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Játék a szavakkal? Laikusok számára arra
is jó, ám a szakemberek mélyebben látják
ér telmét.

E havi számunk borítóján ez olvasható:
Fókuszban a teljesítményelektronika.

A múlt századi ember az elektronika hal-
latán rádióra, tévére, esetleg hangrögzítôk-
re (lemezjátszóra, magnetofonra) gondol-
hatott. A mai fiatalnak a számítógép meg
a mobiltelefon (esetleg MP3 lejátszója) jut
az eszébe, de nagyon kevés ember gondol
arra, hogy a kombinó villamost, a korsze-
rû liftet, a villanyvonatot elektronika nem-
csak vezérli, de mûködteti is, és akkor még
nem beszéltünk a jövô villamos hajtású
autójáról.

A szakember persze tudja, hogy a telje-
sítményhálózatok konverziós technikája
meg valósíthatatlan lenne teljesítmény- fél -
ve zetô eszközök nélkül: diódák, tiriszto-
rok, MOSFET-ek és IGBT-k állnak a konst-
ruktôrök rendelkezésére, hogy hegesztô -
gé pet, villamos hajtást, energiaátalakító in -
vertereket, konvertereket, fázisjavítókat
ké szítsenek. Ismeretes továbbá, hogy a
nagy veszteséget produkáló hagyományos
lineáris szabályozókat felváltották a kap -
csolóüzemûek, mert a korszerû félvezetôs
kapcsolók a megaherzes tartományokig
képesek fáradhatatlanul mûködni. No és
persze nem szabad megfeledkezni a pasz-
szív elemekrôl sem, a teljesítményelektro-
nikai áramkörökben az R, L, C komponen-
sek típusválasztéka ugyanúgy rendelkezés-
re áll, mint SMD-méretben a számítógép
alaplapjához.

Ebben a számban – egy évben egy alka-
lommal – nagyobb teret szenteltünk a tel-
jesítményelektronikának. A tendencia, a
fejlesztési irányok és elvek itt kissé külön-
böznek a mikroelektronika egyéb területei -
tôl. Mi a rokon a két iparág között?
� A teljesítményelektronikában is szem-

pont a „miniatürizálás”, bár itt inkább
méret- és súlycsökkentésrôl beszélünk.
Ezt kisebb veszteségû mágneses és di -
elektromos anyagokkal, valamint a kap-
csolóüzemû mûködéssel érik el.

� Szempont az integrálási törekvés, ami
kezdetben diódahidak közös tokozásá-
val, manapság valódi félvezetôs integrá-
cióval érhetô el. Jellegzetes példája az
IGBT, de nem ritka a MOS tranzisztorba
integrált dióda stb.

� A veszteségi hô elvezetése régebbi múlt-
ra tekint vissza, mint a gyengeáramú
elektronikában. Teljesítmény eszkö zök -
höz a legtöbb esetben saját hûtôbordát

fejlesztettek ki és gyártanak, a forszíro-
zott léghûtés (vagy akár a vízhûtés) itt
fejlôdött ki. Az itt szerzett tapasztalato-
kat hasznosítja manapság a gyengeára-
mú technológia is, a „heat-pipe”-ok
megjelentek számítógépeinkben is, ahol
már 50 … 100 A-ek is képesek foly -
dogálni.

A két technológia jól elhatárolható külön-
bözô útjai is világosak.
� Amíg a gyengeáramú körökben – a vesz-

teségek csökkentése érdekében – a táp -
fe szültségeket mindjobban csökkentjük,
addig a teljesítmény-félvezetôk feszült ség-
tûrésének a hálózati 230 V-hoz (vagy a
még nagyobb ipari feszültségekhez) kell
igazodni.

� A teljesítményelektronika lényegében be -
avatkozó eszközként használatos, nem
kell bonyolult szabályozástechnikai, szá -
mítástechnikai stb. feladatokat megol-
dani, minden energiát és figyelmet a kis
veszteségû kapcsolási üzemmódra kell
fordítani.

� Amíg a gyengeáramú körök energetiká-
ja csak a kis fogyasztás elérésére vonat-
kozik, addig a teljesítményelektronika
„maga az energetika”, a tervezési szem-
léletmód erôsen különbözik.

A teljesítményelektronika teljesítménye,
azaz teljesítôképessége tehát a megfelelés
a piac elvárásainak, a gyors kapcsolási idô,
a kis bekapcsolási veszteség, a túlfeszült-
ség-tûrés, a túláramtûrés, az egyre na gyobb
megengedett árammeredekség, párosítva a
kis méretekkel, kis tömeggel, könnyû sze-
relhetôséggel – és nem utolsó sorban az
alacsony árral. Ez bizony nem kevés, így
nem kell csodálkozni, hogy a neves gyár-
tók a hatalmas versenyben na pon ta jelente -
nek be újabb alkatrészeket, akárcsak a chip-
gyártók. Mi itt, Magyar or szágon azzal
büsz kélkedhetünk, hogy az alkatrészgyár-
tás területén is „nagyhatalom” vagyunk: a
ceglédi Infineon és a bics kei Tyco az aktív
eszközökben, a szom bat helyi Epcos kon-
denzátorokban, a rétsági TDK pe dig mág-
neses anyagokban a „vi lágpiacra” dolgo-
zik – hogy csak a nagyobbakat említsem.
Ajánlom hát írásainkat azoknak a szak em -
be reknek, akik az erôsáramú elektronikai
megoldásokban érdekeltek.

TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA
– ELEKTRONIKAI TELJESÍTMÉNY
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Van-e jövô?
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A Farnell bemutatta vadonatúj, interaktív, kör  -
nyezetbarát szempontok szerint összeállított ka-
talógusát, amely még a korábbiaknál is ha  té -
konyabb hoz záférést biztosít a vállalat ál tal
forgalmazott több mint 500 ezer termék hez, és
jól példázza a cég elkötelezettségét a kör nye -
zetvédelem iránt.

Az új, 2009/2010-es katalógus teljesen pa  pír -
mentes, online, lapozható formátuma bön gé szés -
kor a valódi papíralapú katalógushoz ha sonló
él ményt és használhatóságot nyújt. A ki ad vány -
ban szereplô termékek egytôl egyig a kor csúcs-
technikáját képviselik, a repertoár továbbá a ko -
rábbi kiadáshoz képest 40 ezer termékkel bôvült.

iwww.farnell.com/hu
info-hu@farnell.com
Ingyenesen hívható zöldszám:
(06-80) 016-413

A FARNELL VADONATÚJ, 2009/2010-ES
INTERAKTÍV KATALÓGUSA
Tovább a csúcstechnológiás termékekhez
és környezetvédelemhez vezetô úton!

Az új katalógus teljesen interaktív, az ol da lai
teljes nézetben is megtekinthetôk, van le he   tô -
ség a nagyítás/kicsinyítés funkció hasz ná la tá ra,
széljegyzetek és könyvjelzôk hozzáa dá sára,
to vábbá az internetes linkekkel összekap csolt
rendelési kódok közvetlenül a Far nell meg ren -
delési weboldalára visznek. A kataló gus kiváló
keresési funkciókat is biz tosít, va la mint lehetô-
vé teszi az egyes katalógusrészek PDF-formá-
tumban való letöltését, egyszerû kinyomtatását
vagy e-mailben történô elküldé sét.

A Farnell ezenfelül egy speciális, DVD-s ki -
adású katalógust is készített. Ez tartalmazza az
online-változat valamennyi elemét és funk ció -
ját, valamint a linkeket a Farnell webolda lá -
ra. A valós idejû árak és raktárkészlet-kijelzés
rendkívül egyszerûvé és gyorssá teszi a meg-
rendelést.

A Farnell új, interaktív katalógusa is része a
vállalat olyan irányú törekvésének, amelyet a
papíralapú marketinganyag-felhasználás csök -
kentésére tesznek. A cég törekszik a lehetô
leg kisebb környezetterhelésre és a vonatkozó
költ ségek mérséklésére. Ez azon ban nem be -
folyásolja a többcsatornás straté giát, amely azt

jelenti, hogy ügyfelei számára korlátozott da -
rabszámban biztosítja a nyom tatott for mátumú
katalógust is – természetesen 100%-ban újra-
hasznosítható anyagokból.

A Farnell több mint 1200 gyártó kínálatából
összesen több mint 500 ezer terméket kí nál
másnapi kiszállítással, minimális rendelési ér ték
nélkül és különféle szállítási opciókkal. A szol -
gáltatásokat a mûszaki élô chatfunkcióval is
rendelkezô, www.farnell.com/hu weboldalon
elérhetô ingyenes technikai tá mogatás teszi
tel jessé.

A Farnell elektronikai és elektromos al kat ré -
szeket, valamint karbantartási és javítási ter mé -
keket tartalmazó, interaktív katalógusának bön -
gészéséhez látogasson el a www.farnell.com/hu
weboldalra, vagy vegye fel a kapcsolatot ügy-
féltámogató csapatunkkal, és rendelje meg még
ma a DVD katalógust!

Dr. Mojzes Imre
1948–2009

2009. április 17-én tragikus hir telen séggel, balesetben elhunyt dr. Moj zes Imre, a
Budapesti Mû szaki Egye tem és a Debreceni Egye tem professzora. Év szám ke ze lési kor-
mánybiztosként tevé keny ke dett 1999–2000-ben. 1992–95-ig a BME Villamosmérnöki
Kar Elektronikai Technológia Tanszék vezetôje volt. 2000-tôl 2008-ig a Hírközlési Ér dek-
egyeztetô Tanács alapító elnöke. Tagja volt az MTA Elektronikus Eszközök és
Technológiák Bizott sá gá nak, valamint társelnöke az MTA Anyagtudományi és
Technológiai Komplex Bizottságának. 2001-ben Jedlik Ányos-díjjal tüntették ki.

Tudományos munkássága mellett jelentôs volt oktatói tevékenysége: nemzedékek
sorát tanította a mik roelektronika, a nanotechnológia, az elektronikus kereskedelem és
az iparjog témakörében.

Az ELEKTROnet folyóirat állandó szer zôi gárdájához tartozott. A mû szaki tudo-
mányterület sok új don ságával ismertette meg olvasóit. Iro dalmi munkássága egyedülál-
lóan sokrétû.

Nevéhez fûzôdik a technológia rovaton belül 3 éve kialakított nanotechnológiai téma-
kör, miután a Debreceni Egyetemen a nanotechnológiai oktatással és kutatással aktívan
foglalkozott. Saját cikkei és több dokotoranduszhallgató cikke jelent meg lapunkban szak-
mai irányításával és lektorálásával.
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Az analitikai mûszerek használata szinte
minden iparágban igény.
A folyadékok analízise és a mérés alapján
szükséges vegyszerek adagolása különösen
szükséges a(z)
� víz- és szennyvíz-technológiákban
� gyógyszeriparban
� vegyiparban
� élelmiszeriparban
� energiaiparban

A mûszerkategóriák:
� pH-mérôk
� redoxpotenciál- (ORP-) mérôk
� vezetôképesség-mérôk
� oldottoxigén-mérôk.

A pH- és ORP-mérôk fejlesztése befe-
jezôdött, már rendelhetôk típusok, a ve ze-
tôképesség- és oldottoxigén-mérôk 2009.
III. negyedévben kerülnek forgalomba.

Általános ismertetô
Az AnaCONT mûszerek folyadékok, vi zes
oldatok pH- és redoxpotenciál-értékének
mérésére alkalmazhatók. A kialakítás – a
legtöbb konkurens gyártótól eltérôen –
kompakt 2-vezetékes kivitelû. A kompakt
kivitel jellemzôje az egybeépített mérô -
szonda és jelfeldolgozó egység, amely nek
kimenete a mért fizikai jellemzôvel ará nyos
analóg vagy digitális jel.

A külön érzékelô- és jelfeldolgozó egy-
ségbôl álló, 2 részes rendszerrel szembeni
elôny az alacsonyabb árszinten kívül az,
hogy nem igényel beltéri mûszer telepítést.

A kompakt kivitel rendelkezhet a leg-

ki menôjelei alapján kiszámítja a 25 °C-ra
normalizált pH-értéket, és ezt megfelelô
ki menôjellé alakítja. A mérés pontossága
és hosszú idejû stabilitása szükségessé te -
szi az érzékelôk elôírt értékû puffer ol da -
tokkal történô idôszakos kalibrálását.
� Redoxpotenciál- (ORP-) mérés
A redoxpotenciál-mérés a pH-méréshez ha-
sonlóan a mérôszonda és a referencia -
szonda közötti potenciálkülönbség mé ré -
sen alapul. A platina mérôszonda felü le tén
történik az oxidáció vagy a redukció.

A redoxpotenciál egy olyan paraméter,
amely a mérendô közegben jelen lévô oxi -
dáló- és redukálószereket összegzi.

A mérôszonda jeleit az elektronika fel-
dolgozza, és megfelelô kimenôjellé alakít-
ja. A mérési értékek alapján történhet a fo -
lyadékok redukálása vagy megfelelô oxi -
dánsok adagolása a kívánt közegállandók
elérése céljából.

Mérôszonda-választék
A folyadékanalitikai méréseknél a meg-
bíz  ható és pontos mérés feltétele a meg fe -
le lô mérôszonda kiválasztása. Ehhez
nyújt se gít séget az alábbi né hány, tipikus
alkalmazás.

Kiépítési változatok
A készülékek kiépítésének nagy variációs
lehetôsége biztosítja, hogy a legkülönbö -
zôbb változatokat alakíthassák ki. Az in -

újabb SAP-300 típusú dugaszolható prog-
ramozó- és kijelzô grafikus egységgel, míg
az IP68-as védettségû, integrált kompakt
távadó a kábelen keresztül HART-kom-
munikációval programozható.

Fô mûszaki jellemzôk
� Kompakt és integrált kivitel
� Szeparált változatok 10 m-ig
� Méréstartomány: 

pH: 0…14; ORP: ±2000 mV
� Alkalmazásfüggô mérôszonda-választék
� Grafikus kijelzô
� 4 … 20 mA, HART, jelfogó-kimenet
� Mérésadatgyûjtô funkció
� IP68-védettség
� Ex kivitel
� Széles tartozékválaszték

Mûködés
� pH-mérés
A kompakt pH távadókkal folyadékok sa vas  -
sága (pH <7) és lúgossága (pH >7) fo lya ma -
to san ellenôrizhetô, a szükséges vegy szer -
adagolás vagy egyéb technológiai mû ve le -
tek a mérési értékek alapján elvé gez hetôk.

A mérendô folyadékba merülô pH-mé rô
szonda és referenciaszonda közötti po ten-
ciálkülönbség a folyadék hidrogénion-kon -
centrációjával (pH) arányos feszültséget ad
a jelfeldolgozó elektronika felé. Az intelli -
gens jelfeldolgozó elektronika a bemerülô
mérôszonda és a hômérséklet-érzékelô

ANACONT: ÚJ, KOMPAKT ANALITIKAI MÛSZEREK
pH- és redoxpotenciál-mérés folyadékokban
KÁLMÁN ANDRÁS

30 ÉVES TAPASZTALAT 
A MÉRÉSTECHNIKÁBAN

A NIVELCO Zrt. bôvítette eddigi termékválasztékát. A hosszú évek óta hagyományos és sikeresen gyártott
ter mékcsoportok – szintmérôk, hômérsékletmérôk, ipari szenzortechnika – kiegészítéseként a teljeskörû
méréstechnikai megoldások megvalósíthatósága érdekében, új fejlesztési projekt keretében az AnaCONT
már ka nevû analitikai mûszerek családjában 4-fajta mûszer fejlesztését célozta meg. Ezek a mûszerek lefe-
dik az analitikai mérések legnagyobb részét

pH-mérô szondák
Közeg Max. hôm. (°C) Max. nyomás (bar) pH Szondatípus Alkalmazási terület

Tiszta
folyadék

60 0,5 1–12 PHE ivóvíz, uszodatechnika

60 3 1–12 PHES ivóvíz, uszodatechnika

80 nyomásmentes 0–12 PHEN-3D alacsony vezetôképes -
ség > 50 μs/cm 

80 6 1–12 PHEP ipari víz, galván

80 8 1–12 PHED ipari víz

100 6 3–14 PHEP-H vegyipar

Szilárd részecskék
közegben

80 6 1–12 PHER szennyvíz

100 6/100 °C, 16/25 °C 1–12 PHEX iszap, emulzió

ORP-mérô szondák
Közeg Max. hôm. (°C) Max. nyomás (bar) Szondatípus Alkalmazási terület

Tiszta
folyadék

60 0,5 RHE ivóvíz, uszodatechnika

60 3 RHES ivóvíz, uszodatechnika

80 6 RHEP-Pt-SE ipari víz

80 nyomásmentes RHEN nagy pontosság, hosszú élettartam

Szilárd részecskék
a közegben

80 6 RHER iszap, emulzió

100 6/100 °C, 16/25 °C RHEX iszap, emulzió
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teg rált kivitelnél a teljes ké szü lék IP68-
védettségû.

A kompakt és integrált távadók mérô-
szonda-kialakítása azonos, így az összes
részegység alkalmazható mindkét kialakí-
tásnál. A speciális részegységek alkalma-
zásával lehetséges a technológiai folya-
matba történô optimális beépíthetôség és
az egyszerû felszerelés.

Szeparált kivitelnél a jelfeldolgozó elek t-
ronika és a mérôszonda közé szerelhetô
hosszabbítóegységek lehetôvé teszik a két
részegység igény szerinti távolságra törté-
nô szétválasztását.

Analitikai távadók alkalmazása rend-
sze  rek ben 
� AnaCONT számítógépes rendszerben
HART kimenetû készüléket és HART-USB

modemet alkalmazva bármely PC-re csat-
lakoztatható a készülék. A PC-n látható az
AnaCONT által mért összes adat, és ha
szükséges, a készülékek át is programoz-
hatók. Egy HART modemre max. 15 db
normál távadó csatlakoztatható.

Alkalmazható az EView konfigurációs,
vagy a NIVISION folyamatmegjelenítô
szoft  ver.
�AnaCONT több mérôhelyes rendszerben
A MultiCONT fogadja a max. 15 db
HART-os különbözô fizikai paramétert
mérô (pl. pH, ORP, hômérséklet, szint,
nyomás) táv adótól érkezô digitális infor-
mációt, feldol gozza, megjeleníti, igény
esetén az adato kat RS–485-vonalon
továbbítja a PC felé. A megjelenítés tör-
ténhet NIVISION szoftver alkalmazásával.

iakalman@nivelco.com
www.nivelco.com

� Kompakt távadó

� Integrált távadó

� Kompakt távadó
+ csôhosszabbító
+ konzolos

állítóegység

� Mérôszonda
védôház

� Kompakt távadó
+ csôhosszabbító
+ karimás állítóegység

� Szeparált
kompakt távadó

� Kompakt távadó
+ csôhosszabbító

� HART

RS485
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A tiszta-átlátszó Wepuran FP 308-1119 kiöntôgyanta

A Wepuran FP 308-1119 kiöntôgyanta
igen folyékony (viszkozitás <900 mPas),
ezért jól alkalmazható bonyolult geomet -
riai formákkal rendelkezô áramköri ele -
meket tartalmazó NYÁK-ok ese té ben is.
Az alacsonyabb keménységének (Sho re

A 35) köszönhetôen szervizcélokból jól
eltávolítható. Amennyiben a kiöntôpaszta op ti -

kai tulajdonságainak hômérséklet-stabilitásával szem -
ben alacsonyabbak az elvárások, kedvezô költségû al ter na -

tíváját jelenti a legmagasabb mûszaki követelményeknek meg -
felelô kristálytiszta kiöntôgyantáknak. Így kiegészíti az ELPELIGHT
termékpalettát az optikai alkalmazások területén az al sóbb ár -
kategóriában.

ÚJ TERMÉKEK A LACKWERKE PETERS KÍNÁLATÁBAN

Az Elpeguard SL1307 család új, gyorsan száradó védôlakkja

Az Elpeguard SL1307 család védôlakkjai különösen színtartó,
nem sárguló védôlakkok poliakrilgyanta-alapúak, és beültetett
NYÁK-ok védelmére szolgálnak. A fizikális elven száradó lakk
elô nye, hogy kikeményedés után szervizcélból a termékspecifi -
kus hígí tó val eltávolítható.

Az SL1307 FLZ alapjaira épülô Elpeguard FP 109-0217 ti xo -
tróp védôlakk, ami ideálisan használható csatlakozósáv határo-
lására, fedésére. A kiváló önszintezô-szétfolyásnak köszönhetôen,
az alkalmazáskor az alkatrészek lábait tökéletesen körbezárja; a
csat lakozósávba a kapillárishatás miatt nem hatol be.

Az Elpegaurd SL1307 FLZ/2 védôlakkcsalád tagjait a szó ró be -
rendezésekben történô felhasználás érdekében fejlesztették to -
vább; magasabb hômérséklet esetén merítéses eljárásban is al -
kalmazhatók. Jó nedvesítô tulajdonságukkal tûnnek ki.

Stenciltisztításkor a Vigon SC200 egyi de jû leg eltávolítja a for-
raszpasztát és az SMT-ragasztót, egyaránt használható szórásos
és ultrahan gos tisztítóberendezésekben is, valamint alkalmas té -
ve sen nyomtatott pa nelek tisztítására is. A folyasztószer típusá tól
függôen, akár már az egyik oldalon be forrasztott panel tisztításá -
ra is használható.

A Vigon SC200 keringethetô, jól szûr hetô, igen hosszú élet-
tartamú, ami alacsony költséget eredményez. A Vigon SC200
nem hagy semmiféle maradványt sem a sablon felületén, sem a
berendezésben. A Vigon SC200-nak nincs lobbanáspontja, így
kü  lönösebb intézkedések nélkül alkalmazható. A gondosan ki -
alakított összetételnek köszönhetôen a stencilek anyagát nem tá -
madja meg.

A nyomtatókban az alsó törlésnél a Vi gon SC200 jelentôs
elônyöket kínál az izo propil-alkohollal (IPA) szemben: nem
csak gyorsabban és hatékonyabban távolítja el a forraszpasztát,
mint az IPA, hanem a papírt is jobban nedvesíti, ezáltal a fel-
használt mennyiség akár a felére is csökkenthetô, és a kiváló
tisztítási eredmény kevesebb törlési ciklussal is meg va ló sítható.
A tisztítószer és papír költ sé gét ezáltal a minimumra lehet csök-
kenteni.

Ellentétben az IPA-val (lobbanáspont: 12 °C), a Vigon SC200-
nak nincs lobbanás pontja, ami az alkalmazásnál optimális biz -
tonságot jelent.

A tisztítószer alkalmazását a tisz tí tó berendezések és az
SMT-nyomtatók ve zetô gyártói jóváhagyták. A Vigon SC200 tel-
jes mértékben megfelel az EU új elôírásainak, mint az RoHS,
WEEE, valamint az érvényes környezetvédelmi és munkavédel-
mi szabályoknak.

Az Inczédy & Inczédy Kft., a gyártó magyarországi képvise-
lete, az SMT-gyártás területén alkalmazott tisztítószerek teljes
palettáját kínálja a gyártás minden lé pé séhez (stenciltisz títás, té -

ves nyomatok, beültetett
pa ne lek, berendezések,
szerszá mok). Az In czé -
dy & Inczédy Kft. fô fel-
adatának tekinti az ügy-
feleinek teljes kö rû tá -
mogatását a folyamat
tervezésétôl a megoldás
implementálásán át a
folyamatkövetésig.

Várjuk az érdeklôdôket
az ElectroSalon
502.B standján!

VIGON SC200 – a világ legtöbbet használt tisztítószere
stencilekhez és nyomtatókban történô alsó oldali törléshez

A Dr. O.K.Wack Chemie GmbH Vigon SC200 vizes bázisú MPC® (Micro Phase Cleaning) tisztítószere világszer -
te ismert és igen tág területen alkalmazható termék az SMT-sablonok tisztítására, valamint a nyomtatókban
az alsó oldali törlésre

Special Lacquers For Electronics

Az Inczédy & Inczédy Kft. Elektronika üzletága 
az alábbi termékeket kínálja: 

– elektronikai tisztítószerek (Vigon, Zestron, Atron)
– védõlakkok, kiöntõpaszták, forrasztásgátló lakkok
– paneltároló magazinok, panelvágó gépek
– tisztítóberendezések (stencilek, forraszkeretek, beültetett panelek)
– ionizátorok
– törlôkendôk
Cégünk az alábbi gyártók képviselõje:

Postacím: 2601 Vác, Pf.: 49. • Tel.: 27/504-605 • Fax: 27/504-606
E-mail: vac@inczedy.com • www.inczedy.com

Várjuk az érdeklôdôket az ElectroSalon 502.B standján!

iwww.inczedy.com
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Vevôink elvárásainak megfelelve, folyamatosan tökéletesítjük in -
ter netes oldalainkat és on-line boltunkat. A rendszer használóitól
érkezô információkra válaszolva, új funkciókat vezettünk be, ame-
lyek megkönnyítik a keresést és a megrendelések feladását.

Jelenleg különbözô keresési és leválogatási módokat alkalmaz-
hatunk annak érdekében, hogy a több mint 50 000-es tételszá-
mú kínálatból megtalálhassuk a nekünk szükséges elektronikai
és elek t rotechnikai alkatrészeket. Legújabb könnyítés a paramé-
teres ke resési rendszer. Ez lehetôséget biztosít arra, hogy a kere-
sett alkatrészre jellemzô, és annak meghatározott paramétereire
beállított szûrôk alkalmazásával lerövidítsük a keresési idôt. Be -
állíthatjuk az adott paraméter(ek) kívánt értékét, ugyanis a rend -
szer lehetôséget ad a keresési mód konfigurálására oly mó don,
hogy egyszerre több tulajdonság, ill. azok közül valamelyikre több
paraméterérték legyen kiválasztva.

Ennek eredményeként csak és kizárólag azok a termékek je -
len nek meg, amelyek megfelelnek a kívánt kritériumoknak, ér tékes
idôt takarítva meg ezzel számunkra. További lehetôség a talála-
tok szûkítése egy adott gyártóra, vagy az RoHS-direktívának meg -
felelô termékekre.

A funkció részletes leírása a TME cég www.tme.eu honlapjá-
nak súgójában található.

A közelmúltban beindított funkciók közül második a Quick
Buy, ami három módszert kínál a gyors rendelésre. Ez nagyon hasz-
nos eszköz azon vevôk számára, akik rendelkeznek a vásárolni
kívánt termékek kész listájával.

Elsô lehetôség: az elkészített listát fájlként bevisszük (2. ábra).
Csak arra kell figyelni, hogy a fájl txt, xls (Excel 97/2000/XP kom-
patibilis) vagy csv-formátumban legyen elmentve, valamint arra,
hogy a termékkód a mennyiségtôl el legyen választva a kö vet-
kezô jelek valamelyikével: pont, vesszô, pontos vesszô, tabulátor
vagy szóköz. Minden árucikknek külön sorba kell kerülnie!

Második opció a terméklista másolása és beillesztése a speciá -
lis ablakba. Itt is emlékezni kell arra, akárcsak az elôzô módszer -
nél, hogy a listát a megfelelô séma szerint készítsük el!

Harmadik lehetôség, hogy a megrendelést sorról sorra kitölt-
jük a formanyomtatvány-ab lakban.

A három módszer bármelyike szerint töltsük is be a terméklis-
tát, eljutunk egy idôponthoz, amikor még esetleges javításokat vé -
gezhetünk a megrendelés végleges elfogadása elôtt. Itt lehetôsé-
günk van új sor hozzáadására, meglévô törlésére, a teljes meg-
rendelés visszavonására vagy a termékek áthelyezésére a
Parkolóba. (A Parkoló egy nemrég bevezetett funkció, amely

lehetôvé teszi az összes kiválasztott vagy visszavont pozíció tá ro-
lását, és megkönnyíti a korábbi kiválasztások visszakeresését.)

Annak érdekében, hogy részletesen megismerkedhessen a
fent ajánlott hasz nos szolgáltatások lehetôségeivel, kérjük, te -
kintse meg a www.tme.eu oldalon elérhetô instrukciós filmet!
A Qiuck Buy leegyszerûsíti a vásárlást, és lerövidíti a megren-
delés összeállításához szükséges idôt.

Manapság a vevôk többsége szívesen él az e-boltok kínálta lehe-
tôségekkel, ezért is vezetünk be új szolgáltatásokat. Azon ve -
vôinknek, akik hírleveleinket kívánják olvasni, folyamatos in for -
mációkkal szolgálunk a termékeinket és szolgáltatásainkat érin tô
mindennemû újdonságról.

Mivel a TME-nél elkötelezettek vagyunk szolgáltatásaink fejlesz-
tése iránt, az internet folyamatos fejlôdését is figyelembe vé ve a jö -
vôben további tökéletesítéseket vezetünk be internetes oldalainkon.

Nézzen be, és gyôzôdjön meg, mi mindent kínál internetes
plat formunk! Menjen fel a www.tme.eu -ra!

A TME egyike az élenjáró európai elektronikai, elektro tech -
nikaialkatrész- és mûhelyfelszerelés-forgalmazóknak. Internetes
oldalunk egyszerû és nonstop (24/7) elérést biztosít gazdag ter-
mékválasztékunkhoz.

Várjuk szeretettel az ElectroSalon kiállításon,
a G pavilon 505/B standján!

ÚJ FUNKCIÓK A TME CÉG INTERNETES FELÜLETÉN

iwww.tme.hu
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A DISTRELEC A BUDAPESTI ELECTROSALON KIÁLLÍTÁSON
ÚJ, MAGYAR NYELVÛ KATALÓGUSSAL!

A DISTRELEC, az Ön elektronikai disztribútora bemutatja az idei
ElectroSalon szakkiállításon (Budapest, 2009. május 19–22.) új,
magyar nyelvû elektronikai katalógusát – bôvült termékkínálattal
és alacsony árakkal. A DISTRELEC terjedelmes minôségi termék -
programmal – több mint 600 neves márkagyártótól – átfogó kí ná-
lattal rendelkezik az elektronika, elektrotechnika, méréstechnika,
automatizálás, pneumatika, szerszámok és segédanyagok terén.
Az egyes termékcsaládok skáláját bôvítettük, és a bevált kínálatot
új termékcsoportokkal gazdagítottuk. Szállítási határidô 48 óra.
A szállítási költség – rendelésenként – mennyiségtôl és súlytól
füg get lenül 5,- euró + áfa.

A DISTRELEC új, magyar nyelvû honlapján minden héten
kie melt vásárlási tippeket találnak, rendkívül kedvezô áron.
A nyom tatott elektronikai katalóguson kívül a teljes program ter -
mészetesen a DISTRELEC honlapján (www.distrelec.com) is meg-
található. E-commerce-megoldásainkkal vállalata teljes, akár egyé-
ni igé nyeihez igazított elektronikai katalógushoz juthat, mellyel
pénzt és idôt takaríthat meg.

