szenzor-
tól érkezô információt (NDS). A kialakított radarhálózat tömbváz-
latát a 23. ábra mutatja.

A radarhálózat megértéséhez elôször vizsgáljuk meg a külön-
bözô radarérzékelô csoportokat (24. ábra)!

A gépjármûveknél alkalmazzák a monostatikus és multi sta ti kus
változatokat.

Ha ismert az érzékelô pontos pozíciója, akkor a központi pro-
cesszor Descartes-koordináta-rendszerben háromszögelési tech-
nikával meg tudja becsülni a céltávolságot.

A multistatikus érzékelôcsoporton belül váltakozva egy radar -
szenzor az adó szerepét tölti be, míg a többi szétosztott érzékelô

vevôként mûködik, az összes egyidejûleg. Legyen „n” mennyisé gû
radarszenzorunk, és mindegyik mûködjön adóként is, akkor:

különbözô vett jelet kapunk különbözô késésekkel az „n” szá mú
vevôn. Mivel minden érzékelô szinkronizálva fut, és egyszerre csak
egy radarszenzor tölti be az adó szerepét, ezért nincs a vevôk kö -
zött zavar. Az érzékelôk a céllistát a vétel után egyszerre továb-
bítják, ezért a központi processzor azonnal feldolgozza a listán
szereplô információkat.

A leírt elvet továbbvezetve eljutunk az ún. multilaterációs tech -
nikához. A multilateráció elve leírja a céltávolság becslésének fo-
lyamatát a multistatikus NDS-csoport által mért távolságok alapján.

A multilaterális radarhálózat tehát olyan radarrendszer, amely
egy adót és több, térbelileg elosztott vevôt tartalmaz. A kialakítás
olyan, hogy minden egyes radarszenzor képes adóként és ve -
vôként is funkcionálni, de arra is képes, hogy csak vevô legyen
mint egy multistatikus radarhálózat része. A radarhálózat lehetô -
séget ad arra, hogy különbözô sugárzási szögekkel képes legyen
felderíteni a céltárgyakat, mivel minden egyes radarszenzor ka -
rakterisztikájának iránya külön-külön állítható, pl. azzal, hogy a
radarantenna nyílása valamilyen szöget zár be a jármû hosszanti
tengelyével. Ez a megállapítás egyúttal azt is jelenti, hogy az egyes
radarszenzorok egyedi karakterisztikáinak eredôjébôl adódik a
szé les nyalábú karakterisztika (25. ábra).

A multilaterációs folyamat megvalósításához szereljünk fel a jár-
mû lökhárítója mögé 4 db NDS-radarszenzort a 26. ábra szerint
szétosztva!

RADARNET (4. RÉSZ)
A személygépjármûvekbe beépített biztonsági radarok elmélete és gyakorlata 

DR. OLÁH FERENC

23. ábra. RadarNet tömbvázlata

25. ábra. Eredôkarakterisztika származtatása

26. ábra. Radarok elhelyezése a személyautón

24. ábra. Multilaterális elv
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Az (n) a különbözô útvonalakon visszaérkezô visszavert
jelek száma. A különbözô útvonalak azt jelentik, hogy több-
utas terjedés és közvetlen úton történô visszaverôdés. Ak a (k).
útvonal jelének amplitúdója és (τk) ugyanazon jel késleltetési
ideje.

A

és 
A feldolgozás kétcsatornás korrelátorral történik. A jel alul -

át e resztô szûrôn történô áthaladása után a következô módon
írható:

A vevô felépítése a 28. ábrán látható.

A tényleges távolság 

A rendszer érzékelést, nyomkövetést, objektumosztályo-
zást és adatgyûjtô algoritmusokat végez a legújabb techno-
lógiát használva, amelynek neve MMIC (Monolithic Mic ro -
wave In tegrated Circuits – monolitikus integrált mikrohullá-
mú áramkör).

A vevô szuperheterodin elven dolgozik, és az FMCW-elvet
alkalmazza.

A frekvenciaeltolódás:

ahol: R – a tárgy távolsága [m], c – a fénysebesség [m/s] és df/dt
– a frek venciaváltozás sebessége [Hz/s], amelyet még pásztázási
aránynak is neveznek.

A közelradar maximális érzékelési tartománya 30 m és a ma -
xi mális pásztázási arány 500 GHz/s.

A Doppler-eltolódás:

ahol: v – a céltárgy relatív sebessége [m/s], c – a fénysebesség
[m/s] és f – a kisugárzott frekvencia [Hz].

A közelradarokat úgy tervezték, hogy az alkalmazható maxi-
mális relatív sebesség 250 km/óra legyen, amihez 35 648 Hz
Doppler-eltolási érték tartozik. Az ehhez tartozó legnagyobb kö -
zépfrekvencia (I F) 135 648 Hz. Shannon 1. sz. mintavételi tétele
értelmében a mintavételi frekvenciának legalább kétszeresnek kell
lennie; a biztonság kedvéért ezt meg is duplázzák.

(folytatjuk)

A radarszenzorok helyét Descartes-koordináta-rendszerben
adják meg, az alábbi kétdimenziós vektorokkal: s1, s2, s3, s4.
A cél (egy másik jármû) szintén Descartes-koordinátákkal tör-
ténô fi gye lembevétele. Jelentse a Di,j a mért távolságot, ami az
adó-NDS-ek és a feltételezett célok közötti távolságok össze-
ge, illetve a céltól a ve vô-NDS-ig mért távolságok összege.
A Di,j távolság így analitiku san meghatározható a két távolság
össze gébôl (Ri és Rj). Mindkettô alkalmazza az összes érzéke-
lôt és célt (27. ábra).

A teljes mérési folyamat után, mivel minden NDS-érzékelô sze-
repelt egyszer adóként és egyszer vevôként, összesen 16 külön-
bö zô távolságot kapunk a célról.

Az alábbi nemlineáris egyenlet leírja a teljes multistatikus
mérést.

Amennyiben a Di,j csak i-tôl j-ig változik, a háromszögelés

szerint történik.
Ez a nemlineáris egyenletrendszer felírható mátrixalakban is:

A célhelyzet ( t )
→

becslésének meghatározásához szükség
van egy ismétlôdô algoritmusra, ami lehet pl. Gauss–Newton-
algoritmus.

A multilaterális algoritmus tárgyalható a következô
módon is.

A célról visszavert jeleket leírhatjuk úgy, mint a kisugárzott jel
egy késleltetett másolatát.

27. ábra. Ábra a távolsági algoritmus számításához

28. ábra. Korrelációs vevô felépítése
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ALKALMAZOTT ELEKTRONIKA A BIZTONSÁG
SZOLGÁLATÁBAN (4. RÉSZ)
HASZONJÁRMÛVEK ELEKTRONIKUS MENETDINAMIKAI 
SZABÁLYOZÓ-RENDSZERE: KNORR–BREMSE ESP
KÔFALUSI PÁL

Bekapcsolt gyújtásnál a gerjesztô áram -
kör a két parányi tömeget vízszintes síkban
egymással ellenkezô fázisban mozgatja.
Amikor a gépkocsi megperdül, vele moz-
dul a kocsiszekrényhez rögzített érzékelô
is. Az egyenes vonalú rezgést végzô tö me-
gekre a vízszintes síkban Coriolis-erô hat.
Ez elmozdulást eredményez, ami kapa ci -
tásváltozással jár. Az érzékelô a gépkocsi
perdületével arányos feszültségjelet ad.
A fejlesztések során digitális kimenettel is
el látták, de megtartották az analóg in for -
má ciótovábbítás lehetôségét is, ami a ko -
rábban gyártott rendszerekhez is felhasz-
nálhatóvá tette. Az érzékelô mûkö désé hez
a tápfeszültséget az ESP központi elekt ro -
ni ka adja. A gyújtás bekapcsolása után egy
másodpercen belül már mûködô képes.
Me  net közben az elektronika folyamato-
san ellenôrzi az érzékelô mechanikus és
elek tronikus részeinek állapotát.

A perdülésérzékelô mérési tartománya
± 100 ˚/s, vele közös házba építik be a ke-
resztirányú gyorsulásérzékelôt. Ezt az egy -
séget a kocsiszekrény tömegközéppontja
közelében helyezik el. A beszereléskor a
nyíl menetirányba kell mutasson.

Az ESP-rendszer öndiagnosztikája

Nem lenne célszerû, ha az ESP-rendszer
biztonságos mûködése érdekében a drá ga
érzékelôbôl kettôt kellene beszerelni a gép-
kocsiba. Ezért a konstruktôrök egy különle -
ges diagnosztikai megoldáshoz folya mod tak.
A mûködés közben esetleg bekö vet ke zô hi -
bákat több különbözô szinten ész lelik és ezek
alapján következhetnek a beavatkozások.

A második generációs magnetorezisztív
kormánykerék-elfordulás érzékelô

Az érzékelôt a kormányoszlopon helye zik
el. Belsejében a nagy fogaskerék me cha -
ni  kus kapcsolatban van a kormánykerék
tengelyével. Hozzá két kisebb fogaskerék
kapcsolódik, amelyek fogszáma egy más -
hoz képest eggyel eltér. Ezekre a kis fo gas-
kerekekre egy-egy állandó mágnest sze rel -
tek. Ezek forgási sebessége a fogszámkü -
lönbség miatt eltérô. A megnetorezisztív
érzékelôkben a forgó állandó mágnesek
egy-egy szinuszjelet indukálnak. A kettô
együtt egyértelmûen meghatározza a kor-
mánykerék helyzetét, elfordítási irányát.
Az egyikbôl pedig meghatározható az el -
fordítás sebessége. A jelek kiértékelését az
érzékelôbe beépített elektronika végzi. Ter-
mészetesen ezt is ellátják diagnosztikai és
hibakódtároló áramkörrel, tehát ez is az
intelligens érzékelôk családjába sorolha tó.
Az információkat a CAN-hálózaton ke resz  -
tül továbbítja az ESP-elektronikának.

Az érzékelôt, ha meghibásodás miatt ki
kell cserélni, vagy a kormánygép szorul cse-
rére, illetve a futómûvön végeznek meg bon -
tásos javítást, az egyenesmeneti helyzetet
a gépkocsihoz rendszeresített diagnosztikai
mûszerrel újra kalibrálni kell. Ez az alap-
feltétele az ESP kifogástalan mû kö dé sé nek.
Az érzékelô meghibásodása vagy nem meg-
felelô kalibrálás esetén az ESP-rendszer nem
mûködik, de az ABS/ASR ak tív marad.

Második generációs perdülésérzékelô

A légiközlekedésbôl átvett girométert a gép-
kocsikban néhány év után új kompakt mik -

romechanikai perdülésérzékelô váltotta fel.
A 7×7 mm-es szilíciumchip belsô szer ke -
zet csak 50-szeres nagyításban válik lát ha-
tóvá. 600 μm vastag szilíciumlapkára szi -
líciumoxid-, és 10 μm vastagságú po li szi -
lí cium-réteget visznek fel. Ebbôl két rugó-
zott, 50 μm vékony lapkát marnak ki, ame-
lyek a rezgôtömegeket alkotják. Ezek mind -
két oldalára a rezgési tengelyre merôlege-
sen poliszilíciumból kialakított kapacitív
gyorsulásérzékelôket illesztenek. 

Az érzékelôt és a kiértékelô elektroni-
kát hajszálvékony aranyhuzalok kötik
össze. Az elektronikát a rezgô tömegek
gerjesztéséhez szükséges váltakozó fe szült-
séget elôállító egységgel is ellátják. Az így
össze állított komplett egységet egy kerá-
mialap kára szerelik és egy fémtokban he -
lyezik el, amelyet atmoszférikus nyomá-
sú, száraz nitrogénnel töltenek fel és her-
metikusan le zárnak. A legkülsô burkolat
mûanyagból készül, amelyen az elektro-
mos csatlakozót és a rögzítési helyeket is
kialakítják.

20. ábra.
Második
generációs perdü-
lésérzékelô

19. ábra. Második generációs magnetorezisztív kormánykerékelfordítás-érzékelô
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� Az elsô hibaérzékelési szint
A beérkezô jelek meglétének, értéktar-

tományának, szórásának ellenôrzése. Ez
vo  natkozhat magára az érzékelôre, an nak
áramkörére, az elektronika bemeneti egy-
ségére, de a beavatkozóegységekre is. Ez
alapján állapítható meg például a vezeték-
szakadás vagy a rövidzárlat.
� A második érzékelési szint

A gyújtás bekapcsolását követôen ak -
tív vá váló rendszer elemeinek ellenôrzé-
se az elindulás kezdetén történik. Ez kiter-
jed pél  dául az elektromágneses szelepek
ve zér lésére, továbbá a perdülésérzékelô
ellenôr zésére. Ezek az ellenôrzések meg-
ismétlôdnek a 30 km/h sebesség elérését
követôen.
� A harmadik érzékelési szint

Az elsô két ellenôrzési szint célja az
alap vetô mûködôképesség ellenôrzése.
A harmadik szint az analitikus redundan cia
elvén mûködik. Az elnevezés onnan szár-
mazik, hogy bizonyos érzékelôk jelei kö -
zött egy matematikai modell segítségével
végrehajtható az ellenôrzés, ha kihasznál-
juk a fizikai törvényszerûségeket. Ilyen mó  -
don megállapítható az egyes jelek el fo gad-
hatósága. Az érzékelôk jeleibôl ma  te ma ti -
kai összefüggésekkel kiszámíthatók bi zo -
nyos fizikai mennyiségek, amelyek össze-
hasonlíthatók más érzékelôk jeleivel. Az
eltérések nagysága alapján tör ténik a mû -
ködôképesség megállapítása. Egy küszöb-
értéknél nagyobb eltérés te kinthetô hibá-
nak. Ha ilyen üzemállapot következik be,
csökkentett üzemmód ba kapcsol az ESP-
rendszer és mûködteti a figyelmeztetô lám-
pát. Ha a hiba már nem áll fenn, a lámpa
már nem világít, de az elektronika a hiba-
kódot mint nem aktív hibát továbbra is
megjegyzi. A javítást követôen a hibakó-
dok törlése után célszerû próbautat tenni.
Ha az ESP-elek tronika hibát észlel, folya -

matosan világít a figyelmeztetô lámpa.
A hiba pontos be határolásához a gépkocsi -
hoz rendszeresített diagnosztikai mûszert
lehet használ ni. Ez interfészen és a gép-
ko csi központi diagnosztikai csatlakozóján
keresztül lé tesít kapcsolatot az ESP elek t -
ro ni kájá val. A kijelzett hibakódon kí vül
szöve ges üzenet formájában is megnevezi
a hi bás egységet.

Az ESP-rendszer CAN-buszos adatátvitele

Az ESP-elektronika a CAN-buszhálózat
se  gítségével a motor- és az automatikus
se bességváltó-, valamint a retarder elekt -
ro ni kájával folyamatos kapcsolatban áll.
A ve  zetési sebesség igénye a motor tény -
le ges nyomatékával összehasonlítható.
Az ASR-szabályozás szükségességét az
ESP-elekt ronika ismeri fel, de a bea-
vatkozást a mo torelektronika végzi. Ha -
sonló a hely zet je ges úton, amikor a
motor fékezônyo ma ték-szabályozása kell
beavat kozzon hir te len gázpedál-vissza-
enge déskor, vagy a se bes  ség fokozat visz -
szakapcsolásakor. Ha a gép   ko csi csúszós
úton indul, hamarabb fog be  következni a
második sebességfo ko zat kap csolása.
Ezek a beavatkozások nagy telje sít ményû
motorral szerelt autóknál érez  he tô en
javítják a menetdinamikát. Az elek tro ni -

kák közötti adatátvitel a nagy se bes sé gû
CAN-hálózaton keresztül valósul meg.