„Automatizálás” fejezetünkbôl a következô terméket mutatjuk be:
Vision érzékelô – ZFV-CA45 Cikkszám: 245542
� Képfeldolgozó rendszerek érzékelôformátumban
� Olyan egyszerûen beállítható, mint egy érzékelô
� Beállítások gombnyomással a billentyûzetrôl, grafikus menü-

struktúrával

� Max. 8 különbözô mérési mód közül lehet választani: színár-
nyalat (csak színes verzió esetén), pozíció, tartomány, karakter,
kártyaél-érzékelés, szélesség, jelminta/keresés, fényerô/hiba

� Egyszerû kezelés és kijelzés a beépített LCD-Live-Monitor
(1,8 hüvelyk) segítségével

� Az érzékelôfejbe beépített megvilágítás
� 8 beépített memóriabank, kiválasztás a digitális bemenetek

se gítségével
� Kábelcsatlakozó 2 m a vezérlôn

Tápfeszültség 24 VDC

Fekete-fehér/színes verzió áramfelvétele 600/800 mA
Ciklusidô 4 ms-ig
Kimenetek PNP
Bemenetek/kimenetek 5/3
Érzékelôfej/vezérlô védettsége IP65/IP20
Érzékelôfej/vezérlô hômérsékleti tartománya 0 ... +40/50 °C
Méretek
Érzékelôfej ZFV-SR50 30 × 30 × 68 mm
Érzékelôfej ZFV-SC50 és -SC90 52,5 × 52,5 × 86 mm
Vezérlô ZFV-A25 és -CA45 60 × 90 × 52,5 mm

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

RTC Automatika Kft.
1143 Budapest, Tábornok u. 27.
Tel: +36 1 422 0561
Fa: +36 1 422 0562
Mobil: +36 30 515 8042
service@realtimecontrol.hu
www.realtimecontrol.hu

IPARI VEZÉRLÔK, ELEKTRONIKÁK
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL

www.lektronix.co.uk

Ipari Elektronikai Szerviz
� 50%-os megtakarítás a javítási költségen és tartalék alkatrészek

beszerzésén
� 100%-os üzemi tesztelés a visszaszállítás elôtt
� Rövid átfutási idô
� Azonnali csere lehetôsége a meglévô készletbôl
� 12 hónap teljes körû garancia
� Professzionális színvonalú szerviz és mérnökteam
� Fix összegû árajánlatok, vevôi kötelezettség nélkül
� Fix áras javítás és munkaszámos követés

INDRAMAT, BAUMÜLLER, FANUC, SIEMENS, 
ALLEN-BRADLEY, HONEYWELL, TELEMECANIQUE,
LENZE, MITSUBISHI-ELECTRIC, ABB, ALSTOM, CONT-
ROL-TECHNIQUES, DANFOSS…

Több mint 40 000 tétel kapható, raktárról

Ipari elektronikák szervizelése garanciával
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Napelemekkel mûködô közvilágítást épí-
tenek ki Dombóvárott régiós pályázati tá -
mogatással; a készüléket kifejlesztô pécsi
cég elôször itt alkalmazza a technológiát.
A prototípus jól vizsgázott, pár éven belül
olyan közvilágítás épülhet ki egy Dom bó -
vár melletti bicikliúton, aminek alig lesz-
nek mûködtetési költségei. Az alapkutatást
mint egy tízmillió forintos ráfordítással, a
Nem zeti Kutatási és Technológiai Hivatal
In no  csekk-pályázatán elnyert támogatás
segítségével végezték.

A fejlesztés másfél éve indult el: az alap-
ötlet az volt, hogy a kerti lámpákhoz hasz -
nált napelemeket a közvilágítás energia el -
látására is alkalmassá lehet tenni. A pécsi
székhelyû, megújuló energiaforrásokkal
kap csolatos projekteket menedzselô Tí már
és Társai Kft. ügyvezetô igazgatója el -
mondta, jelenleg egy mérôberendezés ké -
szült el, amelyen többfajta lámpafejjel és
áramnyerési móddal kísérleteztek, valamint
kipróbáltak több kapcsolási rendszert is.
A kísérleti darab teljesíti azt a követelményt,
hogy legalább öt-hét napon keresztül bo -
rús idôben is üzemképes marad, valamint
nem szükséges erôs napfény ahhoz, hogy
energiát nyerjen a rendszer.

Az ügyvezetô szerint újdonság a ha gyo -
mányos közvilágításhoz képest, hogy a
Dombóvárott megvalósuló hálózat idôkap -
csolóval, mozgásérzékelôvel ellátva mû -
ködik majd, a fényforrások LED-es világító-
pontok lesznek. Ez utóbbiaknak legalább
10 év az élettartamuk. A hálózatnak gya-
korlatilag csak karbantartási költsége lesz.

A napelemes közvilágítás egyelôre
Dom bóvár és a városhoz tartozó Guna -
rasfürdô közti 2 kilométeres kerékpárút
mentén épül ki 51 millió forintból. Ehhez
a Baross Gábor-program pályázatán nyert
el 23 mil lió forintos támogatást a részben
önkormány zati tulajdonú Kapos Inno vá -
ci ós és Transz fer Központ Kht. Tímár Lajos
szerint a há ló zat építését ez év nyarán
kezdhetik meg.

Az Innocsekk-pályázat részeként piac-
ku  tatást is végeztek; a megkeresett önkor-
mányzatok 40 százalékától érkezett pozi-
tív visszajelzés. A megújuló energia hasz-
nosításának jelenleg azonban akadálya,
hogy sok helyhatóság hosszú távra kötelez-
te el magát a közvilágítás rekonstrukciójá -
val, és amíg ezek a – többnyire az áram-
szolgáltatókkal kötött – szerzôdések nem
járnak le, nem épülhet ki új hálózat.

Napelemes közvilágí tás Dombóvárott

Az EMI szûrôket és különféle elektronikai
alkatrészeket végfelhasználói, katonai és
távközlési célokra gyártó LCR Electronics
vállalat bejelentette EC102 és EC103 so ro-
zatú „intelligens” digitális, triakos, zárthur -
kú vezérlôkártyáit, amelyek ±2% pontos-
ságú motorsebesség-szabályozást va ló  sí ta-
nak meg. A kártyák kivételes szabályozási
pontossága és kedvezô ára lehetôvé teszi,
hogy a termékeket kereskedelmi és végfel -

használói alkalmazásokban, egyebek mel-
lett konyhai gépekben alkalmazzák.

A gyári beállítás függvényében az EC102
és EC103 a változó feszültségû vagy vál-
tozó frekvenciájú szenzor-visszacsatolást
is feldolgozza, innen ered a nagy pontos-
ságú sebességszabályozás. A két kártya ve -
zérlését lágystartra optimalizálták, így uni -
verzális motorokkal hosszú élettartamú vég-
termékek fejlesztését teszi lehetôvé.

Az EC102 teljesítményrend-
szere a tápvonalra galvaniku-
san csatlakozik, az EC103 be -
menetei ezzel szemben el
vannak szige telve a váltako-
zó áramú hálózattól. Mind két
kártya tartalmaz kétirányú
elektronikus kapcsolót (tria -
kot), amely trig gerelt állapot-
ban mindkét irányban képes
áramot ve zet ni. A zárthurkú

felépítés lehetôvé teszi változó bemene-
tek esetén a sebességszabályozást egyebek
mellett szabályozó gomb vagy elô be ál lí -
tás esetén is, gombokkal és kapcsolókkal
egyaránt. A táp- és stá tusindikátorok sze-
repét nagy fényerejû LED-ek töltik be a
kártyákon. Az opcio nális alakkövetô lak-
kozással is ellátott, RoHS-kompatibilis kár-
tyák mûködési hô mérséklet-tartománya
–40 … 85 °C.

Precízebb motorsebesség-szabályozás
az LCR Electronics új, zárthurkú, triakos
vezérlôkártyáival

www.lcr-inc.com

Precíziós triakos motor -
fordulatszám-szabályozó
elektronika

Nemrégiben egy újfajta, mindössze 10 má-
sodperc alatt újratölthetô akkumulátorról
számolt be a Nature címû tudományos
fo lyóirat. Az egyelôre még csak laborató-
riumi körülmények között létezô lítium-
vasfoszfát akkumulátort (LiFePO4) ameri-
kai tudósok fejlesztették ki.

Az iparszerû gyártás megindítása után
az új akkumulátorok kisebbek és köny-
nyebbek lesznek, mint a jelenleg forgalom-
ban lévô LiFePO4-típusok, és gyakrabban
lehet majd újratölteni ôket – áll a kísérle-
teket végzô Massachusettsi Technológiai
Intézet (MIT) közleményében. A talál-
mány nagy szerepet játszhat az elektro-
mos autók gyorsabb elterjedésében.

A LiFePO4 akkuk jelenlegi formájuk-
ban is jelentôs energiát képesek tárolni,
de a feltöltésük órá kig tart. A villany -
autók üzemeltetése tekintetében sokkal
in kább al kalmasak az egyenletes sebes-
ségû való haladásra, mint a hirtelen gyor -
sulásokra.

Byoungwoo Kang és Gerbrand Ceder,
a MIT kutatói a LiFePO4 akkumulátor meg-
tartása mellett megtalálták a megoldást a
villanyautók elterjedését akadályozó fôbb
problémák megoldására. Olyan burkolatot
fejlesztettek ki, amelyben a lítiu mi o no kat
és -elektronokat az akkumulátort alkotó
anyag parányi üregei felé vezeti, jelentô-
sen felgyorsítva így a negatív és a pozitív
pólus közötti áramlást.

Az új modell esetében a megfelelô töl-
tôberendezés segítségével egy gépjármû-
akkumulátor 5 perc alatt feltölthetô lenne
a jelenlegi 6–8 óra helyett, s a mo bilte -
lefon újratöltésére elegendô lenne mind-
össze 10 másodperc.

Két amerikai cég kapta meg az ígéretes
technológia felhasználási jogát – közölte
a MIT, amely szerint az új akkumulátorok
2-3 éven belül piacra kerülhetnek.

Más kutatók báriumtitanát- (BaTi03) tar-
talmú akkumulátorral vagy hidrogénnel mû -
ködô, nagy teljesítményû üzemanyagcel-
lákkal kísérleteznek.

Új, szupergyorsan tölt-
hetô akkumulátorok
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Az egyre kisebb elektronikai áramkörök,
megoldások iránti igény kielégítése mind
nagyobb fizikai akadályokba ütközik. A vil-
lamosenergia-termelési, illetve -tárolási
problémák oldására a biológia kínálkozik.

Sok baj van a megújuló energiával, mert
nem mindig fúj a szél, éjszaka nem süt a
nap, és az ingadozó teljesítményû ener-
giaforrásokat nehéz beleilleszteni az áram-
hálózatba, aminek pontosan ki kell szol-
gálnia az igényeket. Egyes tudósok jobb
akkumulátorok kifejlesztését vagy az áram-
hálózat átalakítását javasolják, de a meg-
oldás ennél sokkal egyszerûbb lehet: a Me-
thanobacterium palustre nevû baktériumok.
A New Scientist szerint a fölösleges ára-
mot fel lehet „etetni” a baktériummal, amely
szén-dioxid felhasználásával metánt állít
elô. Ezt már könnyû tárolni, és szükség
esetén el lehet égetni az erômûvekben.

Bruce Logan, a pennsylvaniai egyetem
munkatársa fedezte fel az új módszert. Az
elektrolitcella katódján élô baktérium elek t -

ronokat képes
fel venni, és az
energiával a
fosszilis üzem -
anyaggal mû -
ködô erô mû -
vekbôl vagy a
légkörbôl szár-
mazó szén-di -
oxidból me tánt gyárt. A módszer ol csóbb
lehet, mint a ko rábbi hasonló eljárások,
amelyekben ne mesfém katalizátorokat
használnak. Rá adásul elég hatékony, az
árammal bevitt energia 80 százaléka visz-
szanyerhetô a me tán elégetésekor.

Április elején számolt be a Mas sa chu -
setts Institute of Technology a hírrôl, amely
szerint tudósai új vírusok köz re mû kö dé -
sé vel, környezetbarát módon tudnak a mos -
taniaknál nagyobb teljesítményû akkumu-
látorokat gyártani.

A kutatócsapat egy olyan, tudományo-
san az M13 nevet viselô vírust módosított

a célra, amely embereket nem, csak bak-
tériumokat fertôz meg. A tudósok oly mó -
don alakították át a kórokozók génjeit,
hogy negatív töltésû részecskéket vonz-
zanak magukhoz, majd apró, de ha -
tékony elektródákat építsenek szén-nano -
csövek és fém alkatrészek felhasználásá-
val. Az alkotóelemek csupán 4 μm vas-
tagságú ak. A vírustechnológia nagy elô-
nye, hogy szobahômérsékleten is mûkö-
dik az eljárás, illetve hihetetlenül ponto-
san irányítható a folyamat.

Az áramforrás teljesítményét tesztelve
arra jutottak, hogy a kobalt-oxid katód a
hagyományos szénalapú társaival össze-
ha sonlítva nagyobb tárolókapacitással
rendel kezik, ezenkívül jobban viseli a
nagyszámú töltési ciklusokat. Elvileg egy
10 g-os elég lesz ahhoz, hogy 40 óráig
ellásson egy iPodot, és autókba is tervezik
használatát. Angela Belcher, az MIT pro-
fesszora és egyben a kísérlet irányítója
sze rint az egyik ilyen akkumulátort már ki
is próbálták egy hordozható zenelejátszó -
ban, és háromszor annyi ideig hajtotta,
mint az áruházi telep.

Biológia és elektronika

Barack Obama március legvégén egy ka -
liforniai elektromosautó-üzemben jelen-
tette be, hogy 2,4 milliárd dollárral támo-
gatja az új, hatékonyabb akkumulátor-
technológiák, illetve alkatrészek kifejlesz-
tését: az autógyár dolgozói elôtt tartott
beszédében hangsúlyozta, hogy to vábbra
is kulcsszerepet szán a környezetkímélô
technológiáknak.

Az elnök korábban már jelezte, hogy
7500 dollár adókedvezményt nyújta-
na minden elektromosautó-vásárlónak,
valamint megígérte, hogy 2015-ig 1 mil-

lió hibrid autó jár majd az amerikai
utakon.

Obama a „zöld gazdaság” kiépülését
azzal is segíti, hogy évente 15 milliárd
dollárral támogatja a megújuló energia-
források, illetve a „tiszta szén” techno ló -
giák fejlesztését, 11 milliárd dollárt pedig
az elektromos hálózat fejleszté sére fordít.
Az elnök szerint az Egyesült Államoknak
két választása van: vagy továbbra is a kül-
földi olajimporttól teszi függôvé magát,
vagy beruházások se gítségével megújuló-
energia-exportôrré válik…

Obama 2,4 milliárddal segíti az elektromosautó-gyártókat

Vírus mûködteti
az elektronikát

Általános esetben a telepek bármilyen for -
májának nélkülözése még hosszabb élet-
tartamot, még alacsonyabb költségeket, ki -
sebb méreteket, nagyobb megbíz ható sá got
és kevesebb, környezetvédelmet és mun ka-

erôt érintô problémát jelent. Nem csoda te-
hát, hogy az Amerikai Ûrkutatási Hivatal
annyi fejlesztést és kutatást vég zett ebben az
irányban, amelynek köszönhe tô en a több
száz éves élettartam is meg kö ze líthetô, a

20+ év pedig kiindulásból ren delkezésre áll!
A tárgyterületre jellemzô energiabe gyûj -

tési megoldások a kondenzátoros vagy anél-
kü li dinamó, óraszerkezetek, valamint azok,
a Harvard Egyetem kutatói által fejlesztett

Energiabegyûjtésnek azt az átalakítási folyamatot nevezzük, amelynek során a környezeti energiákat elektro -
mossággá konvertáljuk, abból a célból, hogy kisméretû elektromos és elektronikai eszközöket tápenergiá val lás-
sunk el, biztosítva azok önellátásának feltételeit akár évtizedeken át. Sokan gondolják, hogy az ener gia -
begyûjtés feltétele az újratölthetô telep, hacsak az kisebb kapacitású és nagy élettartamú is. Ilyenek tipikus
alkalmazása például a napelemes karórák. Bizonyos esetekben az akár 20 év élettartamú lítium-tionil-kloridos,
elsôdleges telepek is használhatók, bár azok speciális igényeket támasztanak az alkalmazással szemben

ENERGIABEGYÛJTÉS TELEPEK NÉLKÜL
DR. PETER HARROP
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mikroméretû tüzelôanyag-cellák, ame-
lyek különféle szennyezôdések égetésé-
vel akár az afrikai régiók telepek nélküli
áramellátására is lehetôséget teremthet-
nének.

Az EnOcean Alliance

Sikeresek az EnOcean Alliance több mint
70 tagcége kínálta piezoelektromos fény -
kapcsolók, amelyek cserélhetô, telep-
men tes mûködést biztosítanak. Az ame ri -
kai Lighting Switch™-bôl eddig több mint
500 ezer darabot értékesítettek épület ve -
zér lési célra, köztük szenzoros alkalma -
zá sokkal. Az EnOcean Dolphin™-ter-
mék skála en nek tetejében kétutas jelzési
út vo nallal ren delkezik, és a következô lé -
pés ben komp lett WSN, azaz vezeték
nélküli szen zoros há ló zati megoldással
érkezik.

A WSN-ek önszervezô jellegû, öngyó-
gyító mesh-hálózatok, amelyek egy nap
majd teljes erdôket, közmûhálózatokat és
épületeket felügyelnek szenzorok
milliárd jaival olyan területeken, amelyek
hozzáférhetetlenek, telepcsere szem-
pontjából elônytelen fekvésûek és/vagy
kialakításúak még akkor is, ha évtizedek-
rôl beszélünk. A WSN-ek jelenleg renge-
teg energiát hasz nálnak, amely gyakran a
100 mW-ot is meghaladja, és összemérhe-
tô egy PDA vagy okostelefon fogyasztásá-
val. Ennek következtében a WSN-ekben
manapság használt telepek élettartama
csak hetekben mér hetô, amely jelentôs
versenyt ered mé nyez a telepmentes
WSN-ek fejlesztésében.

Bár annak tûnhet, a feladat mégsem túl
komplikált, a WSN-ek csomópontjai
ugya n is kisméretû adatcsomagokkal ope-
rálnak, amelyeket ráadásul alkalmanként,
nem rend szeresen továbbítanak. Szó
sincs te hát megabites másodpercenkénti
igények rôl, nincs is rá szükség! Ezen alap-
elv kiterjesztése lehetséges, ha csak akkor
történik csomagtovábbítás, ha az energia-
begyûjtô mûködik, aminek a hátrányos
következményén enyhíthetünk, ha több
ener gia be gyûjtôt alkalmazunk (pl. egy
ener gia gyûjtô a napfényt, egy pedig a vib -
rációt konvertálja elektromos energiává).

Az energiabegyûjtés toleráns
elektronikai rendszerei

Az imént leírtak új távlatokat nyitnak
meg az energiabegyûjtô elektronikai
megoldások piacán, amelyek világszerte
sok ku ta tás tárgyát képezik. Ennek az
elektroniká ra nézve két következménye
van: a fo gyasz tást és ezzel az energia -
begyûjtôkre hagyat kozást minél kisebbre

kell szorítani, va la mint nagy ellenállósá-
got kell biztosítani a változó, megjósol-
hatatlan, idôszakosan meg  szûnô/fellépô
feszültségekkel és ára mokkal szemben.
Ebbôl a célból a Bolog nai Egye tem és a
Svájci Szövetségi Tech no  ló giai Intézet
matematikai tárgyú kuta tást folytat „Lazy
Scheduling for Energy Har ves ting Sensor
Nodes” címmel.

Telepmentes, energiabegyûjtô rádiós
adóvevô

Bill Kuhn professzor és Xiahou Zhang ve -
ze tésével az amerikai Kansas Állami Egye  -
tem (K-State) mérnökei és a Peregrine Se -
miconductors energiabegyûjtô rádiót fej -
lesztenek. „Ez a rádiós technológia akár
lakóházakban is gond nélkül létezhet, pél -
dául olyan külsô hômérsékletmérôben,
amelyik rádiós jelekkel továbbítja a bel tér  -
be a mért hômérsékletértékeket. A mi
meg oldásunk különlegessége, hogy a ha -
gyo má nyosakkal ellentétben a miénkben
sosem szükséges telepet cserélni” – nyi-
latkozta a fejlesztésrôl Bill Kuhn projekt -
vezetô.

A Peregrine Semiconductor alkalmazási
lehetôségeket keres a technológia számá-
ra. Elsô körben olyan lehetôségeket talál-
tak, mint a hidak és egyéb építmények
mechanikai igénybevételének, hômérsék-
letének és felületi vagy egyéb nyomásának
monitorozása. A Peregrine technikai igaz-
gatója, Ron Reedy elmondta, hogy ilyen
autonóm szenzoros rendszerek létrehozá -
sának az integrált, kisfogyasztású rádiós
chipek abszolút alapfeltételét jelentik:
olya nok, mint amilyeneket a K-State és a
Pe regrine a NASA Rakétahajtómû Kutató -
la bo ratóriumának már prezentált a Pereg -
ri ne védett, UltraCMOS szilícium-zafír
techno lógiája alapján.

A K-State kutatómérnökei megértették
a tervezéssel szembeni kihívásokat, és
vizs gálni kezdték, hogy a szenzorokból
mi lyen messzire jut el a rádiós jel. Zhang
vezetésével a mérnökök olcsó számológé-
pek nap elemeit felhasználva demókártyát
hoz tak létre. A kártyán a fényenergiából
létrehozott elektromos energia tárolására
konden zátorokat helyeztek el, telepet a
rendszer nem tartalmazott, de a termikus,
mechanikai és elektrokémiai energiák be -
gyûj té se is a tervek között szerepel. A
demókártyára integrált mikroprocesszor
adattárolási feladatokat lát el a rádiós
továbbítás elôtt. A használt rádió a „Mars
chip” volt, amelyet a K-State, a Cal Tech
Jet Propulsion La bo ratory és a Peregrine
Semi fejlesztett a NASA-nak Kuhn pro-
fesszor köz re mûkö dé  sével a Mars-kuta-
tásra. Ha a tárolt adat készen áll a továb-

bításra, a rádió adatsoroza tot küld ki min-
den öt másodpercben. A frek venciá kat,
idôzítést, wake-up parancso kat a sz á -
mított környezetre optimalizálják.

Továbbra is szükség van az újratölthetô
telepekre

Bár ezek az elegáns, telepmentes ener-
giabegyûjtô megoldások gyors ütemben
hó dítják meg a piacot, az újratölthetô te -
le  pe ket is tartalmazó energiabegyûjtô
rend szerekre továbbra is nagy szükség
lesz. Az el kö vet kezendô legalább tíz
évben nél kü löz he tet lenek lesznek olyan
helye ken, ahol je len tôs energiatárolási
kapa citásra és/vagy nagy tápellátás-biz-
tonságra van szükség.

Ezeknél az új, lamináris lítiumtelepek
je lentenek nagy áttörést. Némelyik ezek
közül mindössze 0,1 mm vastag, a másik
interfészelektronikát és/vagy simító kon -
den  zátorokat is tartalmaz integrált formá-
ban. A rendkívül kis mennyiségben alkal-
mazott lítium miatt nincs tûz- vagy rob-
banásveszély, a formátumból adódóan a
telep új ratöltésének ideje szokatlanul
rövid. Igaz, hogy egyes telepeknél mind-
össze 1000 új ratöltésig tartó élettartamot
specifikálnak, de másoknál ugyanez az
érték az egymillió ciklust is elérheti.

A japán Waseda Egyetem és az NEC
együttmûködésében egyszerre átlátszó és
rugalmas telepeket is fejlesztenek a kuta-
tók. Teljes töltöttségüket egyetlen percnyi
töltés után elérik, amely az átlátszó fény-
elektromos és átlátszó nyomtatott elekt-
ro nikai megoldásokkal karöltve rendkívül
iz galmas lehetôségeket tartogat.

Az új energiabegyûjtô alkalmazások
im már készen állnak a sorozatgyártásra
és nagy darabszámú értékesítésre, több-
milliárdos piacot teremtve a következô
tíz évre – áll az IDTechEx „Energy Har -
ves t ing 2009–2019” c. jelentésében. Az
ID TechEx ennek okán konferenciát ren-
dez a potenciális felhasználók számára,
közzétéve a technológiai útitervet és fel-
híva a figyelmet a lehetôségekre. A kon-
ferencia mindenkinek hasznos lehet, aki
az ener giabegyûjtési ellátási lánc bár-
mely pontján helyezkedik el, kezdve a
felhasználóktól a befektetôkön át a terve-
zôkig. Az „Energy Harvesting and
Storage Europe 2009” c. konferencia
helye és ideje a Cambridge Egyetem,
2009. június 3–4. A konferenciát opcio-
nális mesterkurzusok elôzik meg és
követik.

WWW.ELEKTRO-NET.HUNAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓK:
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A Rexroth SIL3 biztonsági funkciós modul
tökéletesíti a Safety on Board biztonsági
megoldásokat – biztonságos logikai
feldolgozás a biztonságos hajtástechnika
kiegészítésére

A Rexroth jól bevált, hajtásba integrált bizton-
ságtechnikájának kiegészítéseként most teljes
Safety on Board biztonsági megoldásokat kí -
nál. A biztonságos logikai feldolgozást vég -
zô és hajtásba integrált biztonságtechnikán
alapuló átfogó rendszermegoldások eleget
tesznek a korszerû biztonsági elvek követel -
ményeinek.

A Rexroth SOB biztonsági megoldásainak
alapja a számos, hajtásba integrált biztonsági
funkciót tartalmazó Rexroth IndraDrive haj-
táscsalád. A klasszikusnak számító hajtásre-
teszelés-figyelésen kívül elsôsorban a bizton-
ságos mozgatási funkciók fokozzák egy be ren-
dezés termelékenységét. A legújabb funk ció
a biztonsági fékezô- és tartórendszer a függô
terhek alatti biztonságos munkavégzéshez.

A skálázható biztonsági funkciók és a biz-
tonsági perifériák rugalmasan programozha-
tó összekapcsolásának igénye megköveteli
a biztonságos logikai feldolgozás integrálását
is. Ennek a követelménynek a Rexroth a Sa -
fety on Board-választék bôvítésével tesz ele-
get. Az új SIL3 biztonsági funkciós modullal
a Rexroth Automation House-ának összes ve -
zérlése opcionálisan biztonsági vezérléssé bô -
víthetô. Ezzel a biztonsági alkalmazás a funk-
cióvezérlés integrált alkotóelemévé válik, és
rugalmasan programozható az IndraWorks
környezetben.

Ez SERCOS-kommunikáción alapuló,
ho  mogén automatizálási topológiák ese-

tén tá mo gatja a CIP Safety on SERCOS-
technikát. A Rexroth biztonsági funkciós
modulját el sô ként kínálja multiprotokoll
master megoldásként, de lehetôséget ad
PROFIsafe V2 esz közök integrálására is,
PROFIBUS vagy PROFInet buszrendsze-
ren keresztül.

A biztonsági és a szokványos I/O-k
ugyan azon a buszon keresztül vezérelhe-
tôk. A biz tonsági I/O-kat aszerint lehet beso-
rolni a Rexroth I/O-portfóliójába, hogy loká-
lisak-e, vagy decentralizáltan SERCOS III,
illetve PRO FI BUS/PROFInet buszrendsze-
ren keresztül kap csolódnak a rendszerbe.
A Rex roth biztonsá gi I/O konverterével a
standard I/O-k al kal mas sá tehetôk akár SIL2-
vagy PL d-rendszerekben történô felhaszná-
lásra is, ami jelentôs költségmegtakarítással
jár. A SIL3/PL e-alkalmazásokhoz megfelelô
elemek szintén rendelkezésre állnak.

A Rexroth SOB biztonsági megoldásaival
a legkisebb topológiai költségekkel hozhatók
létre személyvédelmet biztosító alkalmazá -
sok. A teljes integrálásnak köszönhetôen nincs
szükség kiegészítô interfészekre, és az átfo-
gó diagnosztikának hála növekszik a rendel-
kezésre állás. A tanúsított hardver- és szoft-
verkomponensek csökkentik a tervezési és a
bevizsgálási költségeket.

IndraMotion a mûanyagipar számára
– Teljes automatizálás egy kézbôl

Az IndraMotion for Plastics új automatizá lá -
si megoldással a teljes egészében villamos,
hidraulikus, valamint a hibrid gépek ese té -
ben a Rexroth egyszerû sí ti a testre szabott
automatizálást a mûanyag- és gumiiparban.
A funkciójában és teljesítmé nyében finoman

skálázható mûanyagipa ri IndraMotion tartal-
mazza mindkét haj tás- és vezérléstechnika
modulárisan egymáshoz il leszkedô ele meit.
A világszerte elfogadott IEC 61131 szabvány
szerinti nyitott PLC-ve zérlés elô re definiált
technológiai funk ció kat foglal magában a
mûanyag-feldolgozás legfon to sabb eljárásai-
hoz, és ezzel gyorsítja az in tegrálódást az új
és a korábbi gépi koncep ciókba.

Az összes hajtás- és vezérléstechnika gyár -
tójaként a Rexroth az IndraMotion for Plas -
tics segítségével különválasztja egymástól a
hajtások fizikai megvalósítását és az automa-
tizálást, és lehetôvé teszi a gépgyártók szá-
mára, hogy szabadon választhassanak a hid -
raulikus és a villamos hajtások között. A szoft -
ver figyelembe veszi a mindenkori sajátossá-
gokat, és mindkét hajtásmegoldás elônyeit
kínálja a nagyobb termelékenység érdekében.
Egy kézbôl nyújtott teljes megoldásként az
IndraMotion for Plastics villamos hajtásokat,
teljes hidraulikát, lineártechnikát és pneuma-
tikát tartalmaz, valamint a vezérlési hardvert
és szoftvert egészen a vizualizálást végzô ke-
zelôegységekig. A vezérlés egyaránt támogat-
ja a centralizált és a decentralizált rendszer-
felépítést, és a SERCOS III szerinti kommuni -
kációt használja. Ez a világszerte elfogadott
szabvány az ethernetrendszert kapcsolja
össze a több mint 1,7 millió csomópontban
bevált valós idejû mechanizmusokkal. Ezen-
felül az IndraMotion for Plastics minden ál -
talánosan alkalmazott terepi buszrendszerhez
tartalmaz interfészt.

Az új rendszermegoldás elôre definiált
technológiai funkciókkal – mint például az
injektálás zárt hurkú szabályozása, többcsa-
tornás hômérséklet-szabályozás auto tu ning -
gal vagy képlékenyítés torlónyomás-szabá-
lyo zással – gyorsítja a gépelvekbe történô
integrálást. Átfogó folyamatszabályozásra
van lehetôség a gépgyártó know-how-jának
teljes védelme mellett. A Rexroth az Indra -
Motion for Plastics bevezetésével három fô
sajátossággal finoman skálázhatóan fedi le a
legkülönbözôbb automatizálási igényeket a
teljesítmény és funkcionalitás vonatkozásá-
ban: kompakt a teljesen hidraulikus, gazdasá -
gos gépek számára; univerzális a szokványos
alkalmazásokhoz bármely hajtásváltozattal;
nagy teljesítményû az integrált anyag moz -
ga tással összekapcsolt, igényes, több kom po-
nen  sû feldolgozáshoz. Az általánosan alkal-
mazott, IEC 61131 szerinti rendszerben az
egyszer már megírt programok vagy prog-
ramrészek átmásolhatók a változatok között
és új ból felhasználhatók.

A decentralizált elv támogatására a Rex roth
az elektrohidraulikus szabályozásokhoz szá-
mos egy- és többtengelyes mozgásvezérlést,
illetve intelligens szervohajtásokat és frekven-
ciaváltókat is kínál. Vízhûtéses szabályozók
és ultrakompakt motorszabályozó kombináci-
ók egészítik ki a Rexroth széles vá lasztékát a
motorok és a direkt hajtások területén.

BOSCH REXROTH-HÍREK
A hajtás- és vezérléstechnikával foglalkozó Bosch Rexroth Kft. a Bosch
csoport tagjaként az automatizálási piac meghatározó szereplôje. Eddig
kevés figyelmet szenteltünk a pneumatikával, lineáris mozgatástechni-
kával és villamos hajtástechnikával foglalkozó cégnek, most ezt a hiá-
nyosságot pótoljuk.

A Rexroth átfogó rendszermegoldásokat
kínál biztonságos logikai feldolgozással és
a hajtásba integrált biztonságtechnikával

A Rexroth IndraMotion for Plastics
a hidraulikus és a villamos beavatkozók
közötti szabad választás lehetôségét
kínálja a gépgyártóknak

www.boschrexroth.hu
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Új, DSO1000A sorozatú oszcilloszkóp

Az Agilent Technologies új, DSO1000A
sorozatú oszcilloszkópjai kielégítik mind-
azon teljesítményigényeket, melyeket egy
nagyobb szkóptól várna. A mûszergyártó
újraértelmezte a költséghatékony oszcillo-
szkópok fogalmát: gazdagabb jelmegjele-
nítés, több képesség és funkció, na gyobb
termelékenység, mindez hordozható for-
mában és alacsony áron.