Rol Stability Program (RSP)

Különösen a magas tömegközéppontú ha-
szonjármûveknél van nagy jelentôsége az
ESP egyik alprogramjaként mûködô bo ru -
lás elleni védelemnek, az RSP-programnak.
Ez a különbözô manôverek közben a fi zi -
kai törvényszerûségek határain belül mû -
kö dik. A veszélyhelyzet kezdetén a ka nya-
ro dó jármû egyik oldalú kerekeinek terhe  -
lé se lecsökken, ami jelzi a bo rulás ve szélyt.
A beavatkozás a motor nyo ma tékának
csök kentésével és fékezéssel le hetséges.

Sajnos az egy évtized alatt végzett fej-
lesztômunkák ellenére még vannak olyan
különleges menetkörülmények, amelyek kö  -
zepette az ESP sem képes segíteni. A kö  te-
lezô óvatosság ilyen korszerû gépkocsikban
ülve sem hanyagolható el. Az iga zi megol -
dás az, amikor a gépkocsira ható per dí tô nyo -
matékot nem egy kerék fékezé sével el len sú-
lyozzák, hanem az ESP-elek tronika az ak tív
szervokormánynak ad be avatkozási pa ran-
csot a vezetôtôl független kormánykorrek-
cióra. Ekkor a kormánykerék nem mozdul,
mert a villanymotor csigahajtáson és boly -
gómûves fokozaton ke resztül kormá nyozza
el a kerekeket a szük séges mérték ben.

21. ábra. Autóbusz kanyarodása RSP nélkül és RSP-vel

„A FEJLESZTÉSBE TETT PÉNZ MINDIG MEGTÉRÜL…”
DR. SIPOS MIHÁLY

nedzsment tanácsadó cég vezérigazga -
tója, és mint olyat, a szakma legbefolyá-
sosabb szereplôi között tartanak számon.
Ô arról beszélt, hogy azok a vállalatok –
és azok az országok – fognak tudni ki lá -
balni a válságból, amelyek nem egysze rû
költségcsökkentéssel, hanem az in no vá -
cióba történô befektetéssel igye kez nek
új ra növekedési pályára állni.

Az ex fôtanácsadó elôadásában rá mu-
tatott: míg az 1990-es évek a felelôtlenül
túlpörgetett kockázat korszaka volt, ad -
dig napjainkat a kockázat teljes elutasí-
tása jellemzi. A vezérigazgató szerint mind-

2009. február végén az Amerikai-Ma gyar
Kereskedelmi Kamara egy rendezvényt
szervezett, ahol magyar vállalat veze tôk -
nek tartottak elôadást a kockázatke ze lés-

rôl és a stratégiai tervezésrôl. Itt felszó -
lalt Paul A. Laudicina is, aki korábban
az amerikai alelnök fôtanácsadójaként
dolgozott. Jelenleg az A.T. Kearney me -

Az USA nevét hallva kevesen gondolnak arra, hogy bár a Föld lakossá-
gának csak kevesebb, mint 5%-a lakik ebben az országban, mégis itt
realizálódik a megtermelt javak egynegyede. Nem csoda tehát, hogyha
ez a gazdaság bajba kerül, akkor az mindenkinek rossz. Mint ismert,
napjaink világgazdasági válsága is az USA-ból indult. Ilyen helyzetben
érdemes közelebbrôl megnézni: milyen intézkedéseket javasolnak a
katasztrófa elindítóinak honfitársai

K+F, INNOVÁCIÓ
A rovat támogatója a
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A legfiatalabbakat kivéve talán nincs is olyan korosztály, amelynek számára ismeretlen lenne az Orion márka-
név. A legkorábbi jogelôdjét 1913-ban alapították, maga az „Orion” márkavédjegy 1925-ben indult világhódító
út já ra elsôsorban rádiólámpák, rádiócsövek és rádiókészülékek gyártásával. A sok sikert megélt céget nehéz he -
lyzetbe hozta a KGST-piac összeomlása a rendszerváltás idején. Ellene 1991-ben csôdeljárás in dult. Hely ze tén a
dél-koreai Samsung céggel létrehozott vegyes vállalat, a sa ját boltban történô értékesítés sem segített. A ver-
gôdô vállalatot 1993-ban az orosz Jukosz olajóriás egyik érdekeltsége, a Juganszknyeftyegaz vásárolta meg az
ÁVÜ-tôl, majd 1997-ben többséget szerzett benne a szingapúri Thakral-csoporthoz (2,5 Md USD) tartozó TPL
Investments Pte Ltd., amely a Jászberényi úti üzemben ma is Orion márkanév alatt dol gozik, fôleg ex portra. A
cég jelenérôl, jövôjérôl G. S. Arora urat, a cég ügyvezetô igazgatóját kérdeztük…

LÁTOGATÓBAN AZ ORION-NÁL
DR. SIPOS MIHÁLY

Az Orion rugalmasabbá alakítása

A céget a széles közönség leginkább mint
rádió- és televíziógyártót ismerte. Emellett
az Orion tervezett, gyártott és telepített
mik rohullámú telekommunikációs rend-
sze re ket is. Az eszközöket a felhasználók
szé les körének szállították a Szovjet -
unióba, kü lön bözô más európai orszá-
gokba, Ázsiába és Dél-Amerikába. Az
eszközöket igen megbíz hatóan tervezték,
hogy elviseljék a szélsôséges földrajzi
körülményeket, a fa gyos szibériai téltôl, a
forró afrikai éghaj la tig. A cég ezen ha gyo -

mányos termékei azonban az 1990-es
évek közepére lassan eladhatatlanná
váltak.

Eladásakor az Orion súlyos pénzügyi
ne hézségekkel nézett szembe és vesztesé-
ges volt. Ezért – mint ahogy Arora úr
elmondta –, a tôkeerôs, új tulajdonos egyik
elsô dolga az volt, hogy a cégnél meglévô
erôs szellemi bázist, a kiváló termelési ala-
pokat meghagyva a céget továbbfejlessze.
Az eszközöket, gyártási folyamatokat és
rend szereket javították, költséghatéko-
nyabb szál lítási struktúrát dolgoztak ki.
A Thak ral-csoport jelentôs anya gi és 1. ábra. Korszerû automata gyártósor

két magatartás abból a téves vélekedés-
bôl fakad, hogy a múltbeli események
alapján lineárisan tervezhetô a jövô.
A hatékony üzleti tervezés azonban so -
ha sem statikus. A mai gyorsan változó
vi lágban persze lehetetlen öt évre elôre
jó solni, azonban a különbözô lehetsé-
ges forgatókönyveket megvizsgálva
olyan stra tégiát alakíthatunk ki, amely
képes al kalmazkodni a bekövetkezô
eseményekhez.

A tanácsadó három-három javaslatot
fogalmazott meg a kormányzat, illetve
a vállalatok felé. Elôször is, a kormá-
nyoknak nyitva kell tartaniuk a határo-
kat a gazdaságpolitikában. A protekcionis-
ta gaz daságpolitika a növekedésnek
csupán az illúzióját teremti meg, és
alulteljesítés hez, a versenyképesség
csökkenéséhez vezet. (Megjegyzés: ez
elsôsorban az USA-t fenyegetheti,
hiszen az ô politikusai hajlamosak
ilyen intézkedések meghozatalára).
Másodikként azt emelte ki, hogy a rövid
távú segítséget jelentô gazdasági stimu-
láló csomagokat hosszú távú befekteté-
sekkel kell kiegyensúlyozni, legfôkép-
pen a közlekedési és kommunikációs
infrastruktúra, az oktatás és a kutatás-

fejlesztés területén. A harmadik pont,
amelyre Laudicina szerint a kor-
mányoknak ügyelniük kell, hogy globá-
lisan koordinálják mind a támogatási,
mind a regulációs programjaikat,
hiszen a korábbi prosperitáshoz hason-
lóan a jelenlegi recesszió is globális. A
globalizáció paradoxona, hogy a nagy-
mértékû integráció tette lehetôvé a
minden ko rábbinál intenzívebb fejlô-
dést, de ugyan ez vezetett az eredetileg
csak Amerikát érintô válság példátlanul
gyors to vább gyû rûzéséhez is. Ma már
egy ország sem él vákuumban.

A vállalatok számára Laudicina há -
rom fontos lépést javasolt: a költség-
csökkentés mellett továbbra is fektesse-
nek a ku tatás-fejlesztésbe, a merev ter-
vek helyett készítsenek rugalmasabb
stratégiákat, és a statikus elôrejelzések
helyett alkalmaz zanak dinamikus terve-
zési folyamatot. Sze rinte a statikus ter-
vezés a történelem folyamán még soha-
sem eredményezett pontos elôrejelzé-
seket, ugyanis az nem veszi figyelembe
a technológiai innovációnak köszönhe-
tô paradigmaváltásokat, amelyek alap-
vetôen megváltoztatják a já ték sza bá -
lyokat.

Magyarországról Laudicina elmond-
ta: hazánknak ki kell használnia a tudá-
s in tenzív szakmákban meglévô humán-
erôforrás-elônyeit. Magyarország
hagyomá nyosan erôs az innovációban,
és ez a terület jelentheti a megoldást az
ország számára. Látni kell, hogy az
oktatásba és a kutatás-fejlesztésbe fek-
tetett pénz hosszú távon ugyan, de min-
den esetben megtérül.

A kérdésre, hogy mikor lehet vége a
lejtmenetnek, és indulhat meg a növe-
ke dés, Laudicina kifejtette: a fellendü-
lés legfontosabb mutatója az amerikai
fo gyasztók biztonságérzete lesz. A vál-
ság elôtt az amerikai fogyasztók megta-
karítási rátája –1% volt, azaz többet
költöttek, mint amennyit megkerestek.
Mára ez a szám +2% fölé emelkedett.
Ha a meg takarítás aránya eléri a +6%-
ot, ak kor fog megindulni a lassú, de biz-
tos nö vekedés, ami globálisan is érez-
hetô lesz. Számításunk szerint ez a pont
2009 harmadik negyedévének végére,
vagy negyedik negyedévének elejére
ér kezik el – mondta az A.T. Kearney ve -
zérigazgatója.
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szellemi forrásokat fektetett be a vállalat-
ba: többek kö zött tôkét, technológiát és
irányítást. A munka eredményességét
jelzi, hogy a cég 1999 óta nye reséges. A
csoport az Orion márkanevet ma már
világszerte több mint 25 országban
használja. A kft.-nek Ma gyar ország mel-
lett irodái vannak Romániában és Uk -
rajnában.

Az Orion Elektronikai Kft.-nél – amely
ISO 9001:2000, QS 9000, VDA 6.1 és ISO
14001 tanúsítványokkal is rendelkezik –
mára meghatározóvá vált az EMS-te  -
vékenység, de néhány saját név alatti ter-
mékkel is rendelkeznek. Ennek megfele-
lôen az Orionban jelenleg három fô tevé-
kenységi kör van:
� a világ több mint 18 országában majd-

nem 125-féle termék értékesítése.
� Nyomtatott áramkörû lapszerelés, hu -

zal korbácsok és bonyolult késztermé-
kek gyár tása különbözô autóipari, in for -
matikai és fogyasztási cikkeket készítô
cégeknek.

� Raktározási, logisztikai, értékesítési és
el osztási szolgáltatások más cégeknek.

Megújult profilokkal válaszolni
a kihívásokra

Az Orion elektronikai szerelések és vég -
termékek széles választékát állítja elô sok

neves ügyfele számára. A jelenlegi ter-
mék választék magában foglalja a legú-
jabb tech nológiájú elektronikai cikkeket
és ház tartási gépeket. Ezek között meg-
találhatók például a digitális MPEG-4-es
tunerekkel ellátott full HD LCD-televí -
ziók, de a cég piacra dobott egy digitális
set top boxot is.

A vállalkozásnak ma már szinte
mind  egyik hipermarket áruházlánccal,
nagy ke reskedôvel és a piac más fontos
szereplôjével hosszú évek óta tartó mun-
kakapcsolata van. Ez a cég partnereinek
lehetôséget ad a gyors kezdetre és az
alacsony szállítási költségek mellett tör-
ténô árubeszerzésre. Ez utóbbi tevé-
kenység bôvítése érdekében 2008-ban
az eredeti, budapesti, Jászberényi úti szék-
hely mellett a vállalkozás egy modern
logisztikai központot nyitott az Érd mel-
letti Sós kú ton. A Bu dapesttôl 16 km-re
lévô logisztikai központ könnyen elérhe-
tô az M7-es autópályáról, közel van az
M0-hoz és az M1-hez is. A telephelyen
5000 m2 alapterületû, 8 m belmagasságú
raktározásra alkalmas terület van, ame-
lyet rövid idôn belül akár a duplájára
lehet bôvíteni. A raktárhoz 1200 m2-nyi
irodarész csatlakozik. A köz pontot az
Orion saját termékei értékesítésére és
elosztására használja, de más ve vôk szá-
mára is ajánlja ezeket a szolgál  ta tá sokat.

A biztonságos és pontos szál lítás ér -
dekében egy 14 kamionból álló saját
flottát is üzemeltetnek.

A fenti módszerekkel elérték, hogy az
éves árbevételük az 1997. évi 914 mil-
lió forinthoz képest 2008-ban 7959 mil -
lió fo rintra nôtt. Jelenleg 250 dolgo -
zójuk van.

Bizakodva néznek a jövô elé

A gazdasági válság az elektronikai ipart is
érintette, és sajnos világszerte csökkentek
mind a professzionális, mind a fogyasztói
elektronikai értékesítési volumenek. Azon-
ban a cég vezetôi nem túlságosan bo rú lá -
tók. Bizakodásukat a Thakral Csoport spe -
ciális felépítésére alapozzák. Ugyanis nem
a budapesti Orion az egyetlen gyártóhe-
lyük, elektromos termékek elôállításával
pl. Sanghajban is foglalkoznak. A két, kü -
lönbözô típusú, kategóriájú elektronikai
gyár tói tevékenység szinergikus hatása költ -
séghatékony gyártást eredményez, melyet
a cég már most is eredményesen ki hasz -
nál. Természetesen különösen fontos sze -
re pet kap a jelenlegi helyzetben a költség -
hatékonyság. A folyamatos költségcsök ken -
tés biztosításához a cég vizsgálja annak
le hetôségét, hogy a gyártást kiterjeszti Ro -
mániába.

A derûsebb képhez hozzájárul a több
lá bon állás is. A hagyományos logisztikai
szolgáltatások (bejövô és kimenô logiszti-
ka, csomagolás, raktározás és leltározás)
mellett további szolgáltatásokat végeznek.
Így például: elektronikai alkatrészek, rész -
egységek kezelése, szükség esetén gyártás,
összeszerelés antisztatikus környezetben,
szerviztevékenységek. A raktárt összetett
informatikai rendszerrel és vezeték nélküli
hálózattal is felszerelték, ezáltal gyor sab -
bá tették az árucikk megtalálását, leltáro-
zását. A hatékonyság, gyorsaság érdeké-
ben a targoncakezelôket is felszerelték wi-
fi ter minálokkal.