Multifunkciós jelmegjelenítés

� 20 kpts csatornánkénti memória, akár
8-szor nagyobb, mint az azonos kate-
góriában lévô szkópoké.

� Az 5.7 hüvelykes, színes QVGA TFT
LCD észrevehetôen világosabb és tisz-
tább hullámforma-megjelenítést biztosít.

� Egy szélesebb szögben látható kijelzô
lehetôséget ad arra, hogy akkor is lát-
hassuk a megjelenített hullámformát, ha
nem közvetlenül az oszcilloszkóppal
szemben helyezkedünk el.

� A valós „zoom” mód lehetôséget nyújt,
hogy egy idôben láthassuk az eredeti
jelet és annak nagyított, részletes meg-
jelenését.

� Kikapcsolható „Menü” kijelzés a 25%-kal
nagyobb megjelenítéshez.

Több funkció és képesség 

� A 23 automata mérés hatékonyabb
hasz nálatot biztosít.

� A kategóriájában egyedi, szekvenciá-
lis mód megkönnyíti a hibakeresést
(hullámforma-felvétel, visszajátszás
és mentés).

� A változtatható sávszûrô kiküszöböli a
nemkívánt zavaró jeleket.

� Összetett triggerelési lehetôségek a ne -
hezen megfogható jelekhez.

Nagyobb termelékenység

� Maszkteszt automatikus hullámforma-
detektálással.

� Valós idejû matematikai mûveletek és
FFT.

� Grafikus felhasználói felület, beépített
„help”, 11 nyelven elérhetô felhaszná-
lói kézikönyv.

� Beépített USB port (eszköz és vezérlô),
ingyenes IntuiLink szoftver.

� Beállítások és a hullámformák menté-
sének lehetôsége belsô vagy külsô
memóriába. 

� 3 éves garancia.

Az Agilent DSO1000A sorozatú oszcillo-
szkópjai 60, 100 és 200 MHz-es sáv -
szlességgel, 2- vagy 4-csatornás kivitelben
érhetôk el.

A Nagy Hadronütköztetô (Large Hadron
Collider, LHC) vezérlése NI LabVIEW-val
és PXI hardverrel

A CERN mérnökei a szigorú idôzítési és
megbízhatósági követelmények miatt PXI-
ala pú mozgásérzékelô és -visszajelzô
rendszert választottak, újrakonfigurálható
be- és kimeneti eszközökkel, valamint
LabVIEW FPGA-rendszerrel. A legfôbb
kihívás a tömbösszetevôk pozíciójának
nagy pontossággal és megbízhatósággal
vég zett, valós idejû mérése és vezérlése
volt a nagy energiájú részecskék nominá-
lis sugármagból való abszorbeálása érde-
kében. Mindezt a világ leghatalmasabb
részecskegyorsítójában, az LHC-ben haj-
tották végre. Azért választották a LabVIEW
szoftverrel programozott PXI-rendszerbôl
álló megoldást, mert a hagyományos,
VME-re és programozható logikai vezérlô-
re épülô modellhez képest kisebb méretû,
masszív és költséghatékonyabb.

http://public.web.cern.ch/public/

www.agilent.com

Az NI programozható 
automatizálásvezérlôi (PAC) 
irányítják a földteke 
legnagyobb berendezését

Az Agilent és a Symwave együttmûködése Mit hoz a 2009. év az
automatizálási iparnak?

Az Agilent Technologies és a Symwave
(az új generációs SuperSpeed USB-
tá rolóelemek fejlesztôje és gyártója)
bejelentette, hogy a Symwave a
DSA91304A valós idejû oszcilloszkópot
(lásd a bal oldali ábrán) egy tesztrend-
szerként fogja használni a J-BERT N4903A

nagy teljesítményû generátorral (lásd a
jobb oldali ábrán a speciális jelalak elô-
állítására szolgáló egységet) az új USB
3.0 szabványú egységek tesztelésénél és
hitelesítésénél.

Íme az öt elsôdleges trend 2009-re az
automatizálással foglalkozó iparágaknak:
� a vezetéknélküli kommunikáció és mo -

nitorozás olcsóbb és könnyebb lesz,
� a gép-gép közötti kommunikáció köze-

ge kizárólag az internet lesz, illetve e
felé tartunk,

� a biztonsági kérdések az automatizálási
rendszerekben egyre sürgetôbbé válnak,

� a komplex, adaptív megoldások igen
ha tékonnyá teszik az automatizálást,

� és végül az automatikai rendszerekben
a szoftver el fog „tûnni”, és integrált ré -
szévé válik e gyártmányoknak.

www.agilent.com globalspec.ip02.com
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MITSUBISHI ELECTRIC
– HARMINC ÉVE EURÓPÁBAN

A Mitsubishi Electric úttörô szerepe
a PLC megalkotásában

Túlzás nélkül állítható, hogy amikor a vál-
lalat bevezette Európában az elsô generá-
ciós kompakt PLC-ket, olyan terméket ho -
zott létre, amely valóban forradalmasította
az automatizálási piacot. Elôször tá madt
valakinek az az ötlete, hogy egy közös ház-
ban kombinálja a vezérlô CPU-t, a táp -
egységet, a bemeneteket és kimeneteket, és
ezzel az új termék lefektette az ala po kat e
technológia világsikeréhez. A „formai nak”
tûnô megoldás a gyakorlati alkalmazás-
ban annyival használhatóbbnak bizo nyult,
hogy a Mitsubishi-vállalat eredeti kon-
cepciója, a „mindent egy házban” azóta
is a kompakt PLC-k fô jellemzôje.

Az iQ Platform

Ha a termelékenység és a hatékonyság
döntô volt három évtizeddel korábban, ak-
kor ma még sokkal inkább az. Mind a
gyártással, mind az automatizálási techno-
lógiával szemben támasztott igények szig-
nifikánsan nôttek, mivel a vállalatok arra
törekednek, hogy jobban megfeleljenek a
gyorsan változó piaci szükségleteknek. Ma
a gyártási mûveletek sikere egyre inkább
a termelési és üzleti folyamatok minden ko-
rábbinál szorosabb integrációjának függ vé -
nye. A Mitsubishi Electric legújabb fej lesz-
tése közvetlenül e szükségletek kielégí té sét
szolgálja: az új iQ Platform most minden
fô gyártási, vezérlési technológiát (PLC,
moz gásvezérlés, CNC és robotika) össze-
fogva, lehetôvé teszi az egyetlen, közös,
integrált platformról történô vezérlést. Az
egyedi vezérlôk és a magasabb szintû irá -
nyítási rendszerek közötti kommunikáció

A kezdetek Európában

Három évtized egy emberi életútnak is je -
lentôs, meghatározó szakasza. Különösen
igaz ez egy olyan dinamikusan fejlôdô
iparágra és szereplôire, mint az ipari auto-
matizálás. A Mitsubishi Electric 30 éves
európai jelenléte során is sok minden vál-
tozott mind az automatizálási technoló-
gia, mind a vállalat által kiszolgált piacok
te rén. A vállalat 1978-ban kezd te eu ró pai
tevékenységét a világ elsô, kompakt, prog-
ramozható logikai vezérlôjével (PLC).

Harminc év elmúltával a cég hírnevét
több mint nyolcmillió PLC-alkalmazás öreg -
bíti, és ezzel Európa egyik legsikeresebb
automatizálási vállalata lett. Jelenleg a Mi -
t subishi Electric egész Európára kiterjedô
értékesítési és támogatási hálózattal és olyan
gyári és gépészeti automatizálási termék-
családdal rendelkezik, amely mindent ma-
gában foglal a vezérlôkapcsolótól és hajtás-
rendszerektôl a szervo- és mozgásvezérlô
technológiáig, az ipari robotokig, az áram -
köri megszakítókig és a mág nes kap cso ló kig.

A Mitsubishi európai jelenléte disztri-
bú ciós tevékenységgel kezdôdött. Az
igen rö vid idô alatt elért gyors növeke-
dés mozga tója a termékek minôsége és
innovatív for materve volt.

A piaci követelmények változásának
meg felelôen azonban a cég jelenléte is
átalakult, és ma a vállalatnak tíz európai
országban van közvetlen értékesítési iro-
dája. Számos fióktelepet nyitott, és együtt-
mûködik disztribúciós partnerekkel, sôt
6 gyártási telephelyet is létesített a helyi
piac igényeinek kiszolgálása céljából.
Az infrastruktúra kiterjed Orosz or szág, a
kelet-európai piac és Dél-Afrika számára
nyújtott támogatással is.

A Mitsubishi Electric európai szervezete

A Mitsubishi Ipari Automatizálási Üzleti
Csoportja jelenleg három divíziót foglal
magában:
� Ipari Automatizálás,
� Mechatronics EDM (szikraforgácsoló gé-

pek) és
� Mechatronics CNC (CNC-vezérlési és

-hajtási technológia).
E három divízió tevékenységét a Né met-

országban 2003 áprilisában létrehozott Ipa-
ri Automatizálási Termékek Európai Köz -
pontja koordinálja az ipari automatizálási
termékek központi raktárával együtt, amely
a Mitsubishi Electric valamennyi európai
fiókját kiszolgálja. Eközben a termékskála
is sokkal szélesebb lett, hogy a modern,
automatizált gyártás minden aspektusát
ké pes legyen ke zelni a mûhelytôl a válla-
lat legmagasabb szintjéig.

A cég neve Euró pában a legkiválóbb
automatizálási termékek szinonimájává
vált. A termékek nem egyszerûen csak
megfelelnek a piac változó szükséglete-
inek, de az automatizálás kérdésében
formálják is a gyártók, a rendszerinteg-
rátorok és a -felhasználók gondolkodás-
módját.

A Mitsubishi Electric három évtizedes európai mûködését ünnepli.
Ez alatt sok minden változott mind az automatizálási technológia, mind
a vállalat által kiszolgált piacok terén…

Minden a kompakt PLC-kkel kezdôdött,
majd beindult az ipari automatizálási
divízió Németországban

A Mitsubishi Electric Europe B.V. német fióktelepnek ma már összesen kilenc divíziója van.
A vállalat Ipari Automatizálási Üzletágának európai székhelye is Ratingen (Németország).



állásának 100. évfordulójára, 2021-re el -
ér ni kívánt konkrét környezetvédelmi tel -
jesítménycélokat tûz ki.

A Mitsubishi-család

A Mitsubishi Electric a nagy Mitsubishi-csa-
lád része, amely 40-nél is több, független
vállalatból áll. A csoport – a többi nagy ja-
pán konszernhez hasonlóan – olyan szer -
teágazó tevékenységeket is egybeötvöz,
mint a Mitsubishi Motors (jármûipar), a
Ni kon (optika) és a Kirin Beer (élelmiszer -
ipar). Bár azonos a kiindulási alapjuk, ezek
önálló tevékenységek. A Mitsubishi Elec t -
ric az egész világon aktív szerepet játszik
különbözô technológiai területeken, mint
például az ûrtechnológia, az ipari automa-
tizálás és a napenergia hasznosításának
tech nológiája. A Mitsubishi Electric Cor po -
rationt 1921-ben alapították tokiói szék -
hellyel, és ma is onnan irányítja 100-nál is
több fióktelepét az egész világon. 2007-
ben a vállalat 26,4 milliárd euró teljes for-
galmat ért el, és alkalmazottainak létszá-
ma 102 835 fô volt.

A Mitsubishi Electric Ipari Automatizá lá-
si Üzletágának Magyarországi Képvi se lete
szívesen megválaszolja felmerülô kérdéseit.

valós idôben történik. „Az iQ Platform a
vi lágon az elsô rendszer, amely ilyen le he-
tôségeket nyújt, ismét bizonyítva a Mit su -
bishi Electric kiváló innovációját és kre a -
ti vitását, továbbá képességét és hajlan dó -
ságát arra, hogy a holnap szabványává
váló technológiák és koncepciók élharco -
sa legyen” – nyilatkozta Noriaki Himi, a
Mitsubishi Electric német fióktelepének,
valamint az Ipari Automatizálás Európai
Üzleti Csoportnak az elnöke.

Az iQ Platform magyarországi bemuta-
tására a Magyarregula 2009 kiállításon ke -
rült sor. A koncepciót a seregszemle szak -
mai bírálóbizottsága Magyarregula 2009
Nagydíjjal tüntette ki.

Környezetvédelmi és szociális felelôsség

A modern gyártókkal szembeni elváráso kat
kétszeresen is szigorúvá teszi az ügyfelek
azon igénye, hogy felvállalják a kör nye zet
és a társadalom iránti felelôsségüket. Ezért
a gyártóknak nem elég a funkcióit he lye -
sen teljesítô, gazdaságos terméket gyárta -
ni; bizonyítaniuk kell szociális felelôs sé gü -
ket és környezetvédelmi megbízha tó sá gu -
kat is. Az egész világon mind a kormá nyok,
mind a magánszemélyek olyan gyártók ter-
mékeit és szolgáltatásait részesítik elôny-
ben, akik segítenek abban, hogy a világ
él  hetôbb hely legyen, és akik megva ló sít -
ják a fenntartható társdalom jövôképét,
ahol az életmód folyamatosan javíthatja a

termé szeti környezettel való harmonikus
együttélést.

A Mitsubishi Electric természetesen ak -
tív tevékenységet fejt ki olyan technológiák
kifejlesztésében, amelyek segítik e célok
elérését. Jó példa erre a vállalat által kifej-
lesztett félvezetô-technológia, amely a meg-
újuló erôforrásokkal, többek között a szé l-
erômûvekkel és a napenergiát hasznosító
berendezésekkel történô villamosenergia-
termelés elektronikus megoldásaiban ke rül
alkalmazásra. A Mitsubishi Electric azon -
ban nem csupán a társadalmi és a piaci
nyomás hatásának enged, hanem e filozó -
fiát a vállalaton belül is érvényesíti, a széles
körben ismert tevékenységein túl a környe-
zetvédelmi és szociális felelôsségi elköte-
lezettségét messze kiemelten kezeli. Ez a
kezdeményezés, átfogó nevén a „2021. évi
környezetvédelmi jövôkép”, a vállalat fenn-

iwww.meltrade.hu
office@meltrade.hu

Noriaki Himi
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Földi ellenôrzô berendezés

Az elektronikus földi ellenôrzô berendezés (Electrical Ground
Sup port Equipment – EGSE) alapvetô feladata az ûrkutatási mû -
szerek tesztelése és az ûrszonda elektromos illesztôfelületeinek
szimulálása a fejlesztés különbözô fázisaiban. Az elsô EGSE-
rendszerek még dedikált hardverbôl és szoftverbôl épültek fel,
majd az asztali számítógépek számítási kapacitásának növe ke dé-
sével lehetôvé vált a PC-k alkalmazása mind a szimulációs, mind
az adatgyûjtô funkció megvalósítására. A nyolcvanas években a
PC-k ISA buszára kifejlesztett egyedi illesztôkártyák szimulálták
az ûrszondák különbözô jeleit. Ekkor a PC erôforrásai maximá -
li san kihasználásra kerültek, például a PC memóriája a mûszer
mérésiadat-folyamát közvetlen memória-hozzáférés útján tárol-
ta (DMA). A PC DMA-tartománya volt egyben a megjelenítés for-
rása. Ebben az idôben a szoftverek a DOS-rendszer alatt készül-
tek, így a grafikus megjelenítés jelentôs szoftvermunkát jelentett.
A számítástechnika fejlôdése lehetôvé tette a hatékonyabb EGSE-k
létrehozását és a funkciók fizikai szétválasztását. Az ûrszonda
jelszintû szimulációját valós idejû, beágyazott processzoros egy -
sé gekkel valósítjuk meg, míg adatgyûjtésre, -feldolgozásra, to váb-
bá a felhasználói felület megvalósítására PC-ket használunk.

A KFKI RMKI a nemzetközi ûrállomásra 11 érzékelôbôl álló
plazmahullám-mérô rendszer (Plasma Wave Complex – PWC)
három számítógépbôl álló adatgyûjtô rendszerét fejleszti, ami-
hez az SGF Kft. fejleszti a földi ellenôrzô berendezést [6][7]. Az
PWC számítógéprendszer tesztelését biztosító EGSE egy be -
ágyazott processzorból és egy PC-bôl áll (5. ábra). A beágyazott
processzor a PC-104 szabvány szerinti, 300 MHz-en mûködô
processzor, és saját fejlesztésû, egyedi illesztôkártyákkal valósítja
meg az ûrállomás elektromos csatlakozási felületeinek és a kí sér -
letek adatfolyamának szimulálását. A PC feladata a telemetria-
adatok tárolása, ennek valós idejû megjelenítése, az ûrállomás
ál tali vezérlés szimulálása és a 11 kísérlet különbözô üzemmó-
dú adatfolyamának vezérlése. A beágyazott processzoron va lós
idejû, sokfeladatos Linux operációs rendszer fut, amely biztosítja
az érzékelôk adatfolyamának, valamint az ûrállomás elektromos
rendszerének logikai szimulálását. A beágyazott processzor szoft -
verfejlesztési idôszakát kiegészítették, a PC-k szokásos perifé riái -
val (ezek illesztô áramköreit a PC-104-es  pro ces zszorkártya tartal-
mazza), így mintegy közvetlen fejlesztôi környezet meggyor sította
a szoftver fejlesztését.

BEÁGYAZOTT RENDSZEREK FEJLESZTÉSE
AZ ÛRKUTATÁSBAN (3. RÉSZ)
DR. SZALAI SÁNDOR
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Az 5. ábrán szereplô rövidítések és az érzékelôk szimulált adat -
fo  lyamjeleinek típusai:
� Sc. STM: ûrállomás lassú digitális adatgyûjtô rendszere
� An. STM: ûrállomás analóg adatgyûjtô rendszere
� ISS Eth.: ûrállomás ethernethálózata
� Am. RF: amatôr rádiórendszer 
� SAS3, LP1, DP1, DFM1, CWD1, CORES, LP2, DP2, RFA,

DFM2, CWD2: a különbözô típusú plazmahullám-érzékelô
mû szerek rövidített nevei

� DACU1: LP1 – RS–422, 38 400 baud, DP1 – RS–422, 38 400
baud, DFM1 – 11 analóg, 0,8 … 4 kHz, 12 bit, CWD1 – 4
analóg, 0,8 … 4 kHz, 12 bit

� DACU2: CORES – RS–422, 115 200 baud, LP2 – RS–422, 38 400
baud, DP2 – RS–422, 32 400 baud, RFA – RS–422, 19 200
baud, DFM2 – RS–422, 32 400 baud, CWD2 – 4 analóg,
0,8 … 4 kHz, 12 bit, SAS3 – Ethernet 10 Mibit/s, 300 MiB/nap

A grafikus kezelôi felület a Windows XP operációs rendszer
alatt fut, és LabWindows/CVI nevû fejlesztôi környezetben hoz-
ták létre. Ez olyan C nyelvû integrált fejlesztôi környezet, amely
grafikus függvényekkel rendelkezik, így jelentôsen lerövidítette a
megjelenítô és kezelôi felület létrehozását.

Összefoglalás

A fenti típuspéldákon kívül nagyszámú alkalmazás található
nem csak az ûrkutatási nagyhatalmak, hanem a hazai ûrku-
tatási mû szerfejlesztésekben is. A beágyazott számítógépes
rendsze rek nem csak az ûrkutatásban növelik a hatékonysá-
got, de a minden napi élet eszközeiben is (repülôgép, gépko -
csi, szerszámgép, te le fon, nyomtató, mosógép stb.). A szá mí -
tás technikai rendszerek közel 90%-a beágyazott processzor.
Az Informatikai Vál lal ko zá sok Szövetsége és a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérés tech nika és
Információs Rendszerek Tanszéke kez de mé nye zé sére 2008
végén megalakult a beágyazott szá mí tógépes rendszerek
területének kutatásával és fejlesztésével fog lal kozó technoló-
giai platform, amelyben hazai ipari vállalatok, egyetemek,
kutatóközpontok és a felhasználók stratégiai partner ként
mûködnek együtt. Az Artemis-Magyarország Nemzeti Tech -
nológiai Platform (ArtemisH NTP www.artemishungary.hu)
hos  szú távú közös gondolkodásra ösztönözi a beágyazott
rendsze rek technológiailag és gazdaságilag kiemelt területén
ér de kelt fele ket.

5. ábra. A PWC három számítógépe és a testberendezésének
blokkvázlata
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Csökkentse energiaköltségeit 
automatizálással!

Néhány évtizede az energiaköltségeket
még nem kellett figyelembe venni. Az
eneriaárak emelkedése azonban jelentôs
változásokat indított el. Az ipar szereplôi
ha mar felismerték, hogy emelkedô ener-
giaköltségeiket mérsékelhetik vezérlô -
rend szereik, illetve hajtásrendszereik fel -
újításával.

Mi, a Mitsubishi Electricnél felismertük,
hogy a technológia a változások hajtóereje.
Maximalizálva az üzleti hatékonyságot és a
megfelelô társadalmi hátteret biztosítva a
mindennapjaink kényelmét növelhetjük,
ha integráljuk a technológiát és az innová-
ciót a jobb jövôért.

Profit és megtakarítás

Termékeink számos fontos újítást alkal -
maz nak a gyakorlatban. Újításainkat
megtalálhatja a mozgólépcsôkben, nagy
sebességû liftjeinkben, biztonsági rend -
szereinkben, légkondicionálási megoldá-
sainkban, napelemeinkben vagy akár
egyszerû elektromos kézszárítónkban,
amely 6 másodperc alatt megszárítja
kezét, és összegyûjti a vizet. Leg j e len tô -
sebb újításunkat azonban a hatékony haj -
tás rendszereinkben fedezheti fel. Ügy fe -
le i nknek lehetôvé tettük, hogy akár mil-
liókat takarítsanak meg az energiakölt-
ségek csökkentésével, illetve a karban-
tartásmentes és hosszú élettartamú hajtás-
rendszereinkkel.

Üzemeltetési költségek

Fontolja meg azt a régóta ismert tényt,
hogy egy motor élettartama közben fel -
me rülô üzemeltetési költségek jóval meg -
haladják a beruházás költségeit! Vegyünk
egy tipikus példát! Lehet, hogy egy motor
90 000 Ft-ba kerül, de élettartama során a
felhasznált energia összköltsége elérheti
az árának százszorosát, akár 9 millió
forintot. Sokan felismerték, hogy az alkal -

ma zott motorok energiatakarékos üze -
mel tetésével szignifikánsan csökkent he -
tôk kiadásaik, fôleg olyan alkalmazások-
ban, ahol nagy mennyiségben használ-
nak motorokat szivattyús vagy ventiláto -
ros hajtásokhoz. A jó hír, hogy rendel ke -
zés re áll a hatékony megoldás: a frekven-
ciaváltó!

Az inverterek eladása terén világmére-
tekben is élenjáró Mitsubishi Electric úttö-
rô szerepet vállal a technológia fejleszté-
sében. Így nem csoda, hogy számos ver-
senytárs alkalmazza a Mitsubishi félveze-
tôit saját frekvenciaváltóiban. Az eladott
inverterek számában szerzett kiemelkedô
pozíció annak a gyártásban és folyamat-
irányításban szerzett bôséges tapasztalat-
nak köszönhetô, amely kiegészül a ter-
mékeinket alkalmazó cégekkel fenntartott
folyamatos együttmûködés során meg-
szerzett jártassággal. Mindez hozzájárult
ahhoz, hogy az ipar területén ütôképes
frekvenciaváltókat fejlesszünk.

A legjobb megoldás alkalmazásához

A Mitsubishi Electric FR-F700 frekvencia -
vál tókban a leghatékonyabb energia ta ka -
ré kos funkciókkal találkozhat, amely opti-
málissá teszi eszközeinket a ventilátoros
és szivattyús alkalmazásokhoz.

Fejlett szabályozási funkciók

Minden FR-F700 frekvenciaváltó rendel -
ke zik beépített PID-szabályzóval, amely
kielégíti a fûtés, hûtés és légkondicionálás
területén elôforduló tipikus igényeket.

Optimális gerjesztésszabályozás

Az optimális gerjesztésszabályozás (OEC

– Optimum Excitation Control) biztosítja,
hogy a csatlakoztatott motor gerjesztése
kizárólag a szükséges mennyiségû mág-
neses fluxust hozza létre a maximális ha -
tás fok elérése érdekében. Mindez az ál ta -
lá no san elterjedt frekvenciaváltós hajtá-
sokhoz képest további 10% energia meg -
takarítást is lehetôvé tehet.

Többszivattyús hajtások

A minél nagyobb költséghatékonyság
érdekében, valamint ha több motor m û -
kö d tetése szükséges egyetlen rendszer-
ben, az FR-F700 frekvenciaváltó képes 
4 motor automatikus kezelésére is. 
Az inverter az egyes motorokat a maxi -
má lis fordulatszám elérésekor köz vet le -
nül a betápláló hálózatra kapcsolja, és
újabb motor vezérlését kezdi meg.
Lassításnál a folyamat visszafelé játszódik
le, így 3 további frekvenciaváltó alkal ma -
zá sát is megtakaríthatja.

10 év tervezett élettartam

Talán a legfontosabb, hogy a Mitsubishi
frekvenciaváltói hírnevüket megbíz ha tó -
sá guknak és minôségüknek köszönhetik.
Nem meglepô, hogy a frekvenciaváltóink
tervezett élettartama  – rendeltetésszerû
használat mellett – 10 év. A minôséget
azonban mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy a Mitsubishi számos korábbi frek -
ven ciaváltója – amelyeket rövidebb élet-
tar tamra terveztek – még több mint 15 év
után is üzemel. A titok a tervezett kiváló
mi nô ségû komponensekben rejlik, mint
például a kondenzátorok, ventiláto rok és
az odafigyeléssel készített vezér lô elekt ro -
ni ka. A karbantartási funkciók, illetve az
olyan ötletek, mint az eltá vo lít ha tó sor ka -
pocs, a gyorsan cserélhetô hû tô ventilátor,
az FR-F700 frekvencia vál tó kat karbantar -
tás barát eszközökké teszik.

Számíthat rá, hogy a Mitsubishi Electric
a jövôben is a legújabb innovatív megol-
dásokra koncentrál, hogy Ügyfeleinek
termelése hatékonyabb lehessen. Bô -
vebb információkért a Mitsubishi Elect ric
ipari automatizálási termékeivel kapcso-
latban keresse mérnökeinket!

MITSUBISHI FR-F700 ENERGIATAKARÉKOS 
FREKVENCIAVÁLTÓK

www.mitsubishi-automation.hu
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AKTÍV TÁVFELÜGYELET ÉS RIASZTÁSOK
GPRS-HÁLÓZATON KERESZTÜL

vagy kimenetet, 2 relés kimenetet és egy
RS–232/422/485 soros portot tartalmaz,
így lehetôvé teszi a különbözô interfésze -
ken kommunikáló eszközök integrálását.

� Adatnaplózás
Ha megszakad a GPRS-kapcsolat, akkor
sem vesznek el az adatok, hiszen az ioLo -
gik W5340 egy SD-kártyára folyamatosan
menti az adatokat. Az adatnaplózási funk-
ció (data logging) segítségével az I/O-re -
kordokat akár 14 napon keresztül tárolhat -
juk, az adatok adatbázisba történô impor -
tá lá sa pedig szintén rendkívül egyszerû.

� Költséghatékony megoldás
Az ioLogik W5340 a távoli I/O-kat és a
GPRS-modemeket ötvözi, ráadásul önálló -
an képes bizonyos lokális vezérlési fela da-
tokra, és adatnaplózást is el tud vé gez ni,
így mindössze egy eszközbe kell beru ház -
ni. Emellett az ioLogik eszközök hasz ná -
la ta rendkívül egyszerû és felhaszná ló ba -
rát, így a fejlesztési idô is rövid. Ráadásul
az áramfelvétele is igen alacsony, hiszen
folyamatos GPRS-kapcsolat esetén is csak
4,2 W teljesítményt vesz fel, de „alvó”
üzem módban ennél is kevesebbet, mind -
össze 2,8 W-ot fogyaszt.

ioLogik W5340

Az ioLogik W5000-sorozat termékeit a Mo-
xa mobilhálózaton keresztül történô adat-
gyûjtésre, távfelügyeletre és riasztások kül -
désére fejlesztette ki. 4 analóg beme ne té -
vel, 8 konfigurálható digitális bemenetével
vagy kimenetével, 2 relés kimenetével,
1 soros portjával és a beépített GPRS-mo -
demmel lehetôvé teszi a különbözô érzé -
kelôkhöz és mérôeszközökhöz (esô, pá ra-
tartalom, tartályszint stb.) való kapcso ló -
dást, így ideális megoldást nyújt olyan
alkalmazásokhoz, ahol nehézkes, illetve túl
költséges a kábelezés, pl.: folyók, szenny -
víz telepek, napelemállomások, vagy akár
autópályák távfelügyelete.

Az aktív GPRS I/O-k az alábbi elônyökkel
rendelkeznek
� Aktív koncepció
A hagyományos passzív Ethernet I/O-k
nem rendelkeznek lokális intelligenciá-
val, így egy központi PC-re csatlakoz-
nak, amely folyamatosan lekérdezi a tá -
voli I/O esz közt, illetve a rácsatlakozta-
tott érzé kelô ket. Az adatok minél ponto -
sabb értékeléséhez az I/O-kat gyak rab -
ban kell lekér dez ni. Ezek a lekér de zô
üze ne tek azonban a hálózati forgalom
in do ko latlanul nagy ré szét töltik ki, ami
fon tos riasztási és adatgyûjtési üze ne -
tek elma ra dását is okozhatja. Az aktív
Ethernet I/O-k azonban csak akkor kül -
dik az adatokat, ha valamilyen változás
(esemény) történt. Így nem kell fo lya -

matosan lekérdezni az eszközt, amely -
lyel sávszélességet lehet megtakarítani.
Rá adásul az ioLogik eszközök ismerik
az ös szes népszerû protokollt, így lehet
Uni code aktív üzeneteket küldeni valós
idejû bélyegzéssel (idôbélyeg): SMS,
SNMP Trap I/O-állapottal, TCP, vagy
e-mail.

� Egyszerû konfigurálás
Az ingyenes Click&Go szoftverrel egy -
sze  rûbb vezérlési feladatokat (IF-THEN-
ELSE-feltételek, timer, scheduler, belsô re -
gisz ter, CGI-parancsok) rendkívül egysze -
rûen, prog  ramozás nélkül, néhány kattin-
tással meg lehet oldani, ami nagymérték-
ben lerö vi dí ti a fejlesztési idôt.

� Problémamentes csatlakozás
A GPRS-hálózaton keresztül történô adat-
gyûjtés során az egyik legnagyobb fej tö rést
az állandóan változó IP-cím okozza. Ez a
GPRS-megoldás kivitelezését jelentôsen hát-
ráltatja, hiszen a felhasználónak extra dí jat
kell fizetnie egy MDVPN-szolgálta tá sért
(Mobile Data Virtual Private Net work), vagy
egy nyilvános fix IP-címért. A problé mára
az ingyenes Active OPC szer ver nyújt meg -
oldást (aktív koncepció), mivel így csak az
OPC szervert futtató szá mí tógépnek kell
fix IP-címmel rendelkeznie – ez jelentôs
költségmegtakarítást is eredményezhet.

� Különbözô interfészek
Az ioLogik W5340 eszköz 4 analóg be me -
netet, 8 konfigurálható digitális beme ne tet

Az aktív GPRS I/O ideális megoldást nyújt olyan távfelügyeleti alkalmazások esetén, ahol nehézkes, vagy túl
költséges az Ethernethálózat kiépítése, mégis szeretnénk állandó kapcsolatban maradni az eszközünkkel.
A Moxa új fejlesztése, az aktív GPRS I/O az ioLogik Active Ethernet I/O adatgyûjtô eszközök és az OnCell
GSM/GPRS IP-modem keresztezésébôl jött létre, így rendkívül egyszerûen és hatékonyan, programozás nél-
kül lehet kapcsolódni analóg, digitális vagy soros eszközökhöz GPRS-hálózaton keresztül

iwww.moxa.hu
moxa@comforth.hu

Példa az ioLogic
W5000 alkalmazására

A W5340 antenna
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A Linux rövid története

A Linux nyílt forráskódú, általános célú, ki vá-
ló operációs rendszer, amelyet nagy szá mú,
lel kes, szakmai közösség fejleszt, de né hány
na gyobb üzleti csoport is támogat. Nép sze rû-
sége talán leginkább annak kö szön hetô, hogy
a teljes rendszer ingyenes, kie gé szítô szoft ve-
res alkalmazásokkal gazdagon ellátott.