3. ábra. Az Orion új telephelye Sóskúton

4. ábra. Az Orion új raktára

2. ábra. Manuális beültetôsor a speciális igények kielégítésére
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2009-ben is indulhatnak magyar diákok
az 50 éves múltra visszatekintô szakmák
vi lág versenyén, a nemzetközi World -
Skills-en. 2009. március 4-én a gödöllôi
Szent Ist ván Egyetemen került megrende-
zésre a World Skills-verseny hazai fordu-
lója, amelynek gyôz  tesei további felkészí-
tést követôen Cal  ga ryban, a nemzetközi
versenyen indulhat nak.

A WorldSkills 2006-ban vette fel ha zán-
kat soraiba.  A világszínvonalú szakképzés
Magyarország versenyképességének nö ve-
lésében kulcsszerepet játszik. A rendezvény
irányadó a nemzetközi szakképzésfejlesz-
tésben, a szakképzéssel foglalkozók egyik
legnagyobb fóruma és a szakképzés-dip-
lomácia egyik legfontosabb színtere is –

mondta Kóka János, az akkori gazdasági
és közlekedési miniszter.

A NSZFI szigorú támogatási feltételeinek
három cég felelt meg: a Festo, a Cisco, és
a Legrand, így az elôválogató verseny az
ô támogatásukkal és szervezésében valósul
meg, három területen: a mechatronika, a
hálózati informatika, valamint a villanysze-
relés szakágban. A versenyzôk gyakorlati
feladatok végrehajtásán mérik össze tudá-
sukat. Az elsô három helyezett féléves szak-
mai felkészítésben részesül, amelyet teljes
mértékben a támogató cégek finanszíroznak.

A Festo 15 éve nemzetközi támogatója
a WorldSkills-versenyeknek, örömmel ér -
tesültünk a WorldSkills szervezetéhez tör-
tént hazai csatlakozásról. Természetes volt,

hogy cégünk az elsôk között jelentkezett
a hazai verseny támogatására – mondta
Szövényi-Lux Márton, a Festo Kft. ügyve-
zetô igazgatója. A magyarországi munka-
erôpiac tapasztalatai azt mutatják, hogy
az iparban továbbra is szükség van a gya-
korlati tudással rendelkezô szakemberekre.
A versenyfeladatok között gyártóberende-
zések szerelése, programozása, hibakere-
sése, karbantartása is szerepel.

Mind a nemzeti, mint a nemzetközi ver-
seny magas szintû ipari gyakorlati tudást
igényel, ezzel összhangot teremt a ma gyar-
országi szakmai képzés gyakorlatiasabbá
tételére vonatkozó törekvésekkel.

Ismét nemzetközi porondon a magyarországi szakképzés 

A közelmúltban az NKTH tájékoztatót adott ki,
amely szerint a „K+F eredmények és innovatív
ötletek egyéni megvalósítása (5LET)” pályázaton
való részvétel módosul.

Amennyiben úgy látják jónak a 2005-ben és
a 2006-ban meghirdetett pályázaton nyertes
pá lyázók, akik folytatni kívánják projektjüket, a
2008-ban meghirdetett pályázat feltételrendsze-
re szerint is beadhatják a következô fázisra vo -
nat kozó projektjavaslatukat. Ajánlatos azonban
a dön tés meghozatala elôtt figyelmesen tanulmá-
nyoz ni a pályázati felhívásokat és útmutatókat.

Jogszabályváltozás miatt a 2008-ban meg hir-
detett „5LET 2008” II. fázisára pályázók nem ré-
szesülhetnek a kis- és középvállalko zások ré szé re
nyújtott k+f támogatásában. Az NKTH a pá lyá -
zat II. fázisában azon ban k+f projekttámogatást
nyújt abban az eset ben, ha az egyes projektek-
hez adott, ugyan azon elszámolható költségekre
vonatkozó, bármely támogatás in ten zitása nem
ha lad hatja meg az alábbi mértékeket:
� ipari kutatásnál 50%;
� kísérleti fejlesztésnél 25%.
Ipari kutatás vagy kísérleti fejlesztés ese té ben,
amennyiben a pályázó a pályázat be nyúj tása kor
� kisvállalkozásnak minôsül, akkor a ma xi má lis

támogatási intenzitás 20 százalékponttal;
� középvállalkozásnak minôsül, akkor a maxi-

mális támogatási intenzitás 10 szá zalék pont -
tal növelhetô.
A „K+F eredmények és innovatív ötletek egyé -

ni megvalósítása – 5LET 2008” pá lyá zati felhí-
vásra benyújtandó ûrlapok be kül dési címét is
pontosították.
� a pályázati ûrlap adattartalmát az

alap2008@nkth.gov.hu címre;
� az „Adatlap a közpénzekbôl nyújtott tá mo ga-

tások átláthatóságához” címû ûr lap adatait a
kozpenz2008@nkth.gov.hu címre;

� a kiindulási értékeket és a célértékeket tartal -
mazó (2 db) indikátoradatokat kü lön-külön
(2 levélben) az indikator2008@nkth.gov.hu
címre kell beküldeni e-mailben a projektja-
vaslat benyújtása elôtt, automatikus elektro-
nikus feldolgozásra.

A nagy- és középvállalatoktól elbocsátott
kutatók és fejlesztômérnökök foglalkozta-
tásának támogatására kis- és középvállal-
kozások (KKV), valamint költségvetési és
nonprofit kutatóhelyek pályázhatnak.
Összesen 1,6 milliárd forint áll rendelke-
zésre erre a célra. Végsô beadási határidô:
2009. december 31. A pályázat keretében
támogatott pályamûvek várható száma
összesen: 30 … 50 db.

A pályázatot ismertetô sajtótájékozta-
tón dr. Kolber István kutatás-fejlesztési ál -
lamtitkár így vélekedett: az innováció az
egyik lehetséges kivezetô út a jelenlegi
gazdasá gi helyzetbôl. A vállalkozásoknak
még ebben a helyzetben is áldozniuk kell
a ku tatás-fejlesztésre és az innovációra,
hi  szen ezáltal a válságot követôen új ter-
mékekkel léphetnek ki a piacra, megôriz-
ve verseny képességüket és gazdasági po -
tenciáljukat. Nem szabad engedni, hogy
az anyagi feltételek hiánya miatt ne tud-
ják tovább foly tatni innovációs tevékeny-
ségüket. Ehhez azonban kvalifikált mun-
kaerôre van szük ség.

A fenti célok elérése érdekében kiírt pá-
lyázat arra irányul, hogy a gazdasági vál-
ság miatt ipari közép- és nagyvállalatoktól
2008. szeptember 1. után elbocsátott, ma  -
gasan kvalifikált szakemberek tudását, ta -
pasztalatát kis- és középvállalkozások vagy
költségvetési és nonprofit kutatóhelyek al  -
kalmazzák. A kiírás így egyszerre járul hoz-
zá a nyertes vállalkozások és kutatóhe-
lyek k+f humánerôforrásainak fejlesztésé -
hez, illetve, a leépített munkaerô újrafog-
lalkoz tatásához. A pályázat nem irányul-
hat a már alkalmazott munkaerô kiváltá-
sára: a pá lyá zaton kizárólag új munkaerô

felvételére lehet támogatást kapni. A ter-
vezett k+f projektnek új projektnek kell
minôsülnie.

Az elnyert támogatás minimum 70 szá -
zalékát kötelezôen az újonnan felvett mun-
kaerôvel kapcsolatos személyi kiadásokra
kell fordítani, 30 százalékát azonban a pá-
lyázatban megfogalmazott kutatási pro-
jekt dologi költségeire lehet felhasználni.
A vissza nem térítendô támogatás összege
pályázónként minimum 10 millió, maxi-
mum 100 millió Ft, amit alapkutatással,
ipari kutatással, vagy kísérleti fejlesztéssel
foglalkozó k+f projektek céljaira lehet fel-
használni.