A fejlesztést Linus Torvalds egyetemi hall -
gatóként kezdte el 1991-ben. A Linux erede-
tileg asztali számítógépekhez készült, rendel -
tetése szerint a UNIX-szerû mûködést célozta.
Késôbb az IBM és a Compaq komoly össze-
geket fektetett be a Linux szerver/mun ka ál lo -
más szoftverkomponenseinek kifejlesztésébe
ahhoz, hogy a hagyományos szerverkövetel -
mények jelentôsen csökkentett költségen vál -
janak elérhetôvé. Legutóbb a Novell vette szár -
nyai alá a SUSE Linuxot. A nyílt forráskód
határozottan népszerûvé tette a Linux-rend-

szerek jelenlétét az információtechnológiai
(IT) infrastrukturális megoldásokon be lül.

A Linux ma már rendkívül sok, de mégis
fôleg olyan képességgel rendelkezik, amelye-
ket az információtechnológiai (IT) piac kö ve-
tel meg. Jellegében fôként olyan hardver-
ar chitektúrákhoz illeszkedik, melyek a be -
ágya  zott és ipari vezérlôkhöz képest jóval
na gyobb számítási teljesítménnyel és memó-
riamé ret tel rendelkeznek. Amíg a Linux a szer-
ver, va lamint az általános célú asztali alkal -
mazások követelményeihez illeszkedik a leg-
 jobban, ad dig az ipari vezérlôk, be ágyazott
számítógépek és a High-End SCADA-rend-
szerek követelményei részben vagy egészen
más jelle gû ek lehetnek.

A magas rendelkezésre állási érték szintén
követelményként jelenik meg.

A Linux felhasználása ipari rendszerekben
– a felmerülô kérdések

1. Architekturális probléma
A Linux, a felépítésébôl adódóan, a nagymé-
retû rendszermag (kernel) miatt alapvetôen
nem képes valós idejû mûködésre, még ak kor
sem, ha a telepített rendszer csökkentett kom -
po nenskészlettel üzemel. További problé ma -
ként jelentkezik, hogy a rendszermag és a
meghajtóprogramok egy közös memóriate -
rü leten üzemelnek, ezért bármelyik kompo-
nens hibája a teljes rendszer összeomlását
eredményezheti. Olyan rendszerekben, ahol
a szoftveres meghibásodásnak komoly kö vet -
kezményei lehetnek, csak olyan operációs
rendszert érdemes alkalmazni, amely képes
a memóriában egymástól és a rendszermag -
tól (kernel) teljesen elszigetelt módon futtatni
a meghajtó- (driver) és programfolyamatokat.

A következô néhány ábra segít áttekinte-
ni a probléma lényegét, néhány közismert
operá ciós rendszer felépítésének vázlatos
elemzésével.

A QNX Neutrino operációs rendszer (12. rész)
KOVÁCS JÓZSEF

Vajon a Linux megfelelô-e a vezérlô- és felügyeleti rendszerek követelményeihez? Az alkalmas operációs rend-
szer kiválasztása az egyik olyan legfontosabb feladat, amellyel az ipari rendszerek építése során a szakem-
berek szembesülnek. A választás eredménye alapvetôen meghatározza a termék színvonalát, késôbbi képes-
ségeit, stabilitását, életciklusát, de a mûszaki kérdéseken túl néhány más komoly problémát is felvethet…
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Látható, hogy a teljes rendszer stabilitását
alapvetôen olyan rendszerjellemzôk határoz-
zák meg, amelyeken a késôbbi fejlesztés so -
rán a szoftveres alkalmazás tervezôje és fej-
lesztôje már nem lesz képes javítani. Ezért a
legfontosabb és azonnali kérdés a feladat
meghatározása után a megfelelô operációs
rendszer kiválasztása.

A Linux operációs rendszer jelenleg több
mint 6 000 000 programsort tartalmaz, ez
az érték folyamatosan és gyorsan növekszik,
a for ráskód pedig folyamatosan módosul.
A forrás kód származása jellemzôen nem is -
mert, a kü lönbözô verziók rendszerbe illesz-
tése és tesz telése gyakran annak a fejlesztônek
a fel a da ta, aki azt használni szeretné. Erre

gya kor latilag a kernel ún. „karbantartóinak”
is ke vés ráhatásuk van.

Andrew Morton szavait idézve, aki a 2.6
verziójú kernel karbantartója: „Nos, a helyzet
az, hogy mi sohasem használtunk forrás kód-
verziókövetô CVS-rendszereket. A Bit Kee per
elôtt alapvetôen nem használtunk semmi
ilyesféle rendszert, csak egy halom töredékes,
javított forráskódverziót, amelyek a Linus
me  revlemezén lapultak, és néha fel kellett
tölteni onnan ezt-azt… Nekünk egyáltalán
nem volt lehetôségünk azt követni, mi is
került be le végül a kernelbe.”

Ma már persze más a helyzet, de a törté-
net mindenképp elgondolkodtató.

2. A rendszer biztonsági fokozata
A rendszer tényleges biztonsági fokozata na -
gyon lényeges kérdés. Sok fejlesztô a nyílt
forráskódú, ingyenes szoftvereket támogatja
agresszíven, de ez sajnos a rendszer bizton-
sági fokozatát tekintve, a jellegébôl adó dó an
hibás megközelítés. (Gondoljunk csak arra,
hogy a Linuxban egyrészt van 6 000 000 sor-
nyi forráskód, kombinálva ezt a nagyszámú
nyílt forráskódú közösség tagjaival, amelyek
között mindenképp kell legyen leg a lább
néhány hacker. De olyan személyek is le het-
nek, akiket kevésbé hat át az emberbaráti sze-
retet, ezért motivációik igen furcsák lehetnek.
Emiatt a felhasznált operációs rendszer ön -
maga is biztonsági problémákat okozhat.)

Vannak dokumentált esetek olyan kísér le  -
tekrôl, hogy a Linux-kernelben szándé kosan
elhelyezett biztonsági hibákat talál tak (back-
door, root-hozzáférés), amellyel ké  sôbb a tet-
tes mint egy szélesre tárt kapun, úgy sétálha -
tott volna be a világ összes Linux-rendszerébe.

Az alábbi, szándékos biztonsági hibát vé -
let lenül fedezték fel a kernel forráskódjában.
Eb ben az esetben mindössze kettô (2) 
hozzá a dott programsor biztosította volna a
hak ker késôbbi bejutását a Linux-rendsze-
rekbe. A mai, képzett hobbista fejlesztôk
képességeit szem elôtt tartva, ez nem csu-
pán alaptalan gyanúsítgatás!

A hozzáadott két kódsor úgy nézett ki,
mint egy ártatlan hiba-ellenôrzési feladat.

http://www.theregister.co.uk/2003/11/07/linux_
kernel_backdoor_blocked/

3. Valós idejû (real time) teljesítmény
Az ipari, de akár a hálózati rendszerek is meg  -
követelik a lehetô legjobb, valós idejû tel je sít  -
ményt. Sajnos a Linux nem real time ope rá ciós
rendszer. Nem képes a valódi „hard-re al  time”
mûködésre, amely garantált válasz idô  ket
követel meg. A gyenge va lós idejû telje sít mény
épp a származási okokból adódik, mi vel a
Linuxot eredetileg az asztali mun ka állo má sok
és a szer verrendszerek piacára szán ták. Ezért
alap vetôen azoknak a köve tel  mé nyek nek ké -
pes megfelelni, amelyekre ere detileg tervezték,
így nem tud olyan alkal ma  zá si területen meg -
fe lelôen teljesíteni, ahol a va lódi „hard-real-
time” mûködés lenne a kö   ve tel mény. A Linux

egy általános célra terve  zett rendszer (General
Purpose OS – GPOS), ezért nem teljesíti a beá-
gyazott és ipari rend sze rek követelményeit,
ahol in kább egy va lós idejû operációs rendszer
nyújt megfelelô tel jesítményt (Real time OS –
RTOS). Vannak pró bálkozások a Linux valós
idejû kibô ví té sére (real time exten sions), ame-
lyekkel javíta ni pró bálják a va lós  idejû teljesít-
ményét. Az vi szont világo san látszik, hogy bár
a Li nux-rendszer teljesítményét sikerült feljaví-
ta ni, de ez meg sem közelíti az RTOS-rendsze -
rek kö vetel mé nyeinek színvonalát, és legalább
egy de  káddal marad el a jól definiálható kö ve -
tel  ményektôl.

Ezért a Linux nagy teljesítményû, precíz, va -
lós idejû rendszerként történô felhasználása to -
vábbra is megoldatlan mûszaki kérdés ma rad.

4. A megfelelô operációs rendszer kiválasz tása
Ebben a kérdésben gyakorlatilag teljes a zûr -
zavar, az eligazodáshoz nagyon kevés ko -
moly nak mondható elemzôtanulmány vagy
kiválasztási segédlet található. A fellelhetô tö-
megnyi marketinges és sokszor nem is meg fe-
lelô szintû szakértelemmel megírt anyag pe -
dig gyakorlatilag teljesen figyelmen kívül hagy -
ja a fontos szempontokat.

Az alábbi linken a Kanadai Ûrügynök-
ség ál tal elvégzett hivatalos, igen precíz és
alapos OS-kiválasztási tanulmány magyar
nyelven ol vasha tó:

http://www.realtimecontrol.hu/qnx/docs/
RTOS_kival_tanulm.pdf.

A Dedicated-Systems portálján szakértôi
teszt eredményeket találhatunk:

http://es2.be/encyc/BuyersGuide/RTOS/
Evaluations/docspreview.asp

5. A magas rendelkezésre állás mint köve-
telmény (High-Availability – HA)

A rendelkezésre állási, MTBF-mérôszám (két
meg hibásodás közötti átlagos érték) a folya  -
ma  tos üzemû berendezések esetében lénye -
ges kérdés.

Ha legalább 5 kilences értékre van szükség
(99,999%), már annak megvalósítása is na gyon
komoly körültekintést igénylô szoftveres és mû-
szaki feladat. Valójában ennél messze na gyobb
elvárásunk van a folyamatos üze mû berende-
zésekkel szemben, mivel ez még min dig 5,256
perc üzemkiesést jelent egy teljes év alatt!

Egyes berendezések üzemeltetése ennél ko -
molyabb, pl. 6 kilences (99,9999) rendelke-
zés re állási értéket követel meg. Ez már jobb
ér téket ad, mindössze 31,5 másodperc évente.

Ha viszont épp a meghibásodás kezdeté-
nek pillanatában szeretnénk mobilon telefo-
nálni, esetleg a meg hibásodás miatt nyitva
maradt egy 200 °C-os, folyékony bitument
ada goló csap egy 160 t/h gyártási teljesítmé -
nyen üzemelô, 3 tonnás adagokat legyártó asz-
faltkeverô berendezés ben, vajon el tudjuk-e
ezt szó nélkül fogadni?

(folytatjuk)

IGAZI mikrokernel (QNX Neutrino)
� MMU, teljes védelemmel
� Az alkalmazások, meghajtóprogramok

és hálózati protokollmeghajtók is
védettek

� Biztonságos felépítés

1. ábra. A mikrokernel-alapú rendszer
védett a driver- és a programhibák ellen

2. ábra. A makrokernel-alapú rendszerek
(pl. Linux) nem védettek a programhibák ellen

Monolitikus kernel (WinNT/Unix/Linux)
� MMU, részleges védelemmel
� Csupán az alkalmazások védettek 
� Ha driverterületen keletkezik a hiba,

a rendszer összeomolhat

3. ábra. A VxWorks minden komponense
azonos memóriaterületen helyezkedik el,
védelem nélkül

Real Time Executive (VxWorks)
� Nincs MMU és nincs védelem
� Az alkalmazások, meghajtóprogramok

és protokollok is, tehát minden
a kernel területén van 

� Bármilyen hiba a rendszer összeomlását
eredményezheti
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A MEMS-technológi -
ában fejlesztô  Kionix
vállalat bejelentette
legújabb, szórakozta -
tóelektronikai eszkö -
zök felhasználói in ter -
fészéhez fejlesztett
mozgásérzékelô ter-
mékét. A KXTF9 Di -
rectional Tap/Doub -
le-Tap™ típusnevû,
há romtenge lye s
gyor sulásmérô a rend-
szer ASIC-jében imp-

lementált algorit mu sok segítségével akár
egytucatnyi egye di, érintésre aktiválódó
parancsra betanítható.

A KXTF9 Directional Tap/Double-Tap
gyors, gyengéd érintésekre vagy dupla érin-
tésekre reagál a hordozótárgy bármelyik
felületét érintve a ±x, ±y és ±z irányok-
ban. Az ASIC-be ágyazott algoritmus ké -
pes különbséget tenni a szimpla és dupla
érintések és az érintés érkezési iránya kö -
zött. A fejlesztôk ezt a 12-féle lehetôséget
szabadon felhasználhatják egyedi felhasz-
nálói interfész létrehozásához és felhasz-
nálói élmény teremtéséhez.

„Nemsokára tömegével láthatunk majd
olyan felhasználókat, akik mobileszközei ket
érintésekkel utasítják különbözô funk ci ók ra
– magyarázta lapunknak Greg Gal vin, a Ki-
onix elnök-vezérigazgatója. – A le he tô sé gek-
nek csak a képzelet szab határt, a KXTF9

Di rectional Tap/Double-Tappel min den iz  -
galmasan és egyszerûen megvalósítható.”

Az ipar szabvány szerinti I2C interfészen
felül a KXTF9 lehetôséget ad felhasználó ál-
tal definiálható kimeneti adatsebesség meg-
határozására, 8 vagy 12 bites felbon  tás hasz-
nálatára, a g-tartomány megválasz tá sára
és a digitális felüláteresztô szûrô vágási
frekvenciájának beállítására. A 3×3×0,9 mm-
es, 10-kivezetésû LGA-to ko  zásban kap-
ható KXTF9 lábkiosztásilag kompatibilis
a Kionix KXSD9 és KXTE9 szenzorokkal,
tápfeszültségigénye 1,8 … 3,6 V. A Kio nix
a fejlesztôi számára kínál fejlesztôkészle-
tet és szoftveres tá mogatást is.

www.kionix.com

A Fairchild Semiconductor vállalat a mobiltelefonok, adatkártyák
és netbook számítógépek fejlesztôi számára ezúttal egy 6 MHz-es,
szinkron feszültségcsökkentô szabályozót fejlesztett ki, rendkívül
kompakt méretben és kis helyigénnyel. Bár a magas kapcsolási
frekvencia rendszerint gyengébb hatásfokot eredményez, a
FAN5361 típusnévre keresztelt újdonság az óvatos tervezésnek
köszönhetôen akár 91%-os csúcshatásfokot is elérhet. Talán még
figyelemreméltóbb az áramkör alacsony terhelési hatásfoka,
amely 1 mA terhelési áramnál 82%. A hatékony vesz teség mi ni -
ma lizálással tervezett szinkron step-down DC/DC kon verter
ezáltal hosszú telepélettartamot és kisebb hôdisszipációt ígér a
hordozhatóalkalmazásokban, hozzájárulva azok még funk ció gaz -
da gabbá és energiatakarékosabbá tételéhez.

A 6 MHz/600 mA-es FAN5361 szabályozóhoz apró méretô,
470 nH induktivitású chiptekercsek és 0402 méretkódú, be- és
kimeneti kondenzátorok is használhatók. Az apró külsô alkatré-
szekkel való kompatibilitás miatt a rendszertervezôk helytakaré-
kos megoldáshoz jutnak az FAN5361 használatával. Az áramkör
0,99×1,39 mm méretû, 0,6 mm profilmagasságú WL-CSP toko-
zásban kerül forgalomba.

A FAN5361 olyan Fairchild-fejlesztésô, ultragyors architektú-
rára épül, amely gyors tranziensválaszt és rendkívül alacsony nyu-
galmi áramfelvételt biztosít. Az áramkör bemeneti mûködési
feszültségtartománya 2,3 … 5,5 V, így megfelel a mai Li-ion és
többcellás alkáli/NiMH telepeknek. A rögzített kimeneti feszült-
ség értéke az 1,0 … 1,82 V tartományból kerülhet ki.

A Netronome vállalat Network Flow Processor termékei nagy tel-
jesítményû, intelligens és biztonságos csomagfeldolgozást biztosí-
tanak, egyidejû adatfolyamok millióinak virtualizációjával. A 4–7.
hálózati rétegek programozhatóságát nem kínáló és 10 Gibit/s fölé
nem skálázható hálózati processzorokkal és többmagos CPU-kkal
ellentétben a Netronome folyamprocesszorait 40 darab programoz -
ható hálózati mag hajtja, amelyek 30 millió pps mellett 2000 uta-
sítás és csomagonként 50 folyammûvelet végrehajtására képesek,
eredményül adva 20 Gibit/s teljesítményt a 2–7. rétegbeli feldol-
gozásban, vonalsebességû biztonság és I/O virtualizáció mellett.

A Netronome processzorai forráskódot tekintve visszafelé is kom-
patibilisek az Intel® IXP28xx mikroprocesszorokkal. Az Intel
2.6-os verziójából 2.7-esre fejlesztett microengine-bôl az Intel-
féle megoldás 16 microengine-je helyett 40 darab teljesít szolgá-
latot az NFP-3200 sorozatú processzorokban, amelyek nyolc
szál feldolgozására képesek és 1,4 GHz órajel-frekvencián
mûködnek. A két DDR2/DDR3 dinamikus RAM-interfész együt-
tesen több mint 70 Gibit/s teljes sávszélességû memóriainter-
fészt valósít meg, a szabványos interfészek egyszerû integrációt
tesznek lehetôvé, a teljesen programozható hálózati processzor-
architektúra pedig további algoritmusok optimalizálását és ezál-
tal – egyebek mellett – olyan protokollok támogatását biztosítja,
mint az IPSec, TCP és SSL.

A Fairchild
FAN5361 típusjelô
DC/DC konverter

Intelligens 10G full-duplex kártya vázlata
a Netronome NFP-3240 processzorral

A Fairchild Semiconductor bejelentette
a legnagyobb hatásfokú, szinkron
feszültségcsökkentô DC/DC konvertert

Nagy teljesítményû hálózati proces z-
szorok a Netronome kínálatában

www.netronome.com www.fairchildsemi.com

Újszerû felhasználói interfészek a Kionix gyorsulásmérôivel

A Kionix KXTF9
gyorsulásmérô
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A bevezetôben említett területeken a
16 bites mikrokontrollerek már álta lá no san
meghonosodtak. Az R32C-sorozat volt a
Renesas elsô olyan terméke, amellyel meg-
próbálta növelni e platform teljesítményét
valódi 32 bites mag segítségével.

Az ipari és a fogyasztói készülékek gyár-
tói napjainkban a költségek rendkívüli szo -
rításában élnek, ezért hajlamosak platform-
koncepciókat alkalmazni. Már most szá-
mos alkalmazást dolgoznak ki a platformok
fejlesztéséhez, amikor is elsôsorban arról
van szó, hogyan lehet csökken teni a költ-
ségeket már kifejlesztett elemek újbóli fel -
használásával.

Termékskálájával a Renesas számítás-
ba veszi ezeket a követelményeket. Az
M16C platform különleges helyet foglal
el ebben a tekintetben, mert kompatibili-
tása nem korlátozódik csupán a mikro-
kontroller-ma gokra és -kódokra, hanem
ki terjed a perifériákra és a fejlesztési kör-
nyezetekre is. A kompatibilitás még az
érintkezôlábaknál is fennáll, megkönnyít-
ve az azonos formá tumú szerkezeti ele-
mek kiválasztását.

A piaci tendenciák azonban nem csu-
pán a meglévô kód újbóli felhasználását
biztosító flexibilis platformkoncepciók irá -
nyába mutatnak. Jelentkezik egy másik
trend is, nevezetesen az egyre nagyobb
teljesítményû építôelemek alkalmazása. Eb -

bôl a háttérbôl kiindulva kínál a Rene sas
– az eddigi platform megtartása mellett –
egy új, nagyobb teljesítményû építôelemet
anélkül, hogy emiatt a mûszaki vagy anyag-
beszerzési osztálynak hátrányokat kellene
elszenvednie.

Az egyes platformok sikeres alkalma zá -
sához meghatározó jelentôsége van an  nak,
hogy a megfelelô magot biztosítsuk, amely
rendelkezik az optimális tárhellyel, és fel
van szerelve az elôirányzott alkalma zás -
hoz szükséges perifériával – és mindezt
természetesen olyan áron, amely nem ren-
geti meg a tervezett költségvetést. Az új,
32 bites CISC-magra épülô R32C so ro zat
teljesíti mindezeket a követelményeket.

Az R32C az M16C platform termékpalet tá já-
nak fokozott teljesítményû kiegészítése

Az új R32C-sorozat mikrokontrollerét pi -
acra dobva a Renesas nagy gyors me mó ria-
és RAM-kapacitású, nagy teljesítmé nyû épí-
tôelemmel bôvíti a meglévô M16C plat -
formot. Az egyre nagyobb ka pacitású RAM-
memóriák iránti igény abból az általános
gyakorlatból ered, amely szerint a kom-
mu  nikációs protokollok implementálá sa -
kor a belsô RAM-me móriát használják a
szük séges verem-adatstruktúrák elhelye -
zé sére.

Az R32C/111 a sokrétû igény kielégí-
tése érdekében a FlatRAM™-koncepciót
hasz nosítja, mely az elô zetesen kivá-
lasztott gyorsmemória-kapacitástól függet-
lenül egységesen nagy RAM-tartományt
irányoz elô. Ez abból a megfonto lásból
fakad, hogy a beágyazott RAM-me mó -
riát használó kommunikációs verem-adat-
struktúrák nem lesznek kisebbek csak
azért, mert kevesebb gyorsmemória-ka -
pa citást foglalnak le. A FlatRAM-kon-
cepció elônye abban nyilvánul meg,
hogy a fejlesztési fázisban a mérnökök a
legnagyobb gyorsmemória-kapacitású
építôelemet használják. A tö meg ter me -
léshez át lehet állni a pontosan hozzáil-
lô méretû gyorsmemória-változatra anél-
kül, hogy módosí tani kellene a RAM-ka -
pacitást. Az R32C/111 típushoz a 40 KiB
és a 63 KiB FlatRAM-opciókat kínáljuk,
míg a be ágya zott gyorsmemóriákból
256, 384 és 512 KiB mé retûek állnak
rendelkezésre. Ezzel olyan memória-
kombinációk váltak megvalósít hatóvá,
amelyeket mostanáig nem te kint het -
tünk szokásosnak – például a 256 KiB
gyorsmemória és a 63 KiB beágya- 
zott RAM.

Mivel a nagyobb gyorsmemória- és
RAM-kapacitású építôelemeknek egyide -
jûleg több számítási feladatot is kell vég-
rehajtaniuk, mint egy szokásos 16 bites
mikrokontrollernek, ezért ezek az építô-
elemek az R32C típusú 32 bites nagy tel-
jesítményû processzormaggal vannak fel-
szerelve. Konstrukciója egyesíti magában
a többéves tapasztalatokat a legismertebb
M16C mag tulajdonságaival.

EGY MIKROKONTROLLER-PLATFORM
– KELL ENNÉL TÖBB?
BERND WESTHOFF

Napjainkban aligha tudnánk elképzelni életünket mikrokontrollerek (MCU)
nélkül. Ezek a mindenütt jelen lévô szerkezeti elemek nap mint nap
velünk vannak a legkülönbözôbb helyzetekben. A reggelinél a kávéfôzô
gép  ben találkozunk vele. Munkába menet az autóban vagy a tömegköz-
leke dé si eszközökön teljesítik feladatukat. Állandó útitársaink, nem
utolsósorban annak köszönhetôen is, hogy sokoldalúan alkalmazhatók
a szabadidôs tevékenységeknél

Az R32 kontrollerchip

Az M16C platform termékpalettája

Az M16C platform

Az R32C/111 FlatRAM-koncepciója
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Az R32C mag

� A Neumann-architektúrára épülô R32C
tí pusú, 32 bites CISC mikrokontroller-
mag két regiszterkészletet (-csoportot)
tar talmaz, összesen tizenhat 32 bites
univerzá lis/cím regiszterrel és 4 db,
32 bites fra me/sta tikus regiszterrel. Az
adatregiszter használata rugalmasan
hoz záigazítható a programkód egyéni
kö ve telményeihez.

A központi feldolgozóegység ezenkí vül
egy sor funkcionális egységet tartalmaz az
általános teljesítmény növelésére. Ezek  pél -
dául a következôk:
� Hardveres szorzó: 32 bit×32 bit = 64 bit
� Ismételt szorzás és akkumulálás (RMPA)

a következô paraméterekkel:
32 bit×32 bit + 64 bit = 64 bit

� Az IEEE-754 szabvány szerinti lebegô-
pontos mûveleti processzor (egyszeres
pontosság)

� 32 bites eltoló logikai áramkör
� 64 bites utasításpuffer

Az R32C/111-csoport maximális óra-
jel-frekvenciája jelenleg 50 MHz, ami
minimális 20 ns utasítás-ciklusidôt bizto-
sít. Az R32C koncepció révén a kód fel-
dolgozásakor biztosítható egy 42 Dhry -
stone-MIPS teljes teljesítménye, a beépí-
tett gyorsmemóriából és beiktatott vára-
kozási állapotok nélkül – kimagasló
eredmény ez egy CISC központi feldol-
gozóegység részérôl, amelyet csak e l mé-
letileg múlhat felül más CISC-magok tel-
jesítménye.

A központi feldolgozóegységbe ezen-
kí vül beépítettek egy, az IEEE-754 szab-
vány szerinti lebegôpontos mûveleti pro-
cesszort is. A fejlesztési környezet bizto-

sítja a le he tôséget a lebegôpontos mû -
veleti processzor azon jellemzôinek ki -
választásához, amelyet a kódfordításhoz
kell használni. A lebegôpontos mû veleti
processzor felhasználható különbözô
jellegû logikai uta sítások végrehajtására,
pl. akkumulálásra, szorzásra, osztásra,
kivonásra, konvertálás  ra, összehason -
lításra és lebegôpontos változók kere -
kítésére. Ha a lebegôpontos mûveleti
processzor tá mo ga tá sára szolgáló opció
be van kapcsolva, a fordítóprog ram
olyan programokat generál, ame lyek
50-szer gyorsabbak, mint az opcioná lis
lebegôpontos szoftverkönyvtárra épülô
kód.

A beépített 32 bites szorzó és a szintén
beépített 32 bites logikai eltoló áramkör
aritmetikai funkciók révén gondoskodik a
feldolgozási teljesítmény lényeges növe-
lésérôl.

A magas teljesítményszintet kiegészí tô -
leg olyan funkciók fémjelzik, mint pl. a
32 bites hardveres szorzó. Ezenkívül az
R32C támogatja az elemi digitális jelfel-

dolgozási funkciókat, mint pl. az általá-
ban a szû rô  szá mításoknál bevetésre

ke rülô RMAC-uta sításokat (ismételt
szorzás/akkumulálás).

A maximális teljesítmény ér -
dekében a 32 bites magot 64 bit
széles belsô memóriabuszra kap-
csolták rá. A belsô buszstruk túra

egy, a központi feldolgozóegység és a
me mó ria-hozzáféréshez fenntartott
gyors és egy lassabb buszra tagozódik,
amely a perifériafunkciók illesztési felü-
le teként szolgál. A belsô busztól és a pe -
rifé riabusztól eltekintve az R32C rendel-
kezik egy további, 8 vagy 16 bit széles,
valamint max. 32 MHz órajel-frekvenci-
ájú külsô bus szal is. A 64 MiB címtarto-
mány feloszt ható max. 4 chipválasztási
tartományra, amelyek adatszélességét
és várakozásiál l a  pot-beiktatását min-
denkor egyénileg le het megválasztani.
Így biztosított a maximális rugalmasság
az egyes rendszerkomponensek megva-
lósításához.

iwww.glyn.hu

Az R32C kontrollerválaszték

Fejlesztôeszköz
a kontrollerhez

Hibavadász a fejlesztéshez
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3. Példák MW-, SPI- és IIC-illesztésû EEPROM-okra

Ebben a fejezetben nem törekszünk teljességre, inkább érzékeltet-
ni szeretnénk, milyen széles választékot nyújtanak a gyártók a
soros adatkezelésû EEPROM-ok piacán. Példaként a Microchip és
az Atmel áramköreire hivatkozunk. Látjuk majd, hogy a típusjelek-
ben, a lábkiosztásokban sok a közös elem. Más gyártók is kínálnak
hasonló áramköröket, többnyire azok is követik az itt bemutatásra
kerülô kódolási rendszert és lábkiosztásokat. Az ös  sze állítás a
Microchip és az Atmel vonatkozásában sem lehet tel jes, hiszen a
cikksorozat megjelenése alatt is újabb áram kö rökkel jelentkezhet-
nek a cégek, másokat pedig elhagynak az ajánlatukból.

A Microchip MW-, SPI- és IIC-illesztésû EEPROM-jai

A Microchip 1989-ben mikrovezérlôk gyártására alakult cég, már
évek óta a nyolcbites mikrovezérlôk piacán a legnagyobb gyár -
tó. A mikrovezérlôk gyártása mellett a 90-es évek végére már
különféle kiegészítô elemeket is forgalmaztak a mikrovezérlôs
fej lesztésekhez, többek között a soros adatkezelésû EEPROM-
okat. Ezeknek az áramköröknek a kódjelzését, a tokbekötését, a
parancsszókészletét, a programozófeszültség belsô elôállítását,
a törlés és programozás belsô idôzítését a többi gyártó is átvette,
így ezek ipari szabvánnyá váltak.

A tárolóterület, azaz az EEPROM-memória maga a különféle
illesztésû áramkörökben azonos, általában 1 millió törlési/átírási
ciklust és 200 éves adatôrzést garantál. A különleges CMOS-tech-
nológiának köszönhetôen a tápáram értéke igen alacsony, a stand-
by áram pedig többnyire csak 1 μA.

A Microchip 1 Kibit–16 Kibit közötti kapacitásokkal gyárt
Mic rowire-illesztésû EEPROM-okat. Az áramkörök jelölésére 93-
mal kezdôdô kódokat használ a cég. A 93xx46 az 1 Kibit-es áram-
kör, a 93xx86-os a 16 Kibit-es. A 93xx86-os áramkör nyolc ki ve -
ze téses tokozásban a 13. ábra a) részlete szerinti lábkiosztással
készül. A CLK, a DI és a DO az MW-illesztés három alapvetô
aktív vezetéke. A CS H aktív szintû mûködésengedélyezô jel.
A * jelzésû csatlakozópontokat a C záróbetûvel jelölt változa-
toknál találjuk meg (pl. 93LC86C). A PE programozást enge-
délyezô vezérlôjel, az ORG a memória konfigurációját állítja
be. Az A kódvégû áramkörök ugyanis 8 bites szavakat tárolnak
(2 Ki × 8 szervezés), a B végzôdésûek 16 bites szavakat kezelnek
(1 Ki × 16 szervezés). A C végzôdésûeknél az ORG-lábra veze-
tett logikai szint határozza meg a szóhosszúságot. Az ORG = L
érték 8 bites, az ORG = H beállítás 16 bites szavakat ír elô.

Az áramköröket 8 kivezetéses SOIC, TSSOP, DFN tokozással
gyártják, de rendelhetôek SOT-23-6 tokozással is. A 93xx86 kód -
jelben xx-szel jelölt részlet lehetséges változatai a tápfeszültség-
tartományt határozzák meg:

� AA: 1,8 … 5,5 V,
� LC: 2,5 … 5,5 V,
� C: 4,5 … 5,5 V.

Így a 93LC86C áramkör 2,5 … 5,5 V közötti tápfeszültséggel
használható, vezérelhetô szóhosszúságú, MW-illesztésû EEPROM.
Az órajel frekvenciája 4,5 … 5,5 V tápfeszültség-tartományban
legfeljebb 3 MHz lehet, 2,5 … 4,5 V tápfeszültségek esetén ma -
ximum 2 MHz, 2,5 V alatti tápfeszültség mellett nem haladhatja
meg az 1 MHz-et.

Az írás/törlés ciklusideje a 93AA és 93LC áramköröknél 5 ms,
a 93C változatoknál 2 ms. Az ERAL (teljes törlés) mûködés idô-
igénye 6 ms, a WRAL (teljes tárolóterület betöltése azonos adat-
tal) 15 ms alatt megy végbe.

SPI-illesztôvel 1 Kibit–1 Mibit közötti kapacitással készít a
Microchip EEPROM-áramköröket, a típusjelzés elsô két helyén
itt 25 áll. Az 1 Kibit-es áramkör a 25xx010, az 1 Mibit-es pedig a
25xx1024. Az xx helyekre ugyanolyan betûk kerülhetnek, mint
az MW-esetekben (AA, LC, C), a jelentésük is azonos. A tokozási
lehetôségek is azonosak, de a nagyobb kapacitásúakat SOT-23
tokban nem lehet gyártani. A 25xx1024 nyolclábú tokozása a
13. ábra b) részletén látható.

Az SI, SO és az SCK az SPI-illesztés alapvetô aktív vezetékei.
A CS⎯ az áramkör engedélyezô-, mûködésaktivizáló jele, a WP⎯ az
írásvédelmet vezérlô bemenet, a HOLD⎯ bemenet L szintje esetén
az EEPROM és a mikrovezérlô között nincs kommunikáció.

Az órajel frekvenciája 4,5 V tápfeszültség felett 20 MHz is
lehet, a 10 MHz-hez legalább 2,5 V szükséges, ez alatt a leg -
nagyobb frekvencia 2 MHz. Az írás, olvasás, törlés történhet byte -
on ként vagy lapozással, az írásvédelem szektoros, a szektorok
mé retét a katalógus adja meg.

IIC-illesztôvel 128 bit–1 Mibit kapacitásértékek között gyárt
EEPROM-okat a Microchip. Ezeknél az áramköröknél a kódjel -
zés 24-es számjegyekkel kezdôdik, a 24xx00 a 128 bites áram-
kör, a 24xx1025 jelzésû az 1 Mibit-es. A 23xx1025 nyolclábú to -
kozása a 13. ábra c) részletén látható. Az SDA, SCL az IIC- illesz-
tés két aktív vezetéke. Az A0, A1 a szoftvercímzéshez használ-
ható három bemenet. Ha a Slave-címben az utolsó két biten álló
érték megegyezik az EEPROM ezen lábain tápfeszült ségre, illet-
ve GND-re kötéssel kialakított kombinációval, ak kor fog ez az
áramkör reagálni a Master kommunikációs kez de mé nyezésére.
Így a mikrovezérlô mellett az IIC-buszra kötve akár 4 ilyen áram-
kör is használható. Az A2-lábat kötelezôen H szintre kell csatla-
koztatni, így ez a bemenet CS (mûködésen ge délyezô) bemenet-
ként is felhasználható. A WP az írásvédelem vezérlôjele.

A kódjelzésben az xx helyeken álló AA betûk 1,7 … 5,5 V
tápfeszültség-tartományt jelentenek, 2,5 V feletti táplálás esetén
400 kHz-es órajellel. Az LC betûk 2,5 … 5,5 V tápfeszültség-tar-
tományra utalnak, 4,5 V felett 400 kHz-es órajelfrekvenciával.
Az FC-vel jelölt áramköröknél a tápfeszültség 2,5 … 5,5 V kö -
zöt ti lehet, az órafrekvencia pedig 1 MHz.

Az Atmel MW-, SPI- és IIC-illesztésû EEPROM-jai

Az Atmel soros adatkezelésû EEPROM-áramköreinek mi nô sé ge
lényegében azonos a Microchip-áramköröknél megismer tek kel.
A legtöbb áramkört itt is 1 milliószor lehet törölni és prog ra moz -
ni, az adatôrzési idô a legtöbb esetben 100 év.

SOROS ADATKEZELÉSÛ EEPROM-OK A MIKROVE ZÉR LÔK
MELLETT (4. RÉSZ)
DR. MADARÁSZ LÁSZLÓ

13. ábra. Microchip MW, SPI és IIC EEPROM-ok lábkiosztása



Az Atmel MW-illesztôvel 1 … 16 Kibit közötti kapacitással
gyárt EEPROM-okat. Az áramkörök típusjelzése AT93-mal kez-
dôdik. Az AT93C46 pl. 1 Kibit-es, amelyet vagy 1 Ki × 8, vagy
0,5 Ki × 16 szervezéssel lehet használni. Az AT93C86 16 Ki  -
bit-es EEPROM, ezt 1 Ki × 16 vagy 2 Ki × 8 jelleggel lehet mû -
köd tetni. Látható, hogy a típusjelzésben, a kapacitásértékek-
ben nagy a hasonlóság a Microchip- és az Atmel-termékek kö -
zött, de ez nem jelenti azt, hogy ugyanazon típus készül a két
gyártónál! Az AT93 áramköröknél pl. általában nincs PE vezér-
lôbemenet.

Többnyire 8 kivezetéses tokokkal gyártja az áramköröket az
Atmel, SOIC, BGA, PDIP, Ultra Thin Mini-MAP, TSSOP kivitel-
ben. A frekvenciahatárok szerényebbek, mint a Misrochip MW
EEPROM-oknál. Az órajel frekvenciája 4,5 V tápfeszültség felett
2 MHz lehet, az 1 MHz-hez legalább 2,5 V szükséges, ez alatt
a legnagyobb frekvencia 0,25 MHz. Az írási ciklus névleges idô-
tartama 3 ms.

SPI-illesztôvel is gyárt EEPROM-okat az Atmel. Ezeknél az
áramköröknél a kapacitás 1 … 512 Kibit közötti lehet. Az SPI
EEPROM-ok kódjelét az Atmel így kezdi: AT25. Az AT25010 az
1 Kibit-es áramkör, az 512 Kibit-es kódjele pedig AT25512. A to -

kozások és a lábkiosztások hasonlóak, mint a Microchip termé-
keinél, a kiegészítô vezérlôjeleket is megtaláljuk ezeknél a me -
mória-áramköröknél is (CS⎯, WP⎯, HOLD⎯ ). Az órajel frekvenciája
4,5 V tápfeszültség felett 20 MHz is lehet, a 10 MHz-hez leg-
alább 2,7 V szükséges, ez alatt a legnagyobb frekvencia 5 MHz.

Az IIC-illesztôvel készülô EEPROM-okat az Atmel 1 Kibit … 1
Mibit közötti kapacitással gyártja, a típusjelzés bevezetô ka -
rakterei itt: AT24. Az AT24C01 pl. az 1 Kibit-es áramkör, az
AT24C1024 pedig az 1 Mibit-es változat. A tokozásban, lábki-
osztásban az áramkörök rokonok a Microchip IIC-elemeivel. 
A már említett 1 Mibit-es (128 Ki × 8 szervezésû) AT24C1024B
lábkiosztása megegyezik a Microchip 23xx1025 áramkörének
bekötésével, de a belsô mûködésben van eltérés. Az
AT24C1024B áramkörnél az A0 pontot nem kell bekötni, az A1
és az A2 szolgál a szoftvercímzésre. Az A0-nak megfelelô bithe-
lyen a szoftverben lévô bit a P0, azaz a lapozóbit. Ez az áramkör
2,5 V feletti tápfeszültség esetén (2,5 … 5,0 V) 1 MHz órajellel
mûködhet, kisebb tápfeszültség esetén 400 kHz-es órajellel lehet
használni.

(folytatjuk)

ALKATRÉSZEK



ELEKTROnet 2009/432

ALKATRÉSZEK

Az IQRF egy RF-platform, amely bárhol
használható, ahol vezeték nélküli adatát-
vitelre van szükség, mint például: távirá-
nyítás, monitorozás, riasztás, távoli adatok
megjelenítése vagy több egység vezeték
nélküli hálózatba kötése. A parányi, SIM
foglalatba helyezhetô IQRF modulok akár
100 … 700 méteres hatótávolságot is elér-
hetik nyílt terepen az antenna, ill. a kime-
neti teljesítmény függvényében. A modu-
lok beépített operációs rendszert tartal-
maznak, amely a rádiós adatátvitelt teljes
egészében felügyeli. Ennek köszönhetôen

nálói program az IQRF modulon találha-
tó, az operációs rendszert is futtató PIC
mikrovezérlôbe kerül beégetésre. Ennek a
megoldásnak az elônye, hogy egyszerûbb
feladatok megoldására nincs szükség to -
vá bbi intelligens eszköz alkalmazására,
míg összetettebb alkalmazások esetében a
részegységek közötti vezetékes kommuni-
káció az igényeknek megfelelôen változ-
tatható, programozható.  A fejlesztést és
prog ramozást számos szoftver- és hard-
ver-fejlesztô rendszer segíti. Az RF modu-
lok mellett számos kiegészítô (antenna,
csatlakozó, elem stb.) és komplett hálóza-
ti elem (USB, GSM és ethernetátjárók,
útválasztók és végberendezések) kapha-
tók. Az IQRF-család felhasználási területei
igen változatosak lehetnek: telemetria, ott-
hon- és irodaautomatizálás, mezôgazda-
ság, ipari vezérlések stb.

A Bel-csoport a vezetékes távközlés és az
internetes kommunikációt támogató csat-
lakozó- és szûrômegoldások mellett táp -
egy ség modulokat, hálózati modulokat és
más telekommunikációs modulokat gyárt.
A hálózati perifériákat támogató termékei jól
kiegészítik a ChipCAD eddigi portfólió ját.

A hagyományos ChipCAD szaknapot
2009. május 27-én rendezzük a meg-
szokott helyen, a BME Informatikai
tömb jében.

CHIP-CAD-HÍREK

a felhasználónak nem kell foglalkoznia 
az RF rész mûködésével, mindössze az
ope rációs rendszer megfelelô interfészét
(API) kell meghívnia egy-egy csomag
elküldéséhez, vagy fogadásához. A beépí-
tett IQMESH hálózati protokoll segítségé-
vel egyszerûen megvalósíthatók pont-
pont, pont-multipont, csillag-, fa- és mesh-
hálózatok is. A protokoll többek között a
következô funkciókat valósítja meg: kódo-
lás, csatlakozás, azonosítás, címzés, útvá-
lasztás/továbbítás, szûrés, monitorozás
stb. A lefordított C nyelvû, egyedi felhasz-

www.iqrf.org

www.belfuse.com

www.chipcad.hu

Megkezdtük az IQRF, programozható, 
intelligens RF adó-vevô modulok disztribúcióját

Elnyertük a Bel Fuse termékek 
magyarországi disztribúcióját

ChipCAD 
Szaknap 2009
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KeeLoq 3 ugrókódos fejlesztôrendszer

A KeeLoq 3 Development Kit a Mic -
ro chip KeeLoq-rendszerének megnö-
velt biztonságát szemlélteti a szaba -
dalmaz tatott biztonságos tanítási
algoritmussal, mely a differenciált tel -
jesítményana li zációs támadási tech-
nikáktól is véd. Az új technológia
128 bites titkosítókulcso kat, hosszabb
adatátvitelt és két irá nyú kom mu ni ká-

cióazonosítást is le he tôvé tesz. Emellett olyan alternatív kó do ló al go -
ritmusokat is támogat, mint a XTEA és az AES. Ez a továbbfejlesztett
mik rovezérlô-bázisú encodermegoldás az egyedi igényekhez igazít-
ható, így még tovább fokozható a biztonság akár a késôbbiekben is.

A költséghatékony KeeLoq 3 fejlesztôrendszer segít a mérnökök-
nek fel gyor sítani a PIC mikrovezérlôkkel történô fejlesztést, valamint
minden szükséges eszközt biztosít a programozáshoz és a hibakere-
séshez a biztonságos azonosítást igénylô alkalmazások széles skálá-
jának tervezésekor. A kit egy 28 lábú, 8 bites PIC16F886 Flash mik-
rokontrollerrel szerelt ve zérlôkártyát, 2 programozható adó-panelt,
1 vevômodult és 1 PICkitTM 2 programozót tartalmaz. Az összes for-
rásfájl és mintaalkalma zás szintén megtalálható a mellékelt CD-n.
A KeeLoq II Development Kit tulajdonságain felül olyan robusztus
és megbízható rendszerek hozhatók létre, melyek nagymértékben
konfigurálhatók, és a Microchip teljes 8, 16 és 32 bites PIC mik ro -
vezérlô-portfóliójára skálázhatók, megcélozva szinte az összes, biz-
tonságos azonosítást igénylô alkalmazást. Néhány felhasználási pél da:
biztonsági rendszerek (beviteli egység, távoli érzékelôk és hozzáfé-
rés-felügyelet), távirányítók (autóipar), ill. azonosítást vég zô alkalma-
zások (személyi azonosítás, vagyonvédelem).

A biztonsági rendszerek folyamatosan újabb kihívások elé néznek,
hogy egy lépéssel a bûnözök elôtt maradhassanak, akik egyre szo fisz -
tikáltabb módszerekkel támadják a jelenlegi rendszereket. A KeeLoq
3 Deve lop ment Kit megmutatja a tervezôknek, hogyan tudnak véde-
kezni a teljesít ményanalízis és a kripto-analízis ellen, miközben még
rugalmasabban alakíthatják ki saját alkalmazásukat sztenderd PIC
mik rovezérlôkkel.

A KeeLoq 3 Development Kit (DM303007) tartalma:
� Vezérlôkártya egy 28 lábú, 8 bites PIC18F886 mikrokontrollerrel
� 2 db programozható KeeLoq adópanel, a felhasználó által elérhe tô

tesztpontokkal (HCS362 encoder és PIC16F636 MCU, mely be  -
mu  tatja a 128 bites titkosítókulcs-megoldást)

� 1 vevômodul
� PICkit 2 programozó, mely többek között a kitben található eszkö-

zök programozására is képes (HCS362, PIC16F636 és PIC16F886)
� MPLAB® IDE integrált fejlesztôi környezet KeeLoq 3-kiegészítés a

mik ro ve zér lô konfigurációjához és programozásához
� PC-n futó grafikus felhasználói felület
� CD mintaalkalmazásokkal és forráskódokkal, melyek a KeeLoq

adó- (en coder-) és vevô- (decoder-) megoldásokat szemléltetik, va -
lamint a részle tes dokumentáció és a felhasználói kézikönyv is
megtalálható rajta.

PICDEM Lab: átfogó, belépôszintû fejlesztôi platform

A PICDEMTM Lab Development Kit magában foglal egy fejlesztôi kár-
tyát, 5 db, népszerû 8 bites PIC mikrovezérlôt, egy marék diszkrét
al katrészt egy PICkitTM 2 programozó és hibavadászt, valamint egy

KEELOQ® 3 UGRÓKÓDOS FEJLESZTÔRENDSZER ÚJ FUNKCIÓKKAL

CD-le mezt, mely tartalmazza a felhasználói kézikönyvet a laborfáj-
lokat és a mintaalkalmazásokat. A készlet mindent magában foglal,
ami a Microchip 8 bites PIC mikrokontrollereinek gyors és egyszerû

fej lesztéséhez szükséges.
A kísérleti panel protoboard része
lehetôvé teszi a felhasználó számá ra,
hogy gyakorlatban is megépítse és
kipróbálja a PICDEM Lab felhaszná-
lói kéziköny vében is mer te tett számos
mintaalkalmazást. A könnyen kö vet-
hetô feladatok in tuitív módon vezet-
nek be a gyakori perifériák hasz ná la -
tába, majd számos alkalmazási példán

keresztül megerô sítik az alap fogalmakat. Még azok a felhasználok is,
akik nem, vagy ke vésbé tájékozottak a mikrovezérlôk analóg áram-
körökbe integrálásában, itt könnyedén megtehetik azt. A csatlako-
zósoroknak köszönhetôen minden processzor nak és PICDEM Lab
pa nelra szerelt eszköznek elérhetôk a kivezetései, le hetôvé téve,
hogy a felhasználó szá mos 8 bites PIC mikrovezérlôvel kísérletezzen,
majd az alkalmazásához leg jobban illôt válassza ki. A PICDEM Lab
mintaprog ramok magas szin tû, C prog ramozási nyelven íródtak, az
ingyenes HI-TECH C fordító használatával, mely a következô címrôl
tölthetô le: www.microchip.com/hi-tech. Al  ter na  tívaként a Matrix
Multimedia vizuális programozási környezetének (VPE), a Flowcode
V3-nak az ingyenes változata is használható, amely a következô
oldalon érhetô el: www.microchip.com/picdemlab. A Flowcode V3
VPE segítségével egyszerû folyamatábrákkal lehet beágyazott alkal-
mazásokhoz szoftvert fejleszteni. A PICDEM Lab a következô mik -
ro vezérlôket tartalmazza: PIC16F690-I/P (20 lábú),  PIC16F88-I/P
(18 lábú), PIC16F616-I/P (14 lábú), valamint PIC12F615-I/P és
PIC10F206-I/P (8 lábúak).

Lezárult a PIC32 fejlesztôi verseny

Lezárult a Microchip által tavaly meg -
hirdetett PIC32 nyílt fejlesztôi világ-
verseny, melyben bármilyen alkal-
mazással lehetett nevezni, aminek a
központi vezérlését a Microchip leg -
újabb, 32 bites PIC32 mikrokontrol-
lere látja el. A többfordulós megmé-
rettetésben Kiss Leventének is szur-
kolhattunk, aki FIGARO nevû fû nyí ró

robotjával a legjobb öt közé jutott, így meghívást nyert az Egyesült
Államokban tartott döntôre is. Az elsô helyezett Nghia Tran hordoz -
ható segítôje vakok számára, a második helyezett Jingxi Zhang intel-
ligensotthon-megoldása, harmadik helyezett Brent Morse fürdôszo-
ba-menedzsment-rendszere, míg a további két díjazott a már emlí-
tett Kiss Levente FIGARO robotjával és Mike Pearce cukorbetegeknek
szánt CarbCounter+ készülékével. Ezúton is gratulálunk Leventének
a szép eredményhez! A képen a versenyzôk láthatók, köztük Kiss Le-
ventével (a bal oldalon), valamint Terry West (jobbról a harmadik),
a PIC32 marketingmenedzsere, a verseny fôbírája.

iinfo@ChipCAD.hu
www.chipcad.hu 

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

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!

www.microchip.com/keeloq

www.microchip.com/picdemlab

www.mypic32.com

A Microchip ugrókódos megoldása, a KeeLoq-rendszer nagy népszerûségnek ör vend olyan, nagy biztonságot igénylô távve -
zérlési és azonosítási feladatok megvalósításá ban is, mint az autóriasztók, garázskapunyitók, lakásriasztók és be lép te tô -
rend szerek. A kor igényeihez igazodva egyre újabb és újabb biztonsági elemekkel bôvül a KeeLoq-rendszer is, mint például a
128 bites titkosítókulcs vagy a differenciált teljesítményanalizációtól (DPA) is védô, szabadalmaztatott tanítási algoritmus.
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7. A mérés geometriai és kinematikai tulajdonságai

7.1. Radiális távolság mérése 
Említettük korábban, hogy a pozíciót általában Descartes-ko or -
dináta-rendszerben írjuk fel. Vizsgáljuk meg a 29. ábrát!

Itt a céltárgyat helyezetvektorokkal jellemezzük. 

x0 = r0 . cos α0,
y0 = r0 . sin α0.

A célpont helyzete felmérhetô az alábbiak szerint is: 

A szenzor és a céljármû közötti relatív távolság: 

A céljármû azonban általában mozgásban van, ezért a hely-
zete az idô függvényében változik.
Ekkor:

7.2. Radiális sebesség mérése
A radarok nem csak a cél helykoordinátáit mérik, hanem a se -
bess éget is. Ha egy 0

→
=[xo;yo]T koordinátájú célt egy S

→
=[xs;ys]T ko -

or dinátájú érzékelôbôl vizsgálunk, akkor a Doppler-effektus csak
a v

→
=[vo;vo]T objektum relatív sebességének radiális komponensé -

re hat, amely a következô összefüggéssel írható le (30.  ábra).

A képletben (Φ) a megfigyelési és mozgási irány között bezárt
szöget jelöli, az (α) pedig a cél oldalszögét.

7.3. Sebesség meghatározása keresztirányban mozgó jármûvek
esetén
Tételezzük fel, hogy egy keresztezôdésben a saját jármû ra dar já -
hoz képest keresztirányú jármûmozgás észlelhetô! A Dopp ler-
elv alapján csak sugárirányú elmozdulás mérhetô. Itt a mozgás
csak nagyon kis Doppler-eltolódást okoz, sôt a megfigyelési idô
is rövid, ami tovább fokozza a nehézségeket (31.  ábra).

Felhasználva a 30. ábrát, számolással a már korábban tár-
gyalt módszer alapján a sugárirányú sebességek számíthatók.
Ezeket kombinálva a mért szögekkel, a következô lineáris egyen-
letrendszerrel nagy biztonsággal megoldható a tényleges se bes -
ség iránya.

Ezek felhasználásával bizonyítás nélkül:

Amennyiben csak két mérési érték van, akkor:

A tapasztalat azt mutatja, hogy a mérések során létrejövô hiba
normáleloszlású. Ekkor a szórás mind szögben, mint sebesség-
ben jelentkezik.

RADARNET (5. RÉSZ)
A személygépjármûvekbe beépített biztonsági
radarok elmélete és gyakorlata 

DR. OLÁH FERENC

29. ábra. A radiális távolság meghatározása

30. ábra. A radiális
sebesség meghatározása

31. ábra. Sebesség meghatározása
keresztirányban mozgó jármûvek
esetén

32. ábra.
Mérés 4 db
radar estén
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Mikor megtörtént az érték becslése, a folyamat egy (k+1)
értékkel (Ok+1) újrakezdôdik. Így egy iteratív módszert kapunk a
céljármû-pozíció meghatározására, amit Gauss–Newton-algorit-
musnak nevezünk, és már korábban hivatkoztunk rá.

Kettônél több radarszenzor esetén a helymeghatározás ponto-
sabb értéket ad. Az érzékelôk elrendezésébôl és a cél helyzeté-
bôl adódik a kovarianciamátrix (R).
A pozíciófüggô kovarianciamátrix a következô módon szá-
mítható:

A Jacobi-mátrix kifejezéseit az alábbiak szerint lehet össze-
foglalni:

Távolság

Sebesség

Szög

Ezeket kell használnia pozíció és sebesség meghatározásához.
Kritériumként szolgál a hibabecslésnél egy alkalmasan megválasz-
tott hibahatár:

(Gondoljunk itt a korábbi számban leírt adaptív küszöbérték
CFAR által történt képzésére!)

(folytatjuk)

Jelenleg valószínûleg ez a legjobb megközelítést adó algoritmus
keresztirányú sebességek nagyságának és irányának mérésére.

7.4. Oldalszög (azimut) mérése 
7.4.1. A trilateráció (háromszögelés) elve
Egy céljármû pozíciójának pontos leírásához, mint láttuk, a
céltávolság mellett az oldalszög meghatározására is szükség
van. Vizsgálata szintén a 29. ábra alapján történik.
Ekkor az oldalszög:

A multilaterális technikával – mint korábban tárgyaltuk –
több radarérzékelôt alkalmaznak. Azt is mondtuk, hogy két
ér zé kelô esetén a céljármû helyzete egyetlen metszéspontban
áb rázolható. A multilaterális technikánál általában 4 db NDS
radart al kalmazunk. Ekkor a 32. ábra szerint négy körívet
kapunk.

Mivel a távolságmérés mindig egy adott hibával történik, való-
jában 2 radarszenzornál több szenzor esetében metszési fe lü let
jön létre a metszési pont helyett. Ilyenkor, ha több cél is je len
van, szellemkép (fantomkép) is létrejön, ami viszont redundáns
érzékelôkkel kiszûrhetô.

Matematikailag a trilateráció egy nemlineáris optimalizálási
fel adatnak felel meg. 
A megfigyelt cél helyzete:

Az i-edik radarérzékelô helyzete: 

A megfigyelt cél helyzete:

Ebbôl a sugárra a következô kifejezés adódik: 

Felírható továbbá a következô összefüggés: 

Az (e) tag a mérésnél fellépô additív hibát jelenti, ennek meg-
felelôen (m) a különbözô radarszenzorok sugarainak (ri) tényle-
ges hibáit (mi) képviseli.

A mérési feladat megoldása adott mérésértékeknél (m) az
érzékelôk adott pozíciói mellett (s) becslést adni a cél helyzeté-
re (O). Ekkor a négyzetes középeltérési hibát E2(O) minimalizál-
ni kell.

Ez nemlineáris egyenletrendszer, amit Taylor-sorral Ok
munka pontban linearizálni kell, így egy lineáris egyenletrend-
szert ka punk.

ahol: Jk a Jacobi-mátrix:

E lineáris egyenletrendszert egy normál-egyenlettel már megold-
hatjuk

ahol (R) a sugár értékeinek kovarianciamátrixát adja, és az egyes
értékek súlyozását jelenti. 

A Kontakt Chemie termékek hivatalos forgalmazója!

Megvásárolható vagy rendelhetô:
Nóniusz Szerszám Kereskedôház
Etalon 2000 Forrasztástechnikai Szaküzlet
1139 Budapest, Gömb utca 30.
Telefon: (06-1) 350-43-26
Fax: (06-1) 329-64-53
Mobil: (06-30) 922-8031
E-mail: etalon2000@noniusz.hu
Honlap: www.noniusz.hu

Díjmentes kiszállítással!
Kérje ingyenes katalógusunkat!

Fer rit ma gok Csé ve tes tek
Transz for má tor-al kat ré szek Foj tó te ker csek
Fer rit ma gos transz for má to rok Ha gyo má nyos transz for má to rok
SMD- és ha gyo má nyos in duk ti vi tá sok Za var szû rõk
Por vas mag ok Balun magok
Planár transz for má to rok Áram vál tók

Gyár tás és for gal ma zás:

TALI Bt.
2600 Vác, Zrínyi u. 39.
Tel.: (06-27) 501-220
Fax: (06-27) 501-221
E-mail: tal i@vnet.hu
www. tal i- trans form er s. com

Pos tai után vé tel lel is szál lí tunk.
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Stencilnyomtató

A Panasonic stencilnyomtató gépcsalád
alapmodellje az SP18, amely fôleg felületi
szereléstechnológiához (SMT) ajánlott, de
pontosságánál fogva alkalmas lehet bum -
pok felhordására és rajzolatok kialakítására
is. Az úgynevezett „Uni-floating” nyomta-

tási módszernek köszönhetôen, a késnyo -
más, illetve a kés dôlésszöge a teljes nyom-
tatás idôtartama alatt a megadott értéken
tartható, így garantálva az egyenletes pasz-
tabetöltést a stencil nyílásaiba, a szerelô-
lemez teljes felületén. A szerelôlemez és
a stencil szétválasztása elôre programozott
módon végezhetô, úgymint: egyenletes, fo-
lyamatosan gyorsuló, „high speed mu ltip le”
(több lépésben gyorsuló). Ez utóbbi nál, rö -
vid mûveleti idô alatt, úgy változtat ható meg
a forraszpaszta viszkozitása, hogy az eredeti
nyomtatási alak meg ôrzése mellett a teljes
pasztamennyiség a stencil ab la kaiból a sze-
relôlemez kontaktusfelületeire kerüljön.
A berendezéshez opcionálisan vákuum-
asztal, automatikus pasztaadagoló és lég-
kondicionáló egység is rendelhetô.

Mûszaki jellemzôk:
� ismétlôdési pontosság: ± 12,5 μm,
� nyomtatási sebesség: 10 … 400 mm/s,
� ciklusidô: 8,0 s (pozicionálással együtt),
� a szerelôlemez maximális mérete:

510×460 mm,
� maximális stencilméret: 736×736 mm,
� stenciltisztító rendszer: száraz, ill. nedves,
� maximálisan felvett teljesítmény:

1,4 kVA,
� átlagos levegôfogyasztás:

30 l/min (0,5 Mpa),
� a berendezés méretei:

1100×1536×1430 mm.

www.panasonic-industrial.com

Panasonic

Segédeszköz BGA tokok
újrabumpolásához

Ezzel a segédeszközzel a hibásan beülte -
tett, majd kiszerelt BGA tokokat lehet új ra -
bumpolni (reballing). Ez azt jelenti, hogy
a tok forraszmaradványoktól meg tisz tí tott
elosztó- (interposer) lemezére lehet ismé-
tel ten új bumpokat felvinni.

Az ábrán látható eszköz az alábbi ré szek-
bôl áll: alumínium alaplap; a BGA to kot
pozicionáló fészekkel rendelkezô le mez;
a stencil távtartását biztosító le mez; rozs-
damentes acélstencil (furatokkal, ame  lyek
elrendezése megegyezik a bum po ké val)
és a zárókeret.

A BGA tokot a pozicionáló fészekbe kell
behelyezni. A szendvicsszerû felépítésû ké-
szüléket össze kell szerelni, és 4 szárnyas
anyával összeszorítani. A zárókeret nyí-
lá  sába, azaz a stencil tetejére forraszgo-
lyókat kell önteni, úgy, hogy minden egyes
furatba 1-1 darab golyó kerüljön. Ezek a
golyók a stencil nyílásán túlnyúlva érint-
keznek a BGA tok elosztó- (interposer) le -
mezének felületén lévô kontaktusfelüle  -

tekkel (padekkel). A feleslegessé vált go -
lyók a zárókereten lévô nyíláson óvatosan
eltávolíthatók a készülékbôl. A sten cilen

lévô furatok természetesen egy ki csit na -
gyobbak a forraszgolyók átmérôjénél.

Ezt követôen a készüléket újraömlesztô
(reflow) kemencébe helyezik, a forraszgo-
lyók megolvadnak, nedvesítve az elosztó-
lemezen lévô kontaktusfelületeket, létre-
jönnek a bumpok.

A cég, ha megadják a BGA tok jellem-
zô  it, szállítja a készüléket, a megfelelô
stencillel és a megrendelt méretû ólomtar-
talmú vagy ólommentes forraszgolyókat.

Segédeszköz BGA tokok újrabumpolásához

A Panasonic cég SP18P-L típusú
automatikus stencilnyomtatója

A McGraw-Hill Kia dó
gondozásában megje -
lent Jennie S. Hwang
szerzô 622 oldalas
könyve Modern Sol -
der Technology for
Competitive Elec tro -
nics Manu fac tu ring
címmel.

A könyv az alábbi fôbb témaköröket tár-
gyalja:
� az ólommentes forrasztási technológiák

fejlôdése,
� a 20 fejezet lefedi a forrasztási anya-

gok összes alapvetô alkotóelemét, az
elektronikai és mikroelektronikai toko-
zást és ezek alkalmazását,

� rámutat a piaci trendekre, tech nológiai
követelményekre és az IC to kok
új fejlesztéseire,

� tárgyalja az ellenôrzött atmoszférájú
for rasztás gyártási folyamatait,

� bemutatja a jellegzetes forrasztási
hibákat és a forrasztás megbízhatósá-
gát be folyásoló tényezôket,

� új és átdolgozott normákat és tesztelé-
si módszereket tárgyal,

� forrasztásiminôség-vizsgálat és -javítás. www.jas-smt.com

www.interelectronic.hu

Jennie S. Hwang köny -
ve a McGraw-Hilltôl

Alkatrész-beültetô gép

A JUKI cég ebben az évben mutatta be
a legújabb KE-2050 típusszámú, nagy se -
bes ségû alkatrész-beültetô gépét. A gép
be ül tetôfeje lézeres alkatrész-pozicionáló-
val rendelkezik.