Tudnivalók a pályázatok benyújtásához:
� Az Elektronikus pályázati ûrlap és az

Indikátorok elektronikus ûrlapcso ma -
gok már elérhetôk az NKTH honlapján
(www.nkth.gov.hu)

� A Pályázati Felhívás és Útmutató sze-
rint elkészített projektjavaslatot magyar
nyelven, összefûzve vagy kötve, zárt cso -
magban, postai úton kell benyújtani az
alábbi címre (a pályázatok személyes
benyújtására nincs lehetôség):
NKTH – Nemzeti Kutatási
és Technológiai Hivatal
Levélcím: 1519 Budapest, Pf.: 506.

� A csomagra rá kell írni a pályázat nevét
és a projekt azonosítóját
(K+f munkaerô megôrzése
és fejlesztése KF_MUNKAERO_09).

� A pályamûvek benyújtása a pályázat
nyilvános meghirdetésének napjától fo-
lyamatosan lehetséges a rendelkezésre
álló támogatási keret kimerüléséig, il let-
ve 2009. december 31-ig bezárólag.

Módosították az 5LET
pályázatot

Új NKTH pályázati lehetôség a k+f munkaerô
megôrzésére és fejlesztésére

www.kekvilag.hu/aktual.htm

K+F, INNOVÁCIÓ HÍREK                  SZERK.: DR. SIPOS MIHÁLY
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Mobilt vagy metánt?
Az ingatlan-, majd az autópiac után a mo bil  -
telefonok keresletében is markánsan ér zé kel  -
hetô a válság hatása: a vevôk ke ve sebb és ol -
csóbb készülékeket vásárolnak, inkább a gáz -
számlára költik a pénzüket. Mindez ér zé  ke nyen
érinti a magyar elektronikai ipart is.

Mi történik külföldön?
Nemzetközi kutatások szerint a tavalyi har ma -
dik negyedévben még világszerte bô vült a glo -
bális mobilpiac, az utolsó három hó napban már
10 százalékkal kevesebb ké szü léket vásá rol tak.
Az öt vezetô gyártó kö zül mindössze 2 tudta fo-
kozni terme lé sét; az el múlt nyolc év leg ros szabb
ada tá ban a ke res let visszaesése mellett a cégek
hi tel kö rül mé nyei nek romlása is közreját szik. Az
év egé szé ben is csupán 5 százalékkal bôvült a
piac, de 2009-ben ez is elér he tet len nek tûnik.
Míg a múlt év vé gén a Reu ters mintegy hétszá -
za lé kos csök ke nést vetített elôre 2009-re, a ma -
gasan pi ac vezetô No kia már a teljes piac 10 szá-
zalékos visszaesé sét várja idén. A Citi group pe dig
ennél is nagyobb, 13 százalé kos zsugorodást

Két év után ismét zsugorodott a hazai mobiltelefónia piaca
A rekordnövekedést hozó 2008. év után idén
januárban a három magyarországi mo bil -
szol  gáltató ügyfeleinek száma 43 ezerrel
csök kent és jelenlegi nagysága 12 millió 181
ezer. Ak kor a három mobilszolgálta tó ügy -
fe leinek szá ma mintegy 8 ezerrel csök kent.
A száz fôre jutó elôfizetések száma 2008 ja -
nu árjában 110,5 volt, majd az év vé gére
121,8-ra nôtt, januárban pedig 121,4-re
csökkent. Az év végi hajrá után januárban
általában meg torpan az ügyfélszám nö ve -
kedése, azonban a piac zsugo rodására ed dig
csak 2007 ja nuárjában volt példa. A szolgál-
tatók forgalmat ge neráló (az utolsó három
hónapban hí vást in dító vagy fo ga dó) ügy -
feleinek száma janu ár  ban szintén csök kent,
29 ezerrel, 10 millió 968 ezerre.

A visszaesés okainak kutatásában figyelem  -
be kell venni azt a tényt, hogy az elôfizetôk
szá ma az elmúlt 5 évben látszólag éppen ta -
valy emelkedett a legjobban. Valószínû azon-
ban, hogy ez a bôvülés inkább csak a pár ezer
fo rintos nagyáruházi mobiltelefon-értékesítési
akciókkal együtt járó, az ár ba be leszámított
SIM-kártyaeladásoknak tudható be.

A hívás fogadásra alkalmas SIM-kártyák
alapján januárban a T-Mobile 43,86 száza-
lék ról 44,14 százalékra, a Vodafone pe dig
21,04 százalékról 21,15 százalékra nö velte
részesedését, míg a Pannon részesedé se
35,09 százalékról 34,71 százalékra esett. 

A forgalmat generáló ügyfelek száma alap  -
ján a Vodafone részesedése a decemberi
21,86 százalékról 21,93 százalékra, a T-Mo  -

bile részesedése 44,21 százalékról 44,43 szá-
zalékra emelkedett, míg a Pannoné 33,93 szá-
zalékról 33,64 százalékra csökkent.

A Magyar Közlönyben várhatóan már ci -
us  ban megjelennek az ez évi Artisjus-jog dí -
jak. Ez az elektronikával, informatikával fog-
lalko zó szakemberek számára azért ér dekes,
mert ezentúl a pendrive-okra is jog díjat kell
fizetni. 

A Szerzôi Jogvédô Hivatal (Artisjus) in téz -
te el a számunkra, hogy ezentúl a pen drive-
okra is szerzôi jogdíjat fizessünk ugyan úgy,
ahogyan a flash-memóriakártyákra. Ez fizika-
ilag úgy jelenik majd meg, hogy minden
pendrive csomagolására is felkerül a hologra-
mos matrica. A matrica nélküli pendrive-o kat
legkésôbb 2009. április 15-ig lehet forgal-
mazni a kiskereskedelmi üzletekben, de mat-

rica nélküli pendrive-ot a nagykereskedôk a
Közlöny megjelenésének napjától már nem
értékesíthetnek. 

A kihirdetés napján a megfogalmazás sze -
rint „Audio-, illetve audiovizuális tartalom
má solására/tárolására alkalmas külsô, hor-
dozható háttértároló (pl. Pendrive, USB Flash
Dri ve)” árába beépítésre kerülô, az Artis jus -
nak fizetendô szerzôi jogdíj összege az aláb -
biak szerint alakul:

A rendelkezés értelme már a fenti táblázat
alapján is érdekes. Egy DVD-film átlagban
4,7 GiB nagyságú, vagyis ha valaki szerzôi
jog alá esô terméket akar a pendrive-ján
tárolni (de egyáltalán: miért pont ott akarna?)
akkor 8 GiB-sat kell vennie. Arra viszont faj-
lagosan kevesebb a jogdíj, mint egy 4 GiB-
osra…

A jogdíjfizetésre kötelezés már csak azért
is megkérdôjelezhetô intézkedés, mert a pen -
drive-okat elsôsorban nem médiafájlok táro-
lására használják. Arra a hagyományos CD-k,
DVD-k a nagyobb adatelérési sebességüknél
fogva jobban alkalmasak. Nem beszélve a
hordozható hang- és képlejátszókban alkal-
mazott kisméretû memóriakártyákról. Itt elég,
ha csak elképzeljük amint egy jó ujjnyi mé -
retû pendrive egy fele akkora MP3 lejátszó-
hoz csatlakozik…

prog  nosztizál. A negatív tenden cia az érté ke sí -
tett darabszám csök ke né se mel lett abból fa -
kad, hogy a vevôk fô leg a kö ze  pes ár ka tegó -
riától az olcsóbb ké szülékek fe lé fordulnak el.
Igaz, az eladott ké szülékek át la gá ra évek óta
csökken, de ez elsôsorban an  nak köszönhetô,
hogy a feltörekvô piaco kon az ol csóbb tele-
fonok keresettebbek.