Mûszaki jellemzôi:
� a beültethetô alkatrészek mérettar to má-

nya: 0201 méretkódú alkatrészektôl
a 20×20 mm vagy 26,5×11 mm mére-
tû alkatrészekig,

� a beültetés pontossága ±50 μm
(3 szigma),

� alkatrésztárak darabszáma:
80 (8 mm-es szalagtárból),

� alkatrész-adagolók típusválasztéka:
szalagtár, csôtár, ömlesztett alkatrésze-
ket tartalmazó dobozok,

� az alkatrész-beültetési sebesség:
13 200 db/óra,

� maximálisan megengedhetô alkatrész-
magasság: 6 mm,

� a szerelôlemez méretei:
legkisebb: 50×30 mm,
maximális: 410×360 mm,
vastagság: 0,4 … 4 mm.

JUKI

Reeco-Renex
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ÚJ SZÍNEK A NYOMTATOTT HUZALOZÁ SÚ
PANELEK GYÁRTÁSÁBAN
GÖBLÖS IMRE, OKL. VILLAMOSMÉRNÖK

zsákfuratok feltöltésérôl beszélünk.)
A kísérletek során fizikai tulajdonságaik

miatt a fémpaszták kiestek. Jó eredményt
epoxialapú paszták eredményeztek, de
ezek közül is csak azok, amelyek a furat-
fémezéssel kompatibilitást mutattak.

Ilyen epoxialapú anyag elôállításában
a LACKWERKE PETERS GmbH. foglal el
piacvezetô pozíciót. Ezt a gyártási tech-
no lógiát a szakma „plug-in” feltöltésként
tart ja számon. A HITELAP Zrt. is az általa
forgalmazott anyaghoz dolgozta ki tech-
nológiáját, amelynek pontos betartása el le-
nére a magas hômérsékletû beégetés után
számolni kell az anyag kismértékû zsugo-
rodásával, hiszen a mikrométeres tar to -
mány ba esô tûrések tartása követelmény.
Ez annyit jelent, hogy a folyamatot egy
preciziós csiszolással is ki kellett egészíteni
a kellôen sík, jól forrasztható padek érde-
kében. Az így elôállított pad-via kom bi ná -
ciók nagyobbrészt kémiai nikkel-arany fe -
lülettel készülnek.

Emelt hôvezetô képességû alaplemezek

Az elektronika „örökzöld” problémája az
elektronikai eszközök termelte jelentôs hô -
mennyiség elvezetésének mikéntje.

Fôleg a nagy fényintenzitású LED-ek, de
más félvezetô eszközök teljesítményének
növelése is mindig nagy kihívást jelentett a
nyomtatott huzalozású alaplemezt gyártók
számára. E megoldások kapcsán több, nem
túl szerencsés megoldás született korábban.

Az utóbbi idôben egyre inkább teret
hó dító megoldásként lehet találkozni a kü-
lön bözô vastagságú alumíniumlemezre
felpréselt alaplemezek kínálta megoldá-
sokkal, illetve azok széles variációs lehe-
tôségeivel.

A multilayer technológiánál alkalmazott
prepregek segítségével szinte tetszés sze-

A HITELAP Zrt. ez évben ünnepli alapí tá -
sá nak 20 éves évfordulóját. Az alapítás óta
a cég jelentôs változásokon ment ke resz -
tül, új infrstruktúrát épített ki. Gépparkja a
mai korszerû technológiák alkalmazásának
megfele lô en teljes egészében átalakult. A
tulajdonosi figyelemnek köszönhetôen ezt
a megújulási folyamatot még a 2002-es
elektronikai válság sem törte meg, sôt a
tá vol-keleti piaci konkurencia erôsödése
el lenére is folytatni tudta.

A cég alapvetô filozófiáinak egyik je -
len tôs pontja a technológiai fejlôdés kö ve-
tése. Az utóbbi években a félvezetôipar -
ban bekövetkezett jelentôs változások fo ko  -
zott követelmények elé állították a nyomta -
tott huzalozású alaplemezt gyártókat, hi szen
a félvezetô-fejlesztés során egyre újabb to -
kozási formák és kivezetôrendszerek je -
lentek meg a piacon, amellyel együtt je len-
tôs mértékben tovább csökkentek a méretek
és nôtt az eszközök kivezetéseinek szá ma.
Mindezek mellett egyre nagyobb hangsúlyt
kap az eszközök által termelt hômennyi-
ség mind intenzívebb elvezetése.

A HITELAP Zrt. az intenzív vevôi kapcso -
latok eredményeképp felismerte, hogy az
elôbbi problémakörök megoldása érdeké-
ben megfelelô válaszokat kell találnia an -
nak érdekében, hogy a vevôi elégedettség
ne csökkenjen.

A HITELAP Zrt. fejlesztési tevékenysé-
gét három nagy területre koncentrálta:
� a szelektív élfémezés technológiájának

gaz daságos megoldása
� padek alatti viák feltöltése és fémezése

(plug-in)
� új alaplemez-kialakítás nagy teljesítmé -

nyû eszközök beültetéséhez.

Szelektív élfémezés

A szelektív élfémezés praktikusan azt je -
len ti, hogy az eddigi kétdimenziós techni -
ka mellett belép egy harmadik dimenzió.
Az élfémezést (Z-irány) a felhasználók  több
célból is nagy elôszeretettel használják. Egy  -
részt vannak olyan mikrotokozások, ame-
lyek kivezetôinek beforrasztása tulajdon -
kép pen félbevágott fémezett furatokba tör -
ténik. Itt a technológiai különlegességét az
a jelentéktelennek tûnô probléma okoz za,
hogy a fém és epoxi mechanikai megmun-
kálása alapvetôen eltérô paramétereket és
szerszámokat igényelne. Megoldandó te -
hát az, hogy olyan mûanyag-fém felü let át-

menetek keletkezzenek, amelyek semmi -
fé le anyagmaradványt, sorját nem tartal-
mazhatnak (lásd 1. ábra).

Mint az a fotón is látható, a probléma
megoldódott: kulcsa a fu rat fémezés és a
galvanizálási technológia közé beiktatott,
igen precíz mechanikai meg munkálás,
amely biztosítja a fémezni nem kívánt fe -
lület tisztaságát, fémmentességét, és ki zár-
ja ún. sorja képzôdését a befejezô meg-
munkálás során.

A viák bekerülnek a padek alá

A viák „láthatatlanná” tétele is a méretek
minden határon túli csökkentésének kö vet  -
kezménye.

A BGA tokozások rasztertávolságának
csökkenése ugyanis lehetetlenné teszi a
padek közti viák realizálását. Ez praktiku -
san azt jelenti, hogy a viákat a padek alatt
kell elhelyezni, minek következtében je -
len tôs felület takarítható meg. A padek
forraszthatóságát a furatok miatt bekövet -
kezô felületi egyenetlenség megbízhatat-
lanná teszi.

Feladat tehát a padek és viák integrálá-
sa úgy, hogy a padek jól forrasztható, sík
felülete és az elektromos kontaktus bizto-
sított legyen.

A sík felület biztosításához tehát meg
kell oldani a furatok olyan anyaggal való
feltöltését, amely fémezhetô, megfelelô
visz kozitással, hôstabilitással rendelkezik,
és zsu gorodása a mûveletek során minimá-
lis, továbbá nem gátolja meg a felület-furat
megbízható fémes kötését. (Természetesen
a fel töltésnek zárványmentesnek kell lennie,
még akkor is, ha egyik oldalról zárt, azaz

Az elektronikai szereléstechnológia kiindulópontja a nyomtatott huza lo zású alaplemez, amelynek egyik leg-
nagyobb gyártója Magyaror szá gon a HITELAP Zrt. Utóbb 2005/4. számunk 82. oldalán számoltunk be „Meg bíz ha -
tó sági projektek a HITELAP Zrt.-nél” c. cikkünkben a vállalat technológiájáról, amely mára egy sor új eljárással gya-
rapodott. Az alábbiakban ezeket kívánjuk bemutatni

1. ábra. Élfémezés

2. ábra. Nyomtatott áramköri kártya BGA
tokozáshoz
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rinti rétegszám alakítható ki
egy igen alacsony hôellenállá-
sú fémhordozón. Ennek lehe-
tôségét a felületszerelt teljesít-
ményesz közök egyre nagyobb
elterjedése is jelentôsen segíti.

Az egyes alaplemezgyártók
kínálatában egyre inkább meg-
jelennek az alumínium-lemez-
re felvitt nyomtatott huzalozá-
sú alap lemezek. Ezek legegy-
szerûbb típusa az egy oldalas
alaplemez, amely a teljesít-
mény elemek legegyszerûbb
felforrasztását, majd közvetle-
nül hûtôbordára való felcsava-
rozá sát teszi lehetôvé, biztosít-
va a szükséges villamos szi-
lárdsági követelményeket!

Természetesen az epoxi-
alumínium kombináció alkal-
mazása mind a kémiai mûve-
leteknél, mind a mechanikai
megmunkálásnál az eddigiek-
hez képest új tech nológiai
kombinációk bevezetését te -
szi szükségessé.

A HITELAP Zrt. az erre az
alapanyagcsoportra vonatko-

zó gyártási technológiát is
kidolgozta, és ajánlja felhasz-
nálóinak.

A fentiekben megkíséreltünk
ízelítôt ad ni abból a mun kából,
amellyel figyelmün  ket a tech-
nológiai fejlôdésre szegezve,
igyekszünk vevôink mûszaki
igényeit ki elé gí te ni és megelé-
gedettségét kivívni.

Számunkra ez azt jelenti,
hogy a fejlôdés követelménye-
inek folyamatosan eleget kell
tenni, hiszen a fejlesztések
egymásra épülnek. Leállni,
szünetet tartani nem lehet!

Sôt, mint az az elôbbiekbôl is
látható, az elektronikai – fôleg a
félvezetôalkat rész fejlesztés –
nemcsak elektronikai, ha nem
mechanikai követelményeket is
tá maszt, és ezek mindinkább
összemosódnak.

Ma már tehát a nyomtatott hu -
za lozású kártya nem csak elekt-
romos csatlakozások megvalósí-
tója, hanem multifunkcionális
ele me is egy berendezésnek.

3. ábra. Alaplemez nagy intenzitású LED-ek szereléséhez



A forraszpaszták fejlesztésekor egyre szigorúbb,
sokszor egymásnak ellentmondó feltételek teljesíté-
sét kell szem elôtt tartani. A modern forraszpaszták-
nak lépést kell tartaniuk az áramköri elemek mind-
jobban csökkenô méreteivel, a mind kisebb forrasz-
tási pontokkal, az állandóan növekvô termelékeny-
sé gi igényekkel és a maximálisan szigorú minôségi
elvárásokkal

MODERN
FORRASZPASZTÁK
CSÁSZÁR CSABA

A forraszpaszták fejlesztése bonyolult, nagy elméleti felkészült-
séget és széles körû gya korlati tapasztalatokat igénylô feladat.

A forraszpasztával szemben támasztott követelményekbôl csak
ízelítôül néhány: hosszú nyitott idô, alacsony zárványo so dási haj-
lam, nagy nedvestapadási erô, ak tív folyasz tószer a jó nedvesíté-
sért akár ne hezen forrasztható alkatrészek és panelek esetén is,
halogénmentesség, biztonságos, nem korro zív maradék, tûvel
tesztelhetôség, esetenként a maradék lemoshatósága, alacsony
késnyomással, nagy sebességgel való finomrajzolatú nyomtat-
hatóság, elsô nyomtatásnál is kiváló nyomat, mindezt akár
magas hômérsékleten és magas pá ratartalom mellett is biztosít-
va. Alapvetô elvárás, hogy a forrasztás után ne találjunk óngo-
lyókat és forraszhidakat a panelen. Az optikai ellenôrzés meg-
könnyítése mi att átlátszó és alacsony mennyiségû ma ra dék az
elvárás.

A forraszpaszták tulajdonságát az al kal ma zott ötvözet, annak
szemcsemérete, eloszlása, alakja és a használt fo lyasz tó szer (me -
dium) együttesen határozza meg.

Forraszötvözetek

Általánosan a SAC305 és a SAC387 öt vö zet terjedt el. Néhány
gyártó indiumot is ad az ötvözethez. Ez valamelyest alacso -
nyabb ol va dásponttal, jobb mechanikai tu lajdon ság gal ren-
delkezik, mint az alap SAC-ötvözet. Ezen elônyök ellen szól a
magasabb ár és a korrózióra való hajlam. További gondot okoz
az ilyen anyagok korlátozott eltarthatósága, ami a Ma gyar or -
szágon szokásos hullámzó gyártási igé nyek miatt nagy gondot
jelenthet az anyag gazdálkodásban. Speciális folyasz tó szer -
rendszerre van szükség, ami a forrasz  kö tést teljesen befedve gon-
doskodik annak védelmérôl. Amennyiben ezt a réteget va la -
milyen módon megbontjuk (pl. rework so rán, vagy a teszteléskor
a tûvel), akkor a panel védelmérôl lak ko zással kell gondoskod-
ni. Ezek az indiumtartalmú forraszpaszta olyan korlátai, amiket
már a panel ter vezésekor fi gye lembe kell venni.

Az utóbbi pár évben a fémárak jelentôsen megnôttek, így az
alacsonyabb ezüsttartal mú ötvözetekkel költségcsökkentést lehet
elérni, hiszen a szokásos SAC-ötvözetekben az ezüst ára az alap-
anyagok árá nak nagyjából a felét adja úgy, hogy az ötvözet csak
nagyjából 3% ezüsttartalom mal rendelkezik. Az ezüstmentes,
vagy ala csony ezüsttartalmú öt  vözeteket viszont rosszabb ned-
vesítés jellemzi, ami például a hullámforrasztásnál a furatkitöl-
tésben ve hetô észre. Az ezüst nem csak a nedvesítést javítja,
hanem a forraszkötés mechanikai tulajdonságaira is jótékony
hatással van, ami a hôciklus- és ejtési teszteken elért szignifikáns

ALUSTYLE
Alustyle – az új aluprofil mûszerdobozcsalád a Boplától

· 12 különbözô keresztmetszetû profiltípus: zárt, osztott,
valamint U alakú elôlappal szerelhetô kivitel

· A profilok hosszúsága akár egyedileg is megadható
· Öntvényalumínium véglezáró elemek, elemtartóval szerelt

változatban is
· Csatlakozó-, kijelzôkivágások igény szerinti elkészítése
· IP67-védettség,
· Ergonomikus vonalvezetésû, ütésálló, porszórt aluprofil,

több színben
· Fólia felragasztására alkalmas felület
· Színes tömítések, dekorelemek.

Kérje részletes katalógusunkat, vagy látogasson el a
www.phoenix-mecano.hu oldalunkra!

Phoenix Mecano Kft.
1103 Budapest, Gyömrôi út 86.
Tel.: (06-1) 260-7730 
Tel.: (06-30) 968-6220
Fax: (06-1) 261-3464
E-mail: csaba.cseh@phoenix-mecano.hu
Web: www.phoenix-mecano.hu
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különbségben mutatko zik meg. Ez azoknál a berendezéseknél
kü lö nösen fontos, ahol a rendszer nem helyhez kötött, vagy
szélsôséges hômérsékleti hatások érhetik, például a mobiltele-
fonok, vagy az autóelektronikai termékek esetében.

Az alacsony ezüsttartalmú SAC-ötvözetek nem eutektikusak, a
likvidus hô mér sék let kö zelít az eutektikus SnCu-ötvözet 227 °C-
os ol vadáspontjához. Az ilyen öt vözetekbôl ké szült forraszpasz-
tákkal történô forrasztási mûvelet során hosszabb olvadáspont
felett töltött idô re lehet szükség. Ez viszont problémát okozhat a
má sodik oldali forrasztásnál, illetve az azt esetenként követô
hullám- vagy szelektív forrasztásnál OSP-bevonatos panelek ese-
tén. Természetesen a folyamatot javíthatjuk nitro gén-atmoszfé-
rás reflow-forrasztással, de ennek költsége kompenzálja az
olcsóbban elô állítható paszta miatt elérhetô megtakarítást.

Szemcseméret

Az egyre kisebb alkatrészek miatt a forrasz paszták szem -
csemérete is mind kisebb. Ma már egyre elterjedtebb a 4-es
szem cse osz tá lyú paszta. Minél kisebb a szemcse mérete, annál
nagyobb a fajlagos felülete, ami a fe lületének oxidációja miatt
nem a legjobb. Amennyiben a technológia nem igényli, nem cél-
szerû a finomabb forraszpor ból elôállított forraszpaszta
használata. Rá a dásul a fino mabb szemcseméret ugyan olyan
fémtarta lom ese  tén magasabb viszkozitást eredmé nyez a for-
raszpor nagyobb felülete miatt. Ugyan ez okból az oxidáció
veszélye is na gyobb. A magasabb viszkozitás nagyobb késnyo -
mást igényel, ami a második ol dal nyom tatásánál okozhat gon-
dot, ha az alá tá masz tás nem meg felelô. Elôny viszont, hogy a
paszta ta pa dása az alkatrészekhez na gyobb lesz, ami beültetés-
nél hasznos lehet.

Ólmos és ólommentes reflow-folyamat

Néhány vásárlónk még nem tért át teljesen az ólommentes
technológiára, hanem a ve vôi igények szerint gyárt ólmos, il let -
ve ólommentes pasztával. Emiatt a reflow-profilt meg kell vál-
toztatni a váltásoknál, vagy az ólommentes profillal kell for-
rasztani az ólmos forraszpasztával nyomtatott paneleket, amire

Cél, hogy ne a forraszpaszta határozza meg az alkalmazandó
hôprofilt, hanem különféle sebességû és alakú profilokkal
legyen használható, igazodva a termék hez és a technológiai
adottságokhoz
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nem mindegyik ólmos forraszpaszta alkal mas. Amennyiben az
ólommentes SAC-pasztát ól mos folyamat hoz beállított profillal
pró bá l juk meg újra ömleszteni, jó forrasz tás ra sem mi képp sem
számíthatunk.

Az új Multicore forraszpaszták fejlesztésé nél fontos szempont
volt az, hogy rö vid ref low-profillal is jó forrasztást lehessen elér-
ni. Ez elônyös azoknál a felhasználók nál, ahol a kemence kapa-
citása nem elég (például ré gi, kisméretû reflow-kemencék nél),
de azoknál a felhasználóknál is, ahol váltva használ nak ólmos,
illetve ólommen tes pasztát, hi szen az ólmos paszta jobban elvi-
seli a rövidebb ólommentes profilt, mint a hosszút. (Ehhez ter-
mészetesen az is szük séges, hogy az al katrészek is elviseljék az
ólmos forrasztás során használt profilhoz képest magasabb csúcs-
hômérsékletet.)

További elônye az ilyen anyagoknak, hogy a rövidebb reflow-
profil alatt nem romlik annyira az OSP-felületvédelemmel ellá-
tott panelek forraszthatósága, ami meg könnyíti a második olda-
li reflow-forrasztást, valamint az esetenként utána következô
hullámforrasztást is. Minél rövidebb a pro fil, annál ki sebb a for-
raszpaszta hô  okozta deg ra dá ció ja. Az aktivitásból ke ve sebb
használódik el oxidációgátlásra, több jut a nedvesítés javítására.
A rövidebb pro fil alatt a panel méretei kevésbé változnak meg,
csök kentve a második oldali nyomtatás során felmerülô pozici-
onálási problémákat.

Az ilyen paszták használatával jelentôs költ ségcsökkentést lehet
elérni, az átállási idôk lerövidülnek, a javítási ráfordítások mér-
séklôdnek.

www.microsolder.hu

WWW.ELEKTRO-NET.HUNAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓK:
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A koreai LG Electronics Las Vegasban, a
2009-es CTIA Wireless kiállításon de -
monstrálta új, LG GD900 típusú, a maga
nemében a világ elsô „átlátszó” mobilké-
szülékének egyszerû kezelhetôségét.

Az LG GD900 formatervezése révén
egyedi élményt nyújt mindazoknak, akik
valami igazán különlegesre vágynak. A te -
lefon nem csak újraértelmezi a formater-
vezés fogalmát, de újgenerációs funkció-
kat is rejt magában, ezáltal új lehetôséget
nyújt mindazoknak, akik egyedi készülé-

ket keresnek. A GD900 3 hüvelykes teljes
érintôképernyôje és áttetszô bil len tyû ze-
te egyszerû kezelhetôséget, kényelmes
elérést tesz lehetôvé a telefon összes funk -
ciójához. A laptophoz szokott felhaszná-
lók is könnyen megbarátkozhatnak a
GD900 átlátszó billentyûzetû érintôfelü-
letével, amely hasonlóan a notebookok
érintôfelületéhez (touchpad), egyszerû és
dinamikus kezelhetôséget tesz lehetôvé
akár két ujjal is. A billentyûzet érzékeny-
sége és pontossága révén kiküszöböl -
hetôk a véletlen mozdulatokból eredô
pa rancsok vagy az internetes böngészés
megszakadása.

Az áttetszô billentyûzet „Multi Touch”
funkciója javítja mind az online-, mind az
offline-tartalmak olvashatóságát, köszön-
hetôen az egy- és kétujjas kicsinyítési és
nagyítási lehetôségnek. A „Gesture Short -
cut” kényelmi funkció csupán egyetlen
érintéssel, a felhasználó által beállított,
közvetlen hozzáférést biztosít a kedvenc
menükhöz, így például a felhasználó az
„M” betûhöz hozzárendelheti a zenele-

játszó elindításának parancsát, és azt a ké -
sôbbiekben egy gombnyomással elérheti.

Az LG a teljes, interaktív felhasználói
él mény érdekében kézírás-felismerô és
érintés-visszajelzô funkcióval is ellátta a
GD900-at, a „Touch Wheel” funkció pe -
dig kényelmes elérést és használatot biz-
tosít a készülék multimédiás funkcióihoz.
Az LG GD900 a korszerû, prémiumkate-
góriás készülékekhez illô technikai és szoft -
verjellemzôkkel egyaránt rendelkezik,
amelyekrôl további részletek a májusi vi -
lágpiaci megjelenéssel egy idôben lesz-
nek elérhetôk.

Világelsô az LG áttetszô billentyûzetû mobilkészüléke

Már a hálózati routerek világában is meg-
jelennek az ipari formatervezési díjak.
Még csak április hónap folyamán érkezik
Magyarországra a tajvani D-Link új, DIR-
685 típusú vezeték nélküli útválasztója,
de máris arról hallani, hogy ez a Storage
Router, kategóriájában elsôként, elnyerte
a világ egyik vezetô design-elismerését, a
2009-es Red Dot Awardot a termékdizájn-
kategóriában. (Az elismerést azért adomá-
nyozták, mert „olyan formabontó termék-
rôl van szó, mely forradalmasítja, és a la -
kás/iroda egyik ékszerévé emeli a hálózati
eszközt”, emellett mind kényelem, mind
funkcionalitás terén egyedülálló alkotás.)

A DIR-685 beépített, nagy sebességû,
802.11n vezeték nélküli hozzáférési pont-
ja a lakás/iroda egész területén rádiós kap -
csolatot biztosít a noteszgépek és más, ve -
zeték nélküli eszközök számára, továbbá
kezeli a számítógépen, illetve tárolóesz-
közökön található filmek lejátszá sát a he -
lyiségben található televízión.

A wi-fi routerbe egy 2,5 hüvelykes
(notebook) merevlemezegységet illesztve,
a berendezés akár hálózati tárolónak is
alkalmazható, melyen 500 Gibájt adat,
film, fotó tárolható, megosztva a hálózati
felhasználók között, A SharePort-techno-
lógiának köszönhetôen a router képes a
nyomtatók és a lapolvasók (szkennerek)
kezelésére, a 4 gigabites portra pedig al -
kalomadtán egy házi gamerparti gépei is
felfûzhetôk.

A router legszembetûnôbb eleme (va -
lószínûleg a díjazókat is ez fogta meg leg-
inkább) a 3,2 hüvelykes, felhasználóbarát
LCD-kijelzô, melyen a csatlakoztatott esz-
közök állapotának megjelenítése mellett
akár kedvenc fotóink, videóink is futhat-
nak, sôt, akár az idôjárás-elôrejelzés vagy
más internetes tartalmak is beállíthatók.
Az antenna nélküli kivitelt pontosan azzal
tette hatékonnyá a D-Link, hogy a dizájn-
ra nagy hangsúlyt fektetve, a nappa-
li/iroda közepére emelte az internetmeg-
osztó eszközt, így a jelerôsség számotte-
vôen nôtt.

Élô András, a D-Link Magyarország
ügy vezetôje a díj elnyerése kapcsán
elmondta: az ilyen és hasonló díjak is azt
igazolják, hogy a piacon nemcsak a leg-
olcsóbb gyártó érhet el sikereket, hanem
azok is, akik a minôségben képviselik az
élvonalat. A Red Dot Design Award az iF
Design Award mellett a világ egyik legel-
ismertebb ipari tervezési díja. A DIR-685
49 ország 1400 pályázójának 3231 pá -
lyázati anyaga közül nyerte el az értékes

díjat, mely igazolja azt, miért is külön-
bözteti meg magát a D-Link az iparág
fô fejlesztôjeként. A DIR-685 Storage
Router várható fogyasztói ára HDD nél-
kül 65 000 Ft körül alakul.

Szépségdíjas D-link útválasztó

www.lg.hu

www.dlink.hu

TÁVKÖZLÉSI HÍRCSOKOR SZERK.: KOVÁCS ATTILA
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A DIGITÁLIS KÉP- ÉS HANGMÛSORSZÓRÁS
MODULÁCIÓS ELJÁRÁSAI (16. RÉSZ)
A HD-rádióról (IBOC)

BALLA ÉVA, DR. STANDEISKY ISTVÁN

Történet

Az AM- és FM-adások digitalizálására tervezett HD-rádió fej -
lesz tése 1991-ben kezdôdött az USA-ban. Az alapgondolat az
volt, hogy a digitális rádióadásokat a jelenlegi analóg frekvencia -
sávokban, a meglévô csatornákban kell megvalósítani – innen
az eredeti név: In-Band On-Channel, IBOC. Olyan rendszert ter-
veztek, amellyel a mûsor a korábbi vivôfrekvenciák megtartásá-
val nemcsak hagyományos AM- és FM-vevôkészülékekkel, ha nem
digitális átvitel révén is fogható legyen ugyanazon a frekvencián,
ahol az analóg adást is kisugározzák. Ezáltal szimultán sugárzást
hoztak létre, amelyben az analóg és a digitális jelátvitel egymás-
sal kompatibilis, a kölcsönös zavartatás mindkét csatornában
kismértékû. Egy átmeneti idôszak után az adás átállítható tisztán
digitálisra. Más digitális rádiós rendszerekhez hasonlóan a kez de-
ti idôszakban nem volt jelentôs érdeklôdés a mûsorszórók fe lôl,
így nem voltak látványos marketingtevékenységek sem. 2000-ben
a rendszer fejlesztôi és gyártói egyetlen szervezetbe tömörültek,
így jött létre az Ibiquity Digital Corporation. Ettôl az idôtôl kezd -
ve az IBOC-rendszert HD-rádiónak nevezik. (A HD rövidítés je -
lentése egyes források szerint Hybrid Digital, mások szerint csak
fantázianév.) A rendszer elsô bemutatása 2002-ben, a Las Ve -
gas-i „NAB” mûsorszóró kiállításon zajlott le, ezt követôen nôtt
meg az érdeklôdés az amerikai rádiótársaságok körében.

Rendszerfelépítés

A HD-rádió adásoldali általános blokkvázlata az 1. ábrán lát ha tó.

Az adásoldal három nagy egysége: a hang-jelfeldolgozó egy-
ség, a multiplexerblokk és az RF-rész.

Hangkódolás
A hangmûsort az iBiquity által szabadalmaztatott „HDC” algo-
rit mus szerint kódolják, amely érzeti kódoláson alapuló, veszte-
séges kódolás. A jellemzô bitsebességek FM esetén 96 Kibit/s,
AM esetén 36 Kibit/s. A hangformátum lehet monó, sztereó vagy
többcsatornás monó. Térhangzás („Surround”) is megvalósítha-
tó, ebben az esetben 80 Kibit/s-ot használnak fel a hanginformá -

ció átvitelére, a fennmaradó 16 Kibit/s-ot pedig a térhang- se géd -
információk átvitelére.

Lehetôség van programkísérô információk beiktatására is (ak -
tu ális mûsorinformáció, számcím, elôadó, beszélgetés témája,
adás telefonszáma, egyéb kapcsolódó reklám).

HD-rádió-multiplex
A HD-rádió digitális multiplexe tartalmazza
� a fô programot (Main Program Service, MSP); ez magában fog-

lalja az analóg hangmûsort, a digitális mûsort és a program -
hoz kapcsolódó információkat,

� a sugárzáshoz kapcsolódó információkat (állomásazonosító,
szolgálatazonosító, dátum és idô stb.) – ennek neve Station In -
formation Service (SIS),

� a programtól független adatokat (Advanced Application Ser  -
vice, AAS). Az AAS lehet akár kívánság szerinti hangmûsor
(„on-de mand audio”), közlekedési információ, idôjárás, tôzs-
dei hírek stb.

A multiplex teljes kapacitása: 256 Kibit/s.

Lehetséges kapacitásmegosztás a hang- és adatszolgálatok között

RF-sugárzás
Mindkét sávban alapvetôen kétféle sugárzási mód létezik: az át -
ál lási idôszak alatt a hibrid mód, az átállást követôen a teljes digi -
tális mód használható. A hibrid módban a vivôre szimmetriku-
san, a meglévô analóg csatorna két oldalán OFDM-blokkok he -
lyezkednek el, a digitális multiplex tartalmával. A modulációs tar-
talom ugyanaz a felsô és az alsó oldalsávokban, annak érde ké ben,
hogy a teljes digitális jel és az analóg jel között 90 fokos fá zis kü -
lönbség legyen biztosítható, a modulációs tartalomtól füg get le nül.
Tehát a digitális és az analóg jel kvadratúrában van, mert ebben
az esetben a hagyományos analóg vevôk burkolódemodulátorá-
nak kimenetén csak kis szinten jelenik meg a kisugárzott összeg-
jel digitális komponense. További védelmet biztosít, hogy a digi -
tális jel szintje mintegy 22 dB-lel kisebb az analógénál. A digitá lis
és az analóg jel kvadratúrája azon az áron valósul meg, hogy

1. táblázat. Forrás: [7]

Konfig.
szám Mód Átviteli

kapacitás
Programok

száma
MPS SPS1 SPS2

1 hibrid 96 1 96 — —

2 hibrid 96 2 64 32 —

3 hibrid 96 3 64 16 16

4 kiterjesztet hibrid 108 2 96 12 —

5 kiterjesztet hibrid 108 3 64 32 12

6 kiterjesztet hibrid 120 2 96 24 —

7 kiterjesztet hibrid 120 3 64 32 24

19 kiterjesztet hibrid 108 1 96 — —

20 kiterjesztet hibrid 108 2 64 32 —

21 kiterjesztet hibrid 108 3 64 32 12

25 kiterjesztet hibrid 96 1 96 — —

26 kiterjesztet hibrid 96 2 64 32 —

1. ábra. A HD-rádió általános sémája [1]
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ugyanazt az információt hordozza a felsô és az alsó oldalsáv.
Ezáltal a digitális átvitel kapacitása fele annak, mint amely elér -
he tô lenne, ha mindkét oldalsáv különbözô információt hordoz -
hatna. FM esetén létezik kiterjesztett hibrid mód, ebben az eset-
ben az analóg FM-jel sávszélességét nem ±130 kHz-ben, hanem
±100 kHz-ben korlátozzák, és az így nyert spektrumot további
(„extended”) digitális jelek sugárzására használják.

Alapvetô eltérés más OFDM-elvû digitális rádiórendszerekkel
szemben, hogy nincs védelmi idôköz. Ennek szerepe a jó ref le -
xió tûrésnél, ill. az egyfrekvenciás hálózatok kialakításánál lenne
jelentôs. Látjuk ebbôl, hogy az AM-sávú rendszer tervezésénél
el sôsorban a középhullámú átvitelre koncentráltak, hiszen eb ben
a hullámsávban nem reflexiós átvitellel valósítják meg a mû sor -
szó rást. Reflexió csak az éjszakai órákban lép fel, és zavaró hatása
többnyire az ellátottsági terület határán kívül érvényesül. A vé -
delmi idôköz hiánya ugyan növeli a csatorna átviteli kapacitá sát,
de reflexiós csatorna esetén (pl. rövidhullámú átvitelnél) csökken-
ti a hibacsomók javításának hatásosságát.