A piacvezetô gyártók a kereslet visszaesése
és az erôs konkurencia hatására ugyancsak ár -
csökkentésbe kezdtek. A No kia január köze-
pén számos terméke árát vitte lejjebb, elsôsor-
ban a kö zépsô és -fel sô kategóriában. A Sony
Ericsson egyes zenemobiljai árát vágta vissza
kisebb, 10 százalék körüli mértékben. A legna -
gyobb európai vi szonteladó, a Carphone Ware  -
house januárban több mint harmadával mérsé-
kelte a Nokia elsô, korlátlan zenecso maggal
kí nált készülékének árát. Elsô sorban a karácso-
nyi kereslet gyengesége ijesz tette meg a keres-
kedôket, akik azu tán a felhalmozódó készlete-
ket látva elkezdték mérsékelni áraikat.

A hazai helyzet
Magyarországon a kereslet visszaesése ok  tó -
bertôl volt igazán jelentôs, novemberben és

decemberben pedig már egészen me re dekké
vált. Egyértelmûen jelentôsen visz szaesett a
kereslet a felsôbb kate gó ri ás ké szülékek iránt,
de a teljes forgalom is csök kent. Fôleg a kö -
zépsô kategóriá ban esik vissza a fogyasztói
kereslet, ugyanis a fel sô és az alsó szegmens-
be tar tozók hívási szo kásai konstansnak
mond ha tók. A kö zép sô szegmensben bi zo nyos -
nak látszik, hogy itt lesz a leg lassúbb a ké szü -
lékcsere. A ve vôk elsôsorban a 40 ezer forint
alatti, ki sebb tu dású kategóriában keresik a
telefo no kat, és úgy tûnik, a korábbi 3–6 hóna -
pon kénti ké  szülékcsere is jócskán meg hosz -
szabbo dott.

A lakosság kereslete éven belül nagyjából
konstans, kivéve a karácsonyt – bár legutóbb
már ez is gyenge idôszak volt. A magasabb
tudású készülékeket inkább a 18 és 32 év
közötti vásárlók keresik, az idôsebbek már alig
vannak jelen a vevôk között. Ôk inkább a gáz-
számlára költenek. A céges vevôk igénye ál -
talában másképp alakul, hiszen a társaságok
többnyire az év elején szerzik be az új készü-
lékeket, és a vezetôségtôl a hierarchiában lefe-
lé halad va egyre egyszerûbb mobilokat vásá-
rolnak alkalmazottaiknak.

Elôfizetések száma/db 12 180 702 A hívásfogadásra képes aktív SIM-
kártyák száma.

Forgalmazásban részt vevô
elôfizetések száma/db 10 968 094 Az utolsó három hónapban forgalmazó aktív

SIM-kártyák száma.

100 lakosra jutó elôfizetések
száma/db 121,4 A hívásfogadásra képes aktív SIM-kártyák

száma viszonyítva népességszámhoz

Elôfizetések számának változása (%) 99,64% Elôzô hónaphoz képest

Szerzôi jogdíj a pendrive-okra Magyarországon

Kapacitás Jogdíj összege

1 GiB-ig 100 Ft

2 GiB-ig 200 Ft

4 GiB-ig 400 Ft

8 GiB-ig 600 Ft

16 GiB-ig 1200 Ft

32 GiB-ig 2400 Ft

KILÁTÁSOK                                  SZERK.: DR. SIPOS MIHÁLY



Miklós Lambert: 
Exhibition during the crisis? 3
The exhibitions are necessary under the
economic crisis.

Miklós Lambert:
Component kaleidoscope 6
The component kaleidoscope heading
offers the newest announcements
in the world of electronics components
from the offering of the largest players
in the sector, including active, passive
and electro-mechanical components.

ChipCAD news 7
The regular monthly news heading
features this time Xilinx’s neweset
FPGA generation consisting of the
Spartan-6 and Virtex-6 devices,
accompanied by the newest M2M
modules from Cinterion Wireless.

Dr. László Madarász:
Serial data management EEPROM’s
with microcontrollers (Part 3) 8
The third part in the series features
the SPI and I2C buses.

Microchip site 10
The article presents the newest EUI-48™
and EUI-64™ compatible serial EEPROM
product family with MAC addresses,
and also the advanced 8-bites PIC
microcontroller with integrated mTouch
module for capacitive touch screen
control, the PIC16F72X.

AVX passive components
at TME 11
Transfer Multisort Elektronik has taken
new capacitors, varistors and noise filter
for SMD mounting into its offering, 
with all devices coming from AVX,
the leading manufacturer of passive
components. The article presents
the relating offering of AVX.

Péter Kovács: The answer of Silicon
Valley to the global financial crisis 12
As a continuing tradition, the Globalpress
Connection agency has organized last
year the Europress Electronic Component
Tour once again, informing the editors
of the leading European technical
magazines from the first hand about how
the leading American companies think
about surviving the crisis. One of our
editors has attended the tour and has created
a summary on the announcements.

Five rules of a good electronic
components distributor 14
Farnell is a world leading high service
distribu tor of electronic, electrical,
industrial and maintenance,
repair & operations products. The article
lets you know about the five main
requisites against companies that wish
to be good distributor of electronics
components.

Dr. Zoltai József: Instrument
panorama 15
The article features this time new
solutions from Rohde & Schwarz,
Brüel & Kjær, Polar, SPS Electronic
and Fluke.

Operating of supply networks with
modern instruments 16
The article presents the instruments
for electric shock protection
and network-analizing.

The extension of ELSINCO’s
product portfolio 18
ELSINCO GmbH, founded in 1980,
has concentrated all its activities on the
sales, marketing, servicing and technical
support of electronic measurement devices
since the beginning. The company’s range
of distributed products continuously
broadens and changes: there are two new
large manufacturers in the offering since
the beginning of the year.

Ferenc Pástyán: High-performance
instruments for life protection 20
The after-maintenance and periodic
safety check of electric systems and
devices is extremely important because
of the safe use of them. With the SECUTEST
SIII+ and SII+10 devices from Metrawatt,
these checks can be done simply and
rapidly. The devices in the article
are capable of doing standard safety
checks for medical electronics devices
and systems as well.

Color ScopeMeter with busbar
stability control for industrial busbar
systems 21
The Distrelec distributor company
presents this month the Fluke 225C
and 216C models from the measurement
device offering. The devices feature
the all the functionalities of the
199C and 196C types, supplemented
by extensive testing functions
for signal analysis of different industrial
bus bar systems.

Jaideep Jhangiani: Working test
systems optimalization over hybrid
architechture (Part 2) 22
While several instrument manufacturers
claim that certain buses are more
advantageous than others when designing
a given system, the simultaneous
use of more different communication
buses and platforms is more effective
when talking about hybrid systems.
Hybrid systems have multiple advantages;
see the article for details

Dezsô Daróczi: General
purpose instruments of GW Instek
(Goodwill) (Part 2) 23
The second part of the article presents
a precision LCR instrument and a special
linear DC power supply with multiple
outputs.

Dr. Gusztáv Szecsô:
Automation palette 24
The automation palette heading brings you
the news of the industrial automation
industry from time to time, including new
systems and new concepts.

József Kovács: The QNX Neutrino
operating system (Part 11) 25
In the case of measurement data logger
expansion cards connected to the standard
buses of computers, the logging
of measurement data is typically based
on interruption policies. After the completion
of measurement cycles, the controller
circuits of measurement data logger cards
send interrupt signals to the programmable
interrupt controller of the host computer.
These interrupt requests can be handled
by a good RTOS seamlessly with correct
response times. The article presents the
details of interrupt management realized
under QNX NTO.

Dr. Sándor Szalai:
Development of embedded systems
in space research (Part 2) 27
The second part of the series writes about
the control of the instrument clusters on the
space probes.

Gergely Kovács: Linux Toolchain
for Moxa embedded computers 29
The Linux_TCH is an own development
of the Com-Forth company, providing
support for those software developers who
develop applications on Linux-based
embedded computers. With this semi-final
solution that is free for Moxa computers,
the application relating to the software
can get to the market faster.

Dr. Gábor Ripka: Technology news 30
The technology palette heading will bring
you the newest technologies and most
important announcements of the electronics
technology industrial sector.

István Vezsenyi: Machine placement
of through-hole components 31
Although it is not very popular these days
and surface-mount technology has pretty
much forced it to phase out, the through-hole
mounting technology has continued
to exist at several types of products.
Typically passive components, connectors
and jumper modules are built in as THT
components, for which purpose Panasonic
offers a new machine family with a debut
in 2008. The article presents the relating
product family of Panasonic.

Péter Regôs: Soldering technology
courses with modified topics 33
The Microsolder company has been orga-
nizing its professional soldering technology
training courses with success for years. This
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year the soldering technology course has
been renewed and has been announced
with modernized topics. The essence
of the updates is to be found in the article.

Attila Kovács:
Telecommunication news 35
The telecom news heading reports on the
latest updates of the telecom market.

Dr. András Gschwindt, Csaba Szombathy:
Modulation techniques of digital video
and audio broadcasting (Part 15) 36
The two main topics of the series are
channel coding and basic logics
of DRM transmission.

László Gruber: News from
the world of IT 38
The article heading will bring you the
newest technologies and most important
announcements of the IT sector.

László Gruber: Information
technology in robot technology
and space research (Part 2) 39
The ending part of the series presents
the main parts of the Masat.

Dr. Ferenc Oláh: RadarNet
– theory and practice of passenger
car safety radars (Part 4) 40
The fourth part of the series discusses
the multi-lateration principle, along with
some well-detailed mathematical description
and comments made by the author.

Pál Kôfalusi: Applied electronics
serving your safety – electronic
stability controller systems
for trucks (Part 4) 42
The fourth part of the series presents
the second generation of magneto-resistive
steering wheel rotation sensors and spinning
sensors, the self-diagnostic solutions
of ESP’s, and also the data transmission
based on the CAN bus and the
anti-rollover sub-program.

Dr. Mihály Sipos: „The money
in R&D always comes back” 43
25% of the produced goods is realized
in the United States. As you probably
know, the world economic crisis of
these days originates from the U.S.
In this case it is reasonable to check
out more closely, what kind of initiatives

the fellow-countrymen of the originators
of the crisis suggest. The article contains
the suggestions of the ex-chief counselor
of the U.S. president.

Dr. Mihály Sipos: Visiting Orion 44
The collapse of the market at the time
of the change of regime in Hungary
has put Orion into a nasty situation.
The floundering company has been
acquired by Yuganskneftegaz, a subsidiary
of the Russian oil giant Yukos Oil
Company in 1993, then TPL Investments
Pte Ltd from the Singapore Thakral group
has gained majority ownership in the
company and still works under the
Orion brand in Budapest, mainly for
export. The author has made an interview
with Mr. G. S. Arora, managing director
of the company.

Dr. Mihály Sipos: R&D, innovation 46
The article communicates the present
situation of the Hungarian technical
training and announces two competitions
as well.

Dr. Mihály Sipos: Outlooks 47
The article analyses the mobile phone
market’s change onto the effect of the crisis.
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Olvassa naponta frissülô portálunkat! 

Válsághatás: megszüntették a negyedik mobilszolgálta-
tó ra vonatkozó pályázatot

A 2008 októberében meghirdetett NHH-pályázatok ré sze-
ként a negyedik mobilszolgáltató piacra lépését lehetôvé
tevô pályázati eljárást a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH)
az állami vagyonnal való felelôs gazdálkodás követelmé-
nyének szem elôtt tartásával megszüntette

www.elektro-net.hu/hatter/4gsm

Szélessávú, vezetéknélküli hálózatbiztonsági eszköz
a SonicWALL-tól

Az amerikai SonicWALL, Inc. új, Clean Wireless-meg ol -
dá sa a 802.11n szabványú vezetéknélküli vezérlési funk-
ciót egyesíti az NSA és TZ tûzfalaiban a SonicPoint-N két-
sávos hozzáférési pontokkal

www.elektro-net.hu/hatter/sonicwall

Adatok a magyar ipari termelésrôl – 2009. január
A KSH most megjelent részletes adatai szerint 2009 január-
jában 22,9%-kal, munkanaphatástól megtisztítva 21%-kal
csökkent az ipari termelés volumene az egy évvel korábbi
szinthez képest. 2008 decemberéhez viszonyítva azonban
2,5%-kal magasabb kibocsátási szintet regisztrált a KSH

www.elektro-net.hu/hatter/ksh200901

20 éves az elsô magyarországi digitális telefonközpont-
rendszer

Napjainkban múlt 20 éve, hogy
át adták az elsô tárolt prog ram-ve -
zérlésû digitális telefonközpontot
ha zánkban. Ez zel kezdetét vette
az országos telefonhálózat teljes
megújulása

www.elektro-net.hu/hatter/20eves

Már elérhetô az üzletekben a jelenleg leggyorsabban
írható, kétrétegû DVD-lemez

Nyolcszoros írási sebességének köszönhetôen, az írható
DVD-re 15 perc alatt rögzíthetô 8,5 GiB adat. De a Ver ba -
tim 8-szoros, kétrétegû Lightscribe DVD-lemezének a má -
sik oldala is tartogat kellemes meglepetést: a megfelelô
DVD-író segítségével könnyen, toll és nyomtató haszná-
lata nélkül feliratozható a lemez

www.elektro-net.hu/hatter/verbatim8szoros
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Rugalmasan integrálható,
kapacitív érintôkapcsoló megoldás

A kapacitív érintôkapcsoló interfész kiváló megoldást kínál arra, hogy kiegészítse
készülékét alacsony költségû, megbízható és stílusos nyomógombokkal. 
A Microchip Technology mTouchTM érzékelômegoldása sokoldalú fejlesztôkitet
és ingyenes diagnosztikai eszközt is tartalmaz, a minél egyszerûbb és gyorsabb betervezés
elôsegítéséhez. Az ingyenes forráskód zökkenômentesen integrálható a meglévô
PIC mikrokontrollerének programjába, feleslegessé téve egy másik vezérlô alkalmazását.

Az mTouch™ érzékelômegoldás tulajdonságai:
� Ingyenes könyvtárak és forráskód
� Ingyenes diagnosztikai eszköz
� Integrálhatóság a 8 és 16 bites PIC-mikrokontrollerekbe
� Könnyû bôvítési lehetõség 6 lábútól 100 lábú mikrokontrollerig
� Kis fogyasztású mûködés

Az intelligens elektronika a Microchippel kezdôdik

A Microchip név és logó, az MPLAB és PIC, a Microchip Technology bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. Az mTouch és PICDEM a Microchip Technology védjegye
az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. © 2008 Microchip Technology Inc. Minden jog fenntartva: ME211Eng/08.08.
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KEZDJEN 3 KÖNNYÛ LÉPÉSSEL:
1.   Látogassa meg mTouch™ érzékelô-

megoldás design centert
a www.microchip.com/mTouch oldalon

2.   Töltse le az ingyenes könyvtárakat
és forrásprogramokat

3.   Vásárolja meg a fejlesztôeszközt
a ChipCAD Kft.-tôl.

Authorised Microchip Distributor

1094 Budapest, Tûzoltó u. 31.
Tel.: (+36-1) 231-7000
Fax: (+36-1) 231-7011
www.chipcad.hu