Egyetlen RF-csatorna sávszélessége AM esetén 30 kHz, FM-nél
400 kHz. A frekvenciakijelölés során az FM-csatornaraszter a je -
lenlegi 100 kHz-rôl 200 kHz-re módosul.

Az analóg és digitális jelek összegzésére két módszer létezik:
� kisszintû összegzés – az analóg és digitális jelek összegzése a

meghajtók után következik; ehhez igen jó linearitású végerô-
sítôre van szükség. További hátrány, hogy a nagyszintû összeg -
zéshez képest itt nagyobb teljesítmények vannak jelen, vala-
mint az, hogy ha a végerôsítô meghibásodik, sem analóg, sem
digitális úton nem lesz vehetô az adás,

� nagyszintû összegzés – ebben az esetben külön meghajtókat
és teljesítményerôsítôket használnak, az analóg oldal tipikusan
egy rádióállomás meglévô rendszere. Az IBOC-szabvány elô-
írásai szerint a kisugárzott digitális jelnek 22 dB-lel kell kisebb-
nek lennie az analógnál. Ha pl. az összegzô beiktatási csilla-
pítása analóg jelre 0,46 dB, digitálisra 10 dB, akkor a beme-
ne tére érkezô analóg teljesítménynek 10%-kal, a digitálisnak
10-szer nagyobbnak kell lennie, mint az elérni kívánt kimenô
teljesítmény.

Abban az esetben, ha az adott ellátott területen digitális mód-
ban meghiúsul a vétel, de analóg módon még biztosítható, lehetô -
ség van automatikus átkapcsolásra („blend”). A hang-forráskódo  -
lás és az OFDM miatt a digitális jelet hosszabb idô alatt dekódol-
ja a vevôkészülék, mint az analógot. Ahhoz, hogy az átkapcsolás
során idôben ugyanaz a tartalom legyen hallható a vevôkészülé -
ken, az analóg jelet a digitális feldolgozás idejének megfelelôen
késleltetik. A késleltetés mértéke 8 s [3].

Teljes digitális módban a jelenlegi analóg sávrészek helyét is
OFDM-szimbólumok veszik át.

A leírások alapján elméleti lehetôség nyílik egyfrekvenciás há -
lózatok létrehozására is.

Elônyök

A HD-rádió elônye, hogy nem igényel új, eddig még fel nem
szabadított frekvenciasávokat, és a késôbbiekben, teljes digitális
módban a csatorna korábban analóg sugárzásra használt része
további digitális szolgáltatások nyújtására használható. A hibrid

2. ábra. A HD-rádió FM-hibridmódjának spektruma [3]

5. ábra. HD-rádió teljes digitális módjának spektruma; FM [4]

6. ábra. FM HD-rádió valós spektrumképe [7]

3. ábra. A HD-rádió kiterjesztett hibridmódjának spektruma [3]

4. ábra. A HD-rádió AM-hibrid-adásmódjának spektruma [3]
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móddal az átállás idôtartama tetszôleges lehet, a késôbbiekben
a digitális vevôkészülékek megfelelô mértékû elterjedése után a
csatorna addig analóg sugárzásra használt része is felhasználha -
tó digitális jelek továbbítására.

Hátrányok

A 200 kHz-es FM-csatornaraszter miatt egy bizonyos területre
(pl. egy ország) csak feleannyi csatorna jelölhetô ki, mint az ana -
lóg FM esetében. Igaz, hogy adott a lehetôség multiplex sugár zás-
ra, de ezek a lehetôségek nem kimeríthetetlenek.

A hallgatóknak nem kell lecserélniük a régi vevôkészülékeket a
HD-rádió elindulásával, ugyanakkor így nem is élvezhetik a több
jelfolyam és a multimédia-szolgáltatások kínálta elônyöket. Ez a mo-
dell csak lassú analóg digitális átállást tesz lehetôvé a rádiózás terén.

Összehasonlítás más digitális rádiórendszerekkel

A HD-rádió elônye a DAB-hoz képest, hogy magán-rádiótársa -
sá gok részére multiplex szolgáltatótól függetlenül teszi elér he tô vé
a digitális sugárzást. Hátránya, hogy nem elég meggyôzô az SFN-re
való alkalmassága, ill. a dupla csatornaraszter miatt a je lenlegi
FM-csatornaszám felét lehet csak kijelölni egy adott terü le ten. A di-
gitális sávrészek – szomszédos csatorna esetén – jelentôsen za -
varják a venni kívánt csatorna analóg jelét. Hibrid módban így
az analóg vételkörzet az eredetihez képest kismértékben be szû kül.

DRM-hez képest elônynek számít, hogy már most alkalmaz-
ha tó lenne a rendszer az FM-sávra is, a DRM mellett szól azon-
ban az a tény, hogy a DRM+-rendszerrel – amelynek jelenleg is
zajlik a szabványosítási folyamata – egyetlen FM-csatorna he -
lyén 4 DRM-csatornát lehet majd átvinni. Ezzel takarékosabb
frekvenciafelhasználás érhetô el, mint a HD-rádió esetén (amely
egy sztereócsatorna mellett esetleg két monómûsor sugárzását
teszi lehetôvé 400 kHz-ben, adatokkal együtt).

HD-rádió az AM-sávokban csak Amerikában használható: a
DRM-szabvány leírja, hogy a középhullámú sávban az IBOC-
rendszert csak az ITU 2-es régiójában lehet alkalmazni (Észak-  és
Dél-Amerika); az 1-es (Európa, Afrika, Ázsia) és 3-as (Ausztrália,
Óceánia) régióban erre a sávra a DRM használata kötelezô.

A HD-rádió megkísérel Amerikán kívüli területeken is piacot
szerezni (Tajvan, Brazília, Franciaország, Svájc). Az európai ter-
jeszkedés szempontjából fontos megemlíteni, hogy Svájcban
2006 nyarán egy magánrádió már megkezdte a HD-rádió-sugár-
zást, és ez alkalomból szakmai napot rendezett több, rádiózás-
ban érintett cég részvételével. A Luzernben megrendezett ese-
ményen a helyi rádiók kifejtették, hogy saját digitális átállásuk
kapcsán a HD-rádiót részesítik elônyben a frekvenciájuk meg-
tar tása, ill. a relatíve kisebb átállási költségek miatt, de a közszol-
gá lati rádióval közösen megfogalmazott vélemény szerint csak
kie gészítô digitális rendszerként kívánják használni a HD-rádiót.

(folytatjuk)
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A SMART Technologies, a világ vezetô
digitális interaktívtábla-gyártója bejelen-
tette, hogy a Zollner Csoporttal történt
meg állapodása keretében Smart Board in -
teraktív digitális táblák tömeges gyártásá-
ba kezd, melyek összeállítását a Zollner
Csoport, a világ egyik vezetô alkatrész elô   -
állító és összeszerelô cége végzi majd
Vá cott található üzemében. A Zollnernél
kez detben évente 125 ezer darab SMART
Board 600-as interaktív táb la készül majd,
amely mennyiséggel a SMART je lentôsen
növeli éves globális gyár tó ka pa citását.
A SMART Board interaktív táblák hazai
gyártásával az EMEA (Európa, Kö zel-Ke let,
Afrika) régió kiszolgálása jelentôsen javul.
Jelenleg az összes SMART Board 600-as
táblát a cég kanadai összeszerelô üzemé-
ben, Ot ta wában készítik. A magyarországi
összeszerelô üzemmel a SMART kevésbé
függ majd a transzatlanti szállításoktól,
ez zel is csökkentve a cég károsanyag-ki -
bocsátását.

A magyarországi gyártás beindítását
az EMEA-régió erôsödô eladásai követelik
meg. A Futuresource Consulting független
piackutató szerint a régióban hozzáve tô -
legesen 210 ezer interaktív táblát adtak el
tavaly, ami a kategóriában 45,4 százalé-
kos piaci részesedést jelent, azaz kétszer
annyit, mint amit a második legnagyobb
versenytárs produkált. A Futu re source becs-
lése szerint a következô 5 év ben 2,3 mil-
lió interaktív táblát értékesítenek majd

az EMEA-régióban. Amikor a gyártás idén
júniusban teljes kapacitással beindul
Vá cott, az üzem 140 dolgozója foglalko-
zik majd a SMART boardok össze sze re -
lésével.

„A Zollner Csoport hagyományosan a
világ vezetô technológiai vállalataival dol -
gozik kezdettôl fogva. Büszkék vagyunk,
hogy a SMART Technologies-szal, egy
újabb vezetô technológiai vállalattal köt-
hetünk hosszú távú partnerséget, és ké szek
vagyunk, hogy a SMART vezetô szerepé-
nek megerôsítéséhez hozzájáruljunk” –
mondta el Johann Weber, a Zollner ve -
zérigazgatója.

„Az oktatásban és a prezentálásban nyúj-
tott elônyei miatt a SMART Board interak-
tív táblák eladása rohamosan növekszik az
EMEA-régióban. A Zollner Csoporttal kö -
tött megállapodás a 600-as sorozat inter-
aktív tábláinak a régió központjában tör-
ténô gyártásáról azt jelenti, hogy sokkal
gyorsabban és hatékonyabban tudjuk majd
kiszolgálni partnereinket a régióban” –
mondta el Nancy Knowlton, a SMART
Tech nologies vezérigazgatója.

A TDK Life on Record piacra dobja a flash
drive-ok legújabb generációját, a csiszolt
fémburkolattal kialakított, új Trans-It Edge
adathordozót. A stílusos flash drive-ok tel-
jesítménye is kiemelkedô: 4, 8, 16 és 32
GiB-os kapacitással kerülnek forgalomba.

A Trans-It Edge flash drive-ok egyedi
meg jelenése az elegáns burkolaton kívül
egy beépített LED-nek, valamint a házba
be húz ható USB-csatlakozónak is köszön-
hetô. Az idôtálló alkatrészek és burkolat
segítsé gével a Trans-It Edge továbbra is
ugyanazt a magas minôséget biztosítja a
felhasználóknak, amelyet a TDK Life on
Record ter mékek kínálnak már hosszú év -
tizedek óta.

A Trans-It Edge által alkalmazott plug
and play technológia segítségével a fotók

és dokumentumok külön program telepí-
tése nélkül is könnyedén megoszthatók és
menthetôk. A jelszavas védelem és a szoft -
ver segítségével felosztható tárhely pedig
kiemelkedô biztonságot garantál a tárolt
adatok számára.

A Trans-It Edge egyesíti a TDK Life on Re  -
cord által gyártott és forgalmazott Trans-It
és a Slider termékcsaládok elônyeit.
A Trans-It Edge flash drive-ról to vábbi in-
formációt az alábbi weboldalon találhat:

A BMW-csoport leányvállalata, a BMW
De signworksUSA jachtok, mozdonyok, re-
pülôgépek és lifestyle-termékek tervezése
után egy meghökkentô PC-házat mutatott
be márciusban. A bemutatkozott periféria
a „Level 10” nevet kapta, amit a de sign -
mûhely a Thermaltake high-end számító-
gépgyártóval együttesen fejlesztett ki.

A koncepció megtervezésénél fontos
sze repet kapott a jövôbe mutató design és
funkcionalitás ideális kombinációja. A bel -
sô perifériák számára külön rekeszek áll-
nak a felhasználók rendelkezésére, amihez
a modern építészetbôl és a számítógépes
játékkultúrából merítettek ihletet a készí-
tôk. Ez a felépítés újfajta megoldást kínál
az alkatrészek hûtésének hatékonyabbá té -
teléhez. A fôleg játékosoknak szánt új don-
ság olyan részleteket rejt magában, mint
az USB-s bekapcsoló gomb, amely nem
csupán elindítja a számítógépet, hanem in-
formációk tárolására is alkalmas, a házon
elhelyezett fogók pedig megkönnyítik a gép
szállítását, ami igen fontos szempont a baj -
nokságokra járó játékosok számára.

A formabontó újdonságot egyelôre a
hannoveri CeBit kiállításon láthatta a nagy -
közönség. 

A BMW DesignworksUSA-ról további in -
formációkat olvashat a következô oldalon:

A Level 10 számítógépház

A plug and play
technológiájú

Trans-IT Edge flash drive

Fémburkolatú flash drive

Trans-It Edge: stílusos flash drive
kiemelkedô teljesítménnyel

High-end számítógép-
házat alkotott a BMW
DesignworksUSA

Összeszerelô üzemet
létesít a SMART Technologies
Magyarországon

Nancy
Knowlton,

a Smart 
Technologies

 vezérigaz -
gatója

www.designworksusa.com

www.tdk-media.eu
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Nagyfeszültségû tápegységek

A Glassman Inc. nagy választékban fej-
lesztett ki nagyfeszültségû tápegységeket.

Ezeket különbözô ipari, orvosi és tudomá-
nyos alkalmazások számára gyártja. A ké -
szülékek feszültségtartománya 1 kV-tól
400 kV-ig, míg a teljesítménye 30 W-tól
50 kW-ig terjed. A termékek hosszú idejû
megbízhatóságukkal, valamint robusztus
teljesítményükkel vívtak ki jó hírnevet
maguknak.

Az ábrán látható FL-sorozatú, 1500 W
teljesítményû, szabályozott nagyfeszültsé-
gû DC tápegység 0-tól 750 V-ig, de akár
1500 V-ig terjedô feszültségtartományra
készül.

alacsony (akár –137 dB-ig fokozható),
és kombinálható opcionális elôerôsítô-
vel (típusa: GAP 802).

Femtocellák

A femtocellák olyan hozzáférési pontok a
mobiltelefon-hálózathoz, amelyeket úgy
alakítanak ki, hogy a lefedettség jobb le -
gyen az épületek – magánlakások vagy kis-
vállalatok – belsejében. A mobil eszközök
felôl nézve a femtocellák úgy mûködnek,
mint a bázisállomások, csak sokkal alacso -
nyabb teljesítményszinten. A fem tocellák
digitális elôfizetôi vonalon, vagy szélessávú
kábeles összeköttetésen keresztül csatla-
koz nak az operátori hálózathoz. Számos
szab vány vonatkozik a femtocellákra
(WCDMA/HSPA, CDMA200, WIMAX).

A femtocellák vizsgálatára és mérésére
a Rohde & Schwarz cég széles mû szer vá -
lasztékot kínál, amely a tervezést, a gyár-
tást és a hálózatfejlesztést is szolgálja. E vá -
lasztékban szignálgenerátorok (SMU200A,

SMJ100A és SMBV100A), spektrum- és
szignálanalizátorok (FSQ szignálgenerá-
tor, FSL spektrumanalizátor és FSV szignál-
és spektrumanalizátor), továbbá összetett
teszt megoldások vannak (a TSMQ rádió-
hálózat-analizátor, a ROMES meghajtás-
tesztelô szoftver és a ROMES2GO 3GPP
„walk test” rendszer hálózattervezés és
-fejlesztés céljára, valamint a CMU300 uni  -
verzális rádiókommunikáció-teszter a
gyár tás közbeni funkcionális tesztekhez).
A Rohde & Schwarz aktívan hozzájárul a
szabványosítási testületek munkájához is
(3GPP, 3GPP2, IEEE 802.16 és WIMAX
Forum).

www.pacificpower.com

www2.rohde-schwarz.com

www.glassmanhv.com

www.goodwill.com

A femtocellák épületbeli elhelyezésének
vázlata

Glassman FL sorozatú nagyfeszültségû
DC tápegység

A GW-Instek GSP-830 típusú hordozható
spektrum-analizátora

Rohde & Schwarz

AC tápegységek

Az amerikai PACIFIC Power Source cég
programozható és vezérelhetô, egy- és há -
romfázisú, lineáris, illetve kapcsolóüzemû
AC tápegységeket gyárt igen széles teljesít -
ménytartományban (500 VA … 625 kVA).
Egyes típusoknál a bemeneti (47 … 440 Hz)
és a kimeneti (15 … 5000 Hz) frekvenciák
átalakítására is lehetôség nyílik.

Az AMX-sorozat programozható, li -
neáris üzemû AC tápegységcsalád
500 VA … 12 kVA teljesítménnyel, il -
letve az M5283 opcióval kiegészítve
30 kVA maximális teljesítményig egy-
és háromfá zisú kivitelben.

Az ASX-sorozat programozható,
kapcso lóüzemû AC tápegységcsalád
1500 … 12000 VA teljesítménnyel. Ala -
csony akusztikai zaj, könnyû üzembe he -
lyezés és kezelés, térfogategységre vonat-
koztatva maximális teljesítmény jellemzi.

PACIFIC Power
Source

Glassman High Voltage, Inc.

A Pacific Power Source ASX-sorozatú
AC tápegysége

A GW INSTEK a labor-mé -
réstechnika csaknem teljes
területét lefedi gyártmányai-
val, közülük a legfontosab-
bak a GSP-so ro  zatú spekt -
rum analizátorok, a GDS
so rozatú digitális osz cil losz-
kópok (60 … 250 MHz),
a függvénygenerátorok, az
LCR-mérôk és a programozható táp -
egységek.

A GSP-830 típusú spektrumanalizátor
hordozható mûszer, 9 kHz-tôl 3 GHz-ig
terjedô frekvenciatartománnyal. Kitûnô
teljesítôképessége és távmonitorozó
szoft vere révén egyaránt használható az
ok  tatásban, az elektronikus eszközök
gyártóhelyén, az automatizált rendsze-
rekben és a minôségbiztosítási vizsgáló-
rendszerekben. Alapzajszintje rendkívül

GW INSTEK
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A Grass Valley professzionális audio-vi -
deo és hálózati berendezéseket gyárt és
tervez a mûsorszórás, televíziózás és a
filmipar számára. A termékek ellenôrzé-
sét ez idáig magasan képzett mû szerészek
végezték egyedi, kézi mérésekkel. Ez a
megoldás nem csak drága és idôigényes
volt, hanem korlátozta az erôforrások
kihasználhatósá gát is. A cég növekedésével
együtt a menedzsment arra tö rekszik,
hogy elérhetôbb árú termékeket bocsát-
hassanak vásárlóik rendelkezésére, folya-
matosan növeljék a hatékonyságot, rövi-
dítsék a termékek tesz telésére fordított
idôt, és ahol le het, csökkentsék a költsége-
ket. A mostanában változó gazdasági kö -
rülmények miatt kénytelenek voltak
lemondani a teljesen belsô gyártásra ala-
pozott termék-elôállításról, és a kedve-
zôbb költségstruktúra miatt át áll nak a
részben kiszervezett, külsô gyártók fel -
használásával történô termelésre. Az át -
álláshoz olyan automatizált tesztberende -
zésekre volt szükség, amelyekkel úgy
csök kent hetô minimálisra a tesztelésre
for dított idô, hogy közben nem monda-
nak le a meg bízhatóságról és az egyenle-
tes minô ség rôl.

Elsô automatizált tesztrendszereiket
meg lévô eszközeik felhasz nálásával, sa ját
maguk írta szoftverrel készítették el. Ezek
a rendszerek megfelelôen mû köd tek, de a
tesztvégrehajtó szoftver, az eszközmeg-
hajtók, illetve a tesztszekvenciák fejlesz-
tése, karbantartása és üzemeltetése sok
idôt vett igénybe. Egyre összetettebb, fej-
lettebb termékeik teszteléséhez olyan új
megoldásra volt szükségük, amelynek az
eddiginél kisebb a fejlesztési idô- és kar-

bantartásigénye, emellett hatékonyabban
hajtja végre a teszteket, s amellyel lecse-
rél hették a régi, lassú és idôközben ela -
vult tá vált eszközökön alapuló tesztrend-
szereiket.

Az új rendszerrel szemben támasztott
követelmények között szerepelt az ipari
ki vitel és az, hogy legyen képes valamely
ru galmas, jól bevált tesztvégrehajtó kör-
nyezet alatt mûködni, valamint ro busztus
fejlesztôi környezettel rendelkezzék. Az
új rendszernek ezenfelül biztosítania kel-
lett az üzemeltetési és fejlesztési költségek
csökkenését, valamint képesnek kellett
lennie az új Grass Valley Turbo iDDR
(intelligens lemezes felvevôegység) gyár-
tási tesztjeinek elvégzésére.

Az új Turbo iDDR lemezes felvevôegy-
ség audio-, video- és há lózati csatolófelü-
leteinek ellenôrzésére szolgáló, a késôb-
biek ben más termékek tesztelésére is al -
kalmazható, automatizált teszt  rendszert a
National Instruments PXI, LabVIEW, illet-
ve NI Test Stand felhasználásával fejlesz-
tette ki a Grass Valley cég.

A rendszert az NI PXI platformra épít-
ve, a National Instru ments LabVIEW és az
NI TestStand felhasználásával fejlesztet-
ték ki. Az NI platform – néhány külsô
mérôeszközzel kiegészítve – teljes megol-
dást nyújt a kitûzött feladatra. Rendszerük
szí ve a számos különbözô modult tartal-
mazó NI PXI keret. A modulok feladata a
végrehajtás vezérlése, a kommunikáció, a
kül sô eszközök vezérlése, jeltovábbítás,
illetve a fizikai jelek mérése. A legfonto-
sabb elem az NI PXI-5122 14 bites, 100
megaminta/s se bességû digitalizálómo-
dul. Az NI PXI-5122-es modult a Mic ro -

75 SZÁZALÉKOS IDÔNYERESÉG 
A GRASS VALLEY ÚJ, MODULÁRIS
TESZTRENDSZERÉVEL
A Grass Valley gyártotta Turbo iDDR 
berendezés háttere

JONATHAN GEIST

A teszt-berendezés
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LEX (a Na tional Instruments egyik kiemelt
partnere) által fejlesz tett VideoMASTER
szoftverrel használják. Az NI PXI-5122
modul és a VideoMASTER szoftver által
alkotott, az analóg video-csatolófelületek
elemzésére felhasznált analizátor rugal-
mas, nagy teljesítményû és rendkívül
gyors eszköznek bizonyult. Ez az integ-
rált megoldás az ed dig alkalmazott ana-
lóg videoanalizátorok árának töredékéért
nyújtja a megszokott és megkívánt funk-
cionalitást.

„Az NI integrált megoldásainak segít-
ségével több mint 75 százalékkal volt
csökkenthetô a tesztelésre fordított idô,
az NI Test Stand felhasználásával pedig
90 százalékkal mérsékeltük a fejlesztés
idejét” – nyilatkozta Jonathan Geist a cég
részérôl.

A LabVIEW és az NI TestStand segítsé-
gével olyan, teljesen automatizált teszt-

plat formot alakítottak ki, amely a Turbo
iDDR lemezes felvevôegység audio-,
video- és hálózati csatolófelületeinek
ellenôrzésén túl minden, a késôbbiekben
kifejlesztendô szervertermék tesztelésére
is alkalmazható lesz.

Az NI PXI-5122 digitalizáló és a
Video MASTER szoftver je lentôsen fel-
gyorsítja a méréseket és csökkenti a
tesztelésre fordított idôt – így például
egy régebben több percig is eltartó
méréssorozat ma mindössze 5 másod-
perc alatt lezajlik. A 75 százalékot is
meghaladó idônyereség a nagy teljesít-
ményû integrált megoldásoknak kö -
szön hetô. Az új rendszer használatával,
kö szönhetôen az NI TestStand-nek, az
idôrabló tesztfejlesztési mun kát mint-
egy 90 százalékkal tudták csökkenteni,
a régebbi rendszerükben al kal mazott
tesztvégrehajtó szoftverhez szük séges

üze  mel tetôi tevékenység pe dig teljesen
feleslegessé vált.

Jelenleg az eddiginél nagyobb teljesít-
ményû, a Turbo iDDR-nél is több ki- és
bemeneti csatorna kezelésére alkalmas
ter mé kek fejlesztésén dolgoznak a televí-
ziós ipar számára. Ezeket a berendezése-
ket is az új rendszerrel tervezik tesztelni,
a Tur bo iDDR-éhez hasonló sikerrel. A
projektek közötti átjárhatóságot a
National In stru ments egységes hardver-
és szoftverplatformja biz tosítja, amely-
nek segítségével a meglevô teszteket
könnyen, szinte a má solás-beillesztés
egyszerûségével alkalmaz hatják az új
termékekhez.

iwww.ni.com/hungary

MÉRÉSI BIZONYTALANSÁG SZÁRAZBLOKK-HÔMÉR -
SÉK LET KALIBRÁTOROK HASZNÁLATA ESETÉN

Természetesen a mérés pontosságát ren-
geteg egyéb tényezô is befolyásolja, mint
pl. a referencia-hômérô és -mûszer pon-
tossága, a vizsgált hômérô kijelzôjének
pontossága, a referencia-hômérô saját „ön-
fû té se” (self-heating), hiszterézis stb.

Összegezve elmondható, hogy jelen-
tôs mértékben növelhetô a mérési pon-
tosság a következôk betartásával: a hô -
mérôk (re ferencia és vizsgált) megfelelô
mélységû behelyezése, a betétben lévô
furatok fe lel jenek meg a hômérôk átmé-
rôjének, a re ferencia- és vizsgált hômérô
szimmetrikus elhelyezése, nagy pontos-
ságú referen cia- hô mérô és -mûszer hasz-
nálata, a szárazblokk termodinamikai
tu lajdonságaiból adódó meg felelô idô
kivárása a hômérséklet stabilizálódásá-
hoz stb.

További hasznos információk a Hart Sci -
entific oldalán: www.hartscientific.com

A különbözô hômérô szenzorok ipari, vagy
akár laboratóriumi kalibrálásához hasz nált
szárazblokk-kalibrátorok stabil hôforrások-
ként mûködnek. Ezek a berendezések is
bi zonyos fokú mérési hibákkal terheltek,
amelyek elsôsorban a mechanikai fel épí -
tésükbôl, termodinamikai tulajdonságaik-
ból adódnak.

A Fluke Hart Scientific divíziója a száraz -
blokk-kalibrátorok fejlesztése során olyan
megoldásokat használ, amelyek je len tô sen
csökkentik ezeknek a tipikus hi báknak a
nagyságát. Minden szárazblokk-kalib rá tor
beépített és kalibrált referencia-hômérôvel
és (esetenként) opcionális kijelzô mo dul -
lal rendelkezik.

A mérési bizonytalanság nagysága min-
den esetben függ a használat módjától.

Szárazblokk-kalibrátorok esetében a ti -
pi kus hibák/mérési bizonytalanságok forrá -
sai a következôk: nem tökéletes horizontá-
lis és vertikális hôeloszlás, a vizsgált szenzor
nem megfelelô beillesztése (a betét fura-
tá nál jóval kisebb átmérôjû hômérô vizs-
gálata, vagy nem megfelelô „mélységû”

behelyezés), az egyidejûleg vizsgált hô mé -
rôk száma és elhelyezése, a beépített refe-
rencia-hômérô „pontossága”.

A vertikális hôeloszlás egyenetlensége:
a szárazblokkban használt betétek felsô ré-
sze a környezettel érintkezik, ami azt je len-
ti, hogy a betét hômérséklete felfelé csök -
ken, vagy növekszik, attól függôen, hogy
a beállított hômérséklet magasabb, vagy
alacsonyabb a környezeti hômérsékletnél.
Az ide vonatkozó európai útmutatás sze-
rint a szárazblokkban használt betét alsó
min. 40 mm-én homogén zónát kell biz-
tosítani, tehát a vizsgált hômérô(ke)t eb be
a „mélységbe” kell beilleszteni.

A horizontális hôeloszlási egyenetlensé -
get elsôsorban a fûtôelemnek a betét adott
pontjától mért távolsága okozza, va lamint
szintén hatással van több hômérô egy ide -
jû aszimmetrikus behelyezése a be tétbe.

Az egyidejûleg vizsgált hômérôk szá ma
szintén hatással lehet a mérési bizonyta-
lanságra, mivel a nagyobb számú hômérô
több hôt von el, vagy vezet be a ka lib -
rátor ba. iwww.promet.hu

promet@promet.hu

Nincs ideje kivárni
következô lapszámunk 
megjelenését?

Látogassa meg naponta 
frissülô portálunkat! 

www.elektro-net.hu
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www.promet.hu

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

Ipari kalibrátorok:
• Szárazblokk-kalibrátorok

– típustól függôen a teljes
méréstartomány:
–40 °C … +1200 °C

• Folyadékos kalibrátorok
– méréstartomány:

–30 °C … +200 °C
• Infravörös kalibrátorok

Elsôdleges etalonok:
• Etalon hômérôk (SPRT)
• ITS-90 fixpont cellák

(víz, cink, alumínium,
ezüst stb.)

• Referencia-ellenállások
• Hômérô mûszerek

(„Readouts”)

Beépített referencia-hômérô és -kijelzô. Önálló vagy
PC-vezérelt mûködés

Hômérséklet-
kalibrátorok
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Európai Kis- és Középvállalkozások He te 2009
címmel indít rendezvénysorozatot az Euró pai
Bizottság. Ennek a nagyszabá sú összeurópai
programnak a keretében több mint 200 kkv-
val kapcsolatos és kkv-knak szóló programra
kerül sor 2009. május 6–14. között az EU-
tagországokban. A kkv-hét egyike az euró-
pai kisvállalkozói intézkedéscsomagot (Small
Business Act) végrehajtó intézkedéseknek,
amely a kis- és középvállalkozásokkal kap-
csolatos el sô átfogó szabályozási keret az
Európai Unió és tagállamai számára.

A rendezvénysorozat a vállalkozói létfor ma
népszerûsítése mellett tájékoztatni kí vánja a
vállalkozókat az európai és nem ze ti szinten
rendelkezésre álló támogatások ról, illetve se-
gítséget kíván nyújtani a vál lal ko zá s alapí tás -
hoz, az egyes tevékeny ségek to vább fej lesz -
tését szolgáló, új ötletek feltárásához, továbbá
a személyre sza bott in for mációk és támoga-
tási lehetôségek felkutatásához.
Az európai kkv-hét céljai:
Tájékoztatás: információ szolgáltatása és ter-
jesztése azzal kapcsolatban, hogy az EU és
az egyes nemzeti hatóságok mi lyen se gít sé -
get kínálnak a kisvállalkozásoknak.
Támogatás: partneri kapcsolat kialakítása az
EU és a kis- és középvállalkozások kö zött,
hangsúlyozva, hogy a verseny ké pe sebb kkv-k
Európát is erôsebbé tehetik, továbbá az EU
kész ta náccsal és támogatással szolgálni e vál  -
lalkozások számára.
Inspiráció: a meglévô kis- és középvállalkozá-
sok ösztönzése látókörük kiszéle  sí té sé re és
vállalkozásaik továbbfejlesz tésére, illetve ki -
terjesztésére.
Megosztás: a vállalkozással kapcsolatos, vagy
vállalkozói ötletek és tapasztalatok megosztása.
Bátorítás: a fiatalok meggyôzése arról, hogy
a vállalkozói létforma vonzó karrierlehetôség.

Magyarországon mintegy 30 konferenciá -
ra, szakmai találkozóra, konzultációra, tré-
ningre kerül sor az ország különbözô városai -
ban, régióiban. A program keretében tartandó
hazai rendezvényeket a re gionális kereske-
delmi és iparkamarák, szak mai érdekképvise-
leti és gazdálkodószervezetek hívják életre.

További információk a rendezvény EU-
honlapján:

Európai kkv-hét

A Morgan Stanley Magyarország Elemzô Kft.
és a Budapesti Mûszaki és Gazda ság tudo má-
nyi Egyetem (BME) március 26-án írta alá a
két szervezet közötti stratégiai együtt mû kö dé -
si megállapodásról szóló szer zôdést. Ennek
keretében a két szervezet Pénzügyi Infor ma -
tikai Innovációs Köz pontot hoz létre.

A megállapodás értelmében a Morgan Stan -
ley és a BME mind kutatási, mind ok tatási
területen együttmûködik, ötvözve a Morgan
Stanley pénzügyi információtech nológiai
szaktudását a BME oktatási ta pasz talataival.
Az együttmûködés számos innovatív kutatá-
si projekt finanszírozására is kiterjed.

A BME jelentôs tudományos háttérrel ren-
delkezik a matematikai és az infor má ció tech-
nológiai alkalmazások kutatása és fejlesztése
területén. Így a Morgan Stanley szorosan együtt
tud mûködni a BME-vel. David Legg vezér-
igazgató a projektet „iga zán izgalmas”-nak
nevezte, és úgy vélte, hogy a jövôben is kö -
zösen dolgozhat a két intézmény különbözô
innovatív fejlesztéseken.

Péceli Gábor, a BME rektora fontos elôre-
lépésnek tartja ezt az együttmûködést. Az
egyetem vezetôsége folyamatosan ar ra tö rek-
szik, hogy oktatási programjaikat az ipari
partnerek igényeinek megfelelôen ala kítsák,
miközben oktatási és kutatási in fra struk tú rán -
kat is fejlesztik. A Morgan Stan ley-vel való
együttmûködés mindezt le he tôvé teszi a szá-
mukra. A BME Vil la mosmérnöki és In for ma -

ti kai Karán megala kuló Pénzügyi Infor ma ti kai
Innovációs Köz pont kutatási-fejlesztési tevé-
kenységének fôbb területei: pénzügyi szoft -
vertechnoló gia és fejlesztés, pénzügyi infor-
mációs rend szerek technológiája, pénzügyi
idôsorok vizsgálata, kockázatelemzés, port -
fó  lió op ti malizálás.

A Morgan Stanley a közelmúltban vette
fel hétszázadik alkalmazottját a budapesti
székhelyû Ügyviteli és Technológiai Szol gál -
tató Központjába. A budapesti alkalma zot tak
számos olyan feladatot látnak el, amelyek a
vállalat pénzügyi tranzakciói nak ellenôrzé-
sét, információtechnológiáját, illetve operá-
ciós tevékenységét hivatottak támogatni.

Pénzügyi Informatikai Innovációs Központot
hoz létre a BME

www.edupress.hu/hirek/
index.php?pid=egycikk&HirID=20436

www.european-sme-week.eu

David Legg és Péceli Gábor szerzôdést ír alá

A Bombardier Transportation által fejlesztett
PRI MOVE-technológia olyan egyedülálló (és
energiatakarékos) rendszer, amely lehetôvé
te szi a villamosok felsô vezeték nélküli mû -
ködtetését különbözô távokon, bármilyen kör -
nyezetben. 

A rendszer alkalmazása komoly elônyök-
kel jár az üzemeltetôk számára, mivel csök-
kennek az építéshez kapcsolódó infrastruk-
turális költségek. Ugyanis nincs szükség har-
madik sínre vagy magastetô-kialakításra, így
kisebb keresztmetszetû alagút is elegendô.
Minimalizálja az alkatrészek kopását, ezáltal
csökkennek a jármû élettartama során felme-
rülô egyéb kiadások is. Az integrált MITRAC
energiatakarékos technológia az energia
visszatáplálásával jelentôs üzemeltetési költ-
ségcsökkentést eredményez. 

Az új technológiánál az áramellátó alkat-
részeket a jármû, illetve a sínek alá „rejtik
el”. Az elsôdleges és a másodlagos elektro-
mos áramkörök egymástól elkülönítettek.
A mágneses mezôt létrehozó primer áram -
kört az infrastruktúrába építik be. A jár mû ben

található szekunder áramkör ezt az energia-
mezôt alakítja át elektromos árammá a villa -
mos mûködtetéséhez. Az elsôdleges áramkör
kábelei könnyen beépíthetôk a sínek közé.
A jármû alján felvevôtekercsek kaptak he lyet,
amelyek összeköttetésben vannak a villamos
hajtásrendszerével. A talajban elhelyezett
csatlakozóelemek a biztonságos mû kö dés rôl
is gondoskodnak, mivel csak akkor kerülnek
teljes üzemi állapotba, ha a jármû teljes egé-
szében lefedi ôket. Ezért a rendszer például
gyalogoszónákba is beépíthetô.

A PRIMOVE-ban található még egy (a vil-
lamos tetejére szerelt) MITRAC nevû energia-
takarékos rendszer is, melynek innovatív
kondenzátorai tárolják a fékezéskor keletkezô
energiát, majd gyorsítás vagy mûködés köz-
ben újrahasznosítják azt. A Mannheimben
2003 óta zajló tesztelések során a könnyû
va súti jármûveknél alkalmazott rendszer bi -
zonyította, hogy használatával akár 30 szá-
zalékos energiamegtakarítás érhetô el, így
csökken a károsanyag-kibocsátás, valamint
költségcsökkentést is eredményez.

A világ elsô érintkezésmentes villamosa

Energiatároló kondenzátorok
a villamos tetején

K+F, INNOVÁCIÓ-HÍREK           SZERK.: DR. SIPOS MIHÁLY
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VEZETÉK és 
KÁBELKERESÔK
Épületvillamossági rendszerekhez
LINE TRACER MI 2093

� feszültség alatt lévô 
és feszültségmentes 

� kis-, és törpefeszült-
ségû vezetékek
követése

� szakadások és 
zárlathelyek keresése

� rejtett csatlakozások,
elfelejtett vezetékek
keresése

� biztosítékok és
áramkörök azonosítása

� széles érzékenységi
tartomány

� 40-200 cm 
hatótávolság

� feszültség alatt lévô és feszültségmentes
kisfeszültségû vezetékek követése

� szakadások és zárlathelyek keresése
� rejtett csatlakozások, elfelejtett vezetékek

keresése

ÉV-mûszer hibahely keresési üzemmóddal
EUROTEST 61557 

Közmûvek terepen történô 
beazonosításához
C.SCOPE

� fémköpeny nélküli 
földkábelek 
villamos terének
érzékelése

� fémcsövek,
fémvezetékek
keresése

� jeladó 33 kHz-es
jelének követése

� 2-3 m mélységig
� mélységmérés

A rovat támogatója a

1991-ben új korszak kezdôdött: létrejött
az Ericsson magyarországi leányvállalata.
A rohamosan fejlôdô vállalat a magyar táv-
közlési piac meghatározó tényezôjévé vált.
A ma már 1060 fôt alkalmazó, 2008-ban
46,2 milliárd Ft nettó árbevételt elérô cég
jelenérôl, jövôjérôl, sikereinek titkairól Éry
Gábor vezérigazgató urat kérdeztük.

Élen a technológiában

A magyarországi vezetékestelefon-elôfi ze-
tôk közel fele valamelyik Ericsson-köz pont-
hoz csatlakozik. A Magyar Telekom jog -
elôdje, a Matáv által az 1990-es évek ele-
jén meghirdetett rendszerválasztó tendert
követôen az Ericsson több mint egymillió,
jelenleg is üzemelô fôvonalat telepített.
A vezetékes telefonhálózat digitális ala pok  -
ra történô áthelyezésével párhuza mo san
a kft. egyre nagyobb sávszélességû kapcso -
latokat lehetôvé tevô eszközöket vezetett
be a magyar piacra. A meglévô csavart ér -
páras rézhálózat szélessávú fejlesztése so-
rán a Magyar Telekom és az Invitel há -
lózatában több mint félmillió Ericsson
ADSL2+ és VDSL2 vonalat telepített.

Jelenlegi fix hálózati fejlesztések elsôsor-
ban a szélessávú, új generációs multimé-
dia-szolgáltatásokat nyújtó rendszerek ki -
építését célozzák meg. Ennek keretében
az Ericsson minden hálózati rétegre kiter-
jedô, teljes termékportfóliót, rendszerinteg-
rációt, -támogatást, valamint hálózatüze-
meltetést kínál a piac szereplôinek.

Az Ericsson Magyarországnak a hazai
távközlés fejlôdésében betöltött meghatá-
rozó szerepe kiterjed a mobilkommuni-
káció területére is. 1990-ben – a Westel
Rádiótelefon Kft. megbízásából – az Erics -
son Magyarország munkatársai állították
fel az elsô hazai, 450 MHz-en üzemelô
mobiltelefon-hálózatot. A következô évek-
ben is jelentôs mobilkommunikációs mér-
földköveket rakott le az Ericsson. Ezek kö -
zé tartozik a Westel 900 Rt. digitális háló-

zatának kiépítése, a GPRS, az MMS, majd
az EDGE – a világon az elsôk közötti –
be vezetése. Ezt követte a hazai kereske-
delmi 3. generációs WCDMA-szolgáltatás
a T-Mobile, majd a Pannon hálózatában,
illetve a jelenleg is nagy iramban fejlôdô
mobil szélessávú technológia, a HSPA ha-
zai bevezetése.

Innovatív szellemiség

Az Ericsson Magyarország szakmai sá gá ban
és társadalmi felelôsségvállalásában is ar -
ra törekszik, hogy újító, elôremutató kez -
deményezések mellé álljon. Ez az innova-
tív szellemiség egyrészt berendezésein és
technológiáján keresztül, másrészt a ha zai
tudásmenedzsment katalizátoraként, har -
madrészt a kortárs mûvészet támogatója -
ként válik teljessé.

Az Ericsson Magyarország elkötelezett
a hazai oktatás fejlesztése mellett, évi kö -

A svéd Ericsson több mint 130 éve szerte a világon a távközlés meghatá-
rozó szereplôje. 175 országban dolgozó több mint 70 ezer alkalmazottal
tevékenykedik. A cég Budapesten 1911-ben nyitotta meg elsô érdekelt -
ségét. Az elsô magyar Ericsson-vállalat ugyan a harmincas években ki -
vonult az országból, de egy Ericsson-licencmegállapodás keretében
1968-tól közel húsz éven át több mint 1 millió vonalkapacitásnak meg-
fe lelô elektromechanikus cross-bar központot gyártott a BHG, amely nek
mintegy fele exportra került

LÁTOGATÓBAN AZ ERICSSON
MAGYARORSZÁG KFT.-NÉL
DR. SIPOS MIHÁLY
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Globális mérnöki szolgáltató központ
Budapesten 

A magyarországi mérnöki tevékenység föl-
halmozott tudása és tapasztalata a Bu da -
pesten 2004-ben létrehozott ún. Globális
Szolgáltató Központ keretében testesült
meg. A világ számos pontján, az öt föld -
rész 100 országában végzi a svéd anya -
vállalat által történt szállítások mûszaki
támogatását, valamint rendszerintegrá-
ciós és egyedi szoftver fejlesztési tevé keny-
ségét. Ez az egységes, jól képzett magyar
szakemberekkel mûködô hálózat elônyt
biztosít a versenytársakkal szemben a vég -
felhasználók kiszolgálásában és nem utol -
sósorban hatalmas nemzetközi mûszaki
tapasztalatot halmoz fel az Ericssonnál,
ill. az országban.

Az Ericsson Magyarország következe-
tes, innovációra fókuszáló vállalatpoliti-
ká já val számos alkalommal nyert díjat.
Mun ka tár sai között találunk Széchenyi-
dí jat, Kal már László-díjat, Puskás Tivadar-
díjat, Az év kiemelkedô fiatal mûszaki al -
kotója dí jat stb. elnyert személyeket.
2008-ban az Erics son Magyarországnak
ítélte oda a Só lyom László köztársasági
elnök fôvédnök sége mellett a hazai üzle-
ti élet kiemelkedô szereplôibôl álló bírá-
lóbizottság az elôször kiadott Társadalmi
Felelôs ség vál la lás 2008 Díjat nagyválla-
lati kategóriában.

Társadalmi felelôsségvállalás

Az Ericsson Magyarország 1999-ben
Erics son-díjat alapított a matematikát
és/vagy fizikát oktató olyan pedagógusok
szá má ra, akik sokat tesznek tantárgyuk
megsze rettetéséért és a tehetséggondo zá -
sért. Az Ericsson, a Graphisoft, vala mint a
Richter létrehozta Rátz Tanár Úr Életmû -
díjat minden évben kiemelkedô teljesít-
mé nyükért vehetik a matematika-, fizika-,
bio lógia- és kémiatanárok. Ugyan  csak
egyi ke voltak azoknak, akik létrehoz ták a
Bolyai-díj Alapítványt. 1995 óta tá mo gat -
ják a 100 éves, Középiskolai Ma tematikai
Lapokat.

A cég anyagi és kommunikációs eszkö-
zeivel segíti a nehéz helyzetbe kerülôket
(árvíz vagy katasztrófa sújtotta területek).
2008 májusában adták át a felújított, je -
len tôs dolgozói bevonással készült Eric sson-
játszóteret Szentendrén. 2008 karácso-
nyá ra dolgozói gyûjtést szerveztek a
Heim Pál Gyermekkórház számára. Az
össze gyûlt összeget a cég megduplázta,
így két teljes kórtermet rendezett be az
intézmény újonnan elkészült kórházi
szárnyában.

zel 12-14 milliárd forintot fordít innováció-
ra. Kiemelt feladatának tekinti a tudomány
nemzetközi kapcsolatainak erôsítését, a ha-
zai kutatás és felsôoktatás nemzetközi in -
tegrációját, a középiskolai és egyetemi
képzés támogatását. Egyik fô célkitûzése,
hogy növelje az egyetemi kutatások ará-
nyát, számottevôen javítsa mûködési ha té-
konyságukat, és összekapcsolja munkáju-
kat a gyakorlattal. Korszerû és tudományo-
san is idôszerû témákban folytat többolda -
lú együttmûködést különbözô budapesti
és vidéki felsôoktatási intézményekkel.

Ezen elkötelezettség, kölcsönös érdekelt -
ség részeként jött létre az Ericsson támoga-
tásával a BME VIK Távközlési és Média in -
formatikai Tanszékén 1992-ben a Nagy -
sebességû Hálózatok Laboratóriuma (High
Speed Networks Lab), amely 1996-tól mint
világszintû Ericsson kompetenciaközpont
mûködik. 2000-ben az ELTE TTK Komp -
lex Rendszerek Fizikája Tanszékén alakult
meg az Ericsson második egyetemi la bor-
ja, a Kommunikációs Hálózatok La bo  ra tó-
riuma (Communication Network Lab). A két,
szoftverkutatással foglalkozó szellemi köz  -
pont után az Ericsson 2008-ban a BME Elek-
tronikus Eszközök Tan szé kével együtt  mû -
ködve létrehozta az ország elsô komplex
hardvertervezô laboratóriu mát a BME Elek-
tronikus Eszközök Tan szé kén. Ezenkí vül az
Ericsson számos megbízási szerzôdéssel
támogatja az egyetemi ko operációt SW és
HW fejlesztési témakörökben egyaránt.

Az új laboratóriumban elsôsorban
prog  ramozható mikroáramkörökkel (pl.
FPGA – általános célú programozható
eszköz, DSP – digitális jelfeldolgozó pro-
cesszor, NP – hálózati processzor) meg-
valósított komplex hardverrendszerek ku-
tatását, va lamint termikus és/vagy nagy -
frekvenciás ha tásokat is figyelembe vevô
eszközök terve zését sajátítják el a jövô
villamosmérnökei.

Az Ericsson szoftverfejlesztô központja
Ma gyarországon már 1991-ben megala -
kult. Késôbb, az 1996-ban létrejött kuta -
tó  la boratóriummal ez egységes szer ve -
zetbe integrálódott, így létrehozva a mai
kuta  tási-fejlesztési részleget.

A hazai kutató- fejlesztô központ az
Ericsson K+F világhálózatának tagjaként

mûködik, kö  zel 600 fiatal, tehetséges
mér nöknek, ku tatónak és szoftverfejlesz-
tônek adva munkát. Az itt végzett csúcs-
technológiát képviselô kutatási-fejlesztési
tevékenység eredményei beépülnek az
Ericsson-csoport termékeibe, rendszereibe.
Az Erics son Magyarország találmányait
(ve zetékes és vezeték nélküli kommuni-
ká ciós megoldások területén) szá mos or -
szágban szaba dalmaztatja az anya vál la lat:
USA, Kana da, Nagy-Bri tan nia, Német or -
szág, Fran cia ország, Olasz ország, Svéd or -
szág, Japán, India, Kí na, Taj van, Szin ga púr,
Hong kong, Mexikó, Orosz ország.

Magyarország informatikai központjába,
az Infoparkba települt Ericsson K+F-köz-
pont számára biztosított a versenyképes
termékfejlesztéshez szükséges megfelelô
környezet. 2008-ban ez az igen fiatal szer -
vezet megközelítôleg 10 termék fejleszté-
séért volt felelôs, 12 prototípuson dolgo-
zott, és 35 szabadalmi bejegyzés iránt fo -
lyamodott.

Több, mint beszállító

Az Ericsson Magyarország Kft. nem csu -
pán beszállítói viszonyban áll a svéd
anya vállalattal és annak leányvállala tai -
val, ha nem folyvást növekvô mértékben,
egyre több területen globális, teljes ter -
mékfele lôs ség gel rendelkezik. Így pél -
dául a tesztauto matizálási területen
(TTCN3), illetve az Ericsson vezetékes
Telephony over IP-meg oldásához szállí-
tott TeS (Telephony Ser ver), valamint
MGW (Media Gateway) termékek ese -
tében. Ez a kizárólagos fe le lôsség a ter-
mékek teljes életciklusára ki terjed, be le -
értve a hardverfejlesztést és a globális ter -
méktámogatást is.

Az Ericsson K+F-szervezetének stratégiá-
jával összhangban 2007 során egy újabb
termék fejlesztése került Magyarországra.
Ez a termék a TSP (Telecom Ser ver Plat form)
egy újabb generációja, amely az Ericsson
távközlési célokra kifejlesztett szervermeg -
oldása. Ez a szerver a ráépülô alkalmazá-
sokkal együtt az egyik legszélesebb körben
használt terméke az Eric ssonnak.

A K+F központ életében újdonság, hogy
nemsokára további hardver és szoftver fej-
lesztési feladatok kerülnek Magyar országra.

Az ország elsô komplex hardvertervezô
laboratóriuma

Ünnepélyes laboratórium avatás:
Éry Gábor Ericsson vezérigazgató
és Pálinkás József az MTA elnöke

iwww.ericsson.hu
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Mérnökképzés folyik szerte az országban BSc- és MSc-fokon – gazdaságunk élénkítéséhez elengedhetetlenül
szükség is van rájuk. A munkaadók viszont úgy érzik, hogy egy általános tudással rendelkezô mérnöknek rö -
vi debb-hosszabb gyakorlat kell a speciális szakismeretek megszerzéséhez. A cégspecifikus szakismereteket
sa ját tanfolyamaikon el is végeztetik, de igény mutatkozik egy-egy résziparág olyan ismeretanyagának okta-
tására is, amely másik, hasonló munkakörben használható. Jó ez a munkavállalónak is, hiszen nem érez ki -
szol gáltatottságot egy cég irányában, ugyanakkor tudása okán „kapós” is lehet a szakmában. Erre szolgál
a szakmérnöki képzés. Két új szak indításával a Gábor Dénes Fôiskola most követendô példát állít más fel-
sô oktatási intézmények elé, és egyúttal mércét is képez a kivitelezésre…

A GAZDASÁG SZAKMÉRNÖKÖKET IGÉNYEL 
LAMBERT MIKLÓS

álló országos hálózat áll rendelkezésre, a
fejlesztés, tantervek összeállítása az Etele
úti központban történik. A távoktatás min -
den elônyét kihasználják, az oktatóval va-
ló interaktív kapcsolat a tanulási folyamat
közben felmerülô azonnali konzultáció le -
hetôségét kínálja, és az információnak nem
kell útlevél az országhatároknál – jelenleg
Szlovákia, Románia (Erdély) is benne van
a hálózatban.

A Bologna-folyamat eredményeképpen
és az állami akkreditáció követelménye-
ként a képzés teljesen átjárható a többi
egyetem, fôiskola tanterveivel. A Gábor
Dénes Fôiskolán BSc-képzés folyik, bár egy
angol egyetemmel mesterképzést is meg-
valósítottak, angol nyelven.

Az iskola fennállása óta mintegy 60 ezer
hallgatót vett fel, ezek közül 11 ez ren sze-
reztek diplomát. Az elsô idôkben tömeg-
képzést valósítottak meg, manapság in -
kább a minôségre fókuszálnak: 20-40 fôs
kis lét számú csoportokra helyezik a súly-
pontot.

Arra a kérdésemre, hogy honnan szer-
zik a visszacsatoláshoz szükséges informá -
ciókat, rektor asszony kifejtette, hogy na -
gyon jó ipari kapcsolataik vannak, amelyet
tetéz, hogy hallgatóik egy része (fôként a
távoktatásosak) dolgozik, valamint a Mic -
rosofttal való szoros kapcsolatuk (MS Kom -
petencia Központ) révén nemzetközi és
ma gyarországi elvárások, igények és ten-
denciák ismerete is segít.

Ezen minôségi szakemberképzés és -to-
vábbképzés keretében indítanak szeptem-
berben két szakmérnöki szakot, amelyet
ismertetünk.

Miért éppen ezt a kettôt indítják most?
A piackutatást saját ismeretségi körön

belül (adatbázisukat felhasználva) mintegy
800 cégre végezték, amelyek 84%-a jó nak
tartja indulásképpen a két szakirányt.

Az egyik a PLC szakmérnök szakirányú
továbbképzés.

A továbbképzési szak bemutatásában
segítségemre van Kutor Géza okl. villa-

GDF – hová is tegyem?

A Gábor Dénes Fôiskoláról mindannyian
hallottunk: nem olyan „patinás” felsôok-
tatási intézmény, mint pl. a Mûegyetem,
vagy a vidéki egyetemek, ezért nem árt
összefoglalni ismereteinket. Segítségemre
van dr. Zárda Sarolta rektorasszony, aki
bemutatja a fôiskolát.

– A rendszerválást követôen hamarosan
rá kellett jönnünk, hogy a dübörgô lép-
tek kel haladó informatika (akkoriban in -
kább számítástechnikának nevezték) át-
meg át szövi a gazdaságot, az ipart, az élet
min den területét. Ezért az akkoriban két
vezetô számítástechnikai cég, a SZÁ MALK
Rend szerház Rt. és az LSI Informatikai
Ok ta tó központ 1992-ben úgy döntött,
hogy alapítványi iskolát hoz létre, amelyet
kormány határozat is segített. Az in téz mény
kezdet tôl fogva akkreditált volt, a hallga-
tók végzettségét az egész országban elfo-
gadták. Ez nagy szó volt a gazdaság teljes
átszervezése idôszakában, amikor még
csak ta nulgattuk a piacgazdaságot! A kép-
zés két síkon, felsôfokú szakképzési sza-
kokon (OKJ) és alapképzési szakokon
(BSc) történik.

Az alapképzés (BSc)  három szakterületet
ölel fel:
� Mérnök-informatikus
� Mûszaki menedzser
� Gazdálkodás és menedzsment,
amelynek elvégzése után a diákok mér -
nök-, illetve közgazdász- (BSc) diplomát
kapnak.

A felsôfokú szakképzés egy, a Felsô ok -
ta tási Törvényben definiált olyan korsze rû,
gyakorlatorientált oktatási forma, amely a
középiskolai és a fôiskolai (egyetemi) kép -
zés között helyezkedik el. A továbbtanu-
lásnál elônyt jelent az, hogy az itt tanult
tantárgyak mintegy 30%-ának vizsgáit a
Gábor Dénes Fôiskola, de több más fel-
sôoktatási intézmény is elfogadja. A szak-

képzésen folytatott tanulmányaik befeje-
zésekor az állam által elismert, szakkép-
zettséget tanúsító oklevelet kapnak a hall-
gatók. A képzés idôtartama: 2 év (4 sze-
meszter).

� Általános rendszergazda (OKJ)
� Webprogramozó (OKJ)
� Informatikai statisztikus és gazdasági ter -

vezô (OKJ).

A Gábor Dénes-diplomával könnyû az
elhelyezkedés, mûszaki menedzserre, in -
formatikus mérnökre szükség van a mû -
sza ki területeken, de a vállalati gazdálko-
dásban és menedzsmentben is szívesen
alkalmazzák az informatikai ismeretekkel
felszerelkezett közgazdászokat.

Az oktatás részben nappali képzési for-
mában folyik, döntôen állami finanszíro-
zással, de a hallgatók mintegy 50%-a (kez -
dettôl fogva) távoktatásos formában szerzi
meg az ismereteket. Erre 15 központból

Kutor Géza, a PLC szakmérnöki tanfolyam
szervezôje
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mos mérnök, a fôiskola vezetô oktatója,
aki egyébiránt az OPTOVED Mérnöki Kft.
igazgatója, és a PLC-s rendszerek okta-
tásában évtizedes tapasztalattal rendel-
kezik. Javaslatára kapott 1993-ban a PLC-
programo zó OKJ-s képesítést, ugyanakkor
ki dolgozta a tantervi és vizsgakövetel -
ményeit.

Kutor Géza hosszú ideje mûködik együtt
a Gábor Dénes Fôiskolával. Oktatói tevé-
kenységét a mérnökirodával indította, majd
egy MOP-pályázaton a fôiskola bizonyult
a legjobb partnernek, és a pályázat ered-
ményeként mintegy 10 millió forintos be -
ruházással korszerû PLC-s labort hoztak
létre, ami alfája és ómegája a gyakorlati
ok tatásnak.

Kutor Géza vezetésével állt össze a szak -
mérnöki képzés tematikája, amelynek alap-
elve, hogy lehetôleg cégfüggetlen legyen,
és távlatokban gondolkodjon, hiszen mi -
re a hallgató diplomát szerez, már a tech-
nika elôrehalad. Így fokozott hangsúlyt
kapott a vezetékes és vezeték nélküli kap-
csolat, valamint a távhibakezelés. Miért
érdemes valakinek erre a szakirányra be -
iratkozni?

� A felsôfokú végzettségû PLC-mérnökök
iránt jelentôs az igazolt munkaerô-
piaci igény.

� A PLC-szakmérnök az intuitív progra -
mozóinterfésszel HMI-alapon olyan fe l  -
adatok elvégzésére lesz alkalmas, ame -
lye ket korábban csak nagy teljesítmé -
nyû számítógéppel lehetett ellátni.

� A hallgató két félév alatt szerezhet szak -
mérnöki diplomát.

� A foglalkozásokat péntek délutánonként
és szombatonként tartják, ezért a szak-
mérnöki képzés munka mellett is elvé-
gezhetô.

� A dolgozók belsô képzésére fordítható
források terhére a költségtérítés elszá-
molható.

Ez utóbbi jelentôs vonzerô, a cégek él -
nek is a lehetôséggel. A szeptemberben
45 fôvel induló csoportra máris vannak
ko moly jelentkezôk (pl. Zalakerámia, Liss
stb.). A tematika vonzó a cégek számára is,
hiszen, amíg pl. az irodai informatikában
fejlett vírusvédelmi rendszerek ter jed  tek
el, addig pl. egy gyártásirányító PLC-nél
a vírusfertôzés komoly gyártáskiesést
okoz hat. Az informatikai biztonságtech ni-
ka csak mostanában kezd fontossá vál ni.
Két szemeszter alatt egy BSc-végzettségû
szakember szakmérnökké avan zsálhat.

A másik a Microsoft üzleti alkalmazás-
fejlesztô szakmérnökképzés. Ennek ve -
ze   tôje Endrôdi Tamás docens. Itt kissé
más a helyzet, mint a PLC-képzésnél,

ugyanis a nevében szere-
pel a Microsoft. Endrôdi
úr nem is tagadja, a Mic -
rosoft Kom pe ten cia Köz -
pont vezetôjeként alakítot -
ták ki a tematikát, amely
elsôként indul a GDF-en a
februárban átadott MSDN
Kompetencia Központ irá-
nyításával. A képzés egye-
dülálló jellege abban nyil-
vánul meg, hogy a Mic -
rosoft-alapú üzleti szoftve-
reknek nem csak a mene -
dzselési szintû ismereteit
tartalmazza, hanem fej-
lesztômérnöki tudást is
nyújt ezen a területen. Hi -
ány cikk ui. az olyan
mér nök, aki kellô jártassá-
gú az adatbázis-kezelés-
ben, ért az elemzést se gítô
programok használatához
(üzleti in tel ligencia, BI), és
mindezt be tudja illeszteni
egy vállalatirányítási rend-
szerbe.

„Szépséghibája” (ha ez
annak nevezhe tô), hogy
csak Microsoft-rendszer-
ben dolgozik, a vállalat-
irányítási rendszerként a

hallgatók megismerik a NAV-rendszert,
amely ma még csak mintegy 15%-ot fed
le a vállaltirányítási rendszerek pi acán
(ahol olyan nagy nevek szerepelnek, mint
SAP, Oracle és mások). Nem utolsó
szempont viszont, hogy a szakirányú to -
vábbképzés elvégzése után a hallgató
nemcsak diplomát, hanem MS-képzett-

ségi bizonyítványt is kap, amely álláske-
reséskor jól jöhet.
A szakmérnöki képzés tematikája:
� SQL Server 2008 adatbázis implemen-

tálása.
� Internetes alkalmazások fejlesztése

ASP.NET 3.5 környezetben a leg kor sze-
rûbb technológiák (AJAX, LINQ, Silver -
Light 2 stb.) használatával.

� MS Dynamics üzleti megoldások (NAV
és CRM) fejlesztése. Az MS Dynamics
NAV esetében 2010-tôl a 2009. év vé -
gén megjelenô NAV 2009 platformon
zajlik a képzés. Addig a NAV 5.0 az al -
kalmazott szoftver SQL Server adatbá-
zis-szolgáltatással.

� Üzleti intelligencia- (BI) megoldások fej-
lesztése MS SQL Server 2008 platfor-
mon (Analysis Services, Integration Ser -
vices, Reporting Services).

� Vállalati portálrendszerek használata
(MS Windows SharePoint Services, MS
Office SharePoint Portal Services) a BI-
és az ERP-rendszerekbôl származó in -
formációk megjelentetésére.

� Professzionális felhasználói interfész
ter vezése (szabványok, technológiák
stb.).

A képzés itt is részidôs, az ILIAS elekt-
ronikus távoktatási rendszer használatá-
val, amely szabad forráskódú, és a kölni
egyetem fejlesztette ki állami támogatás-
sal. Az évfolyamot 23 fôsre tervezik.

Sok sikert kívánunk a Gábor Dénes Fô -
iskolának a megvalósításhoz! A jelentke-
zéshez honlapunkon is találhatnak linket:

Endrôdi Tamás fôiskolai docens, az MSDN
Kompetencia Központ vezetôje

Demonstrációs összeállítás a PLC-oktatásban a laborban

iwww.elektro-net.hu/hatter/gdf
www.gdf.hu/szakmernok
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A nanocsövek és nanovezetékek izgalmas újdonságok ígéretével robban-
tak be a köztudatba az utóbbi években. Az elektronikai fejlesztéseknél
is áttörések várhatóak az egydimenziós nanostruktúrák használatával –
az ipar pedig figyelemmel kíséri a fejlesztéseket, és kutatásai során már
alkalmazza is eme „törpe” képzôdményeket. A cikk bepillan tást nyújt az
egydimenziós nanoalakzatok elôállításának módszereibe

EGYDIMENZIÓS NANOSTRUK TÚ RÁK
ELÔÁLLÍTÁSA

a gömb „egyenlítôje” környékén, így hagy
üreges belsôt maga után a folyamat. Ez ad-
ja a nanocsövek fô karakterisztikáját.

Bizonyos esetekben a szálak a fémré-
szecs kékrôl kihúzással, másképpen a
„ba se/root-growth” (gyökér/bázis- növe ke-
dés) elve alapján fejlôdnek. A fémrészecs-
kék ilyenkor a hordozóhoz vannak rögzít -
ve. Más esetben a részecskék válnak le,
majd mozognak el a növekvô nanocsô csú-
csával, amely folyamatot „tip-gro wth” -nak
(másképpen csúcsnövekedésnek) szo kás ne -
vezni (1. ábra). A katalizátorrészecs ke mé -
retétôl függ, hogy SWNT- vagy MWNT-
nö vekedés jön-e létre. [2]

Megjegyezendô, hogy a szén nano csö -
vek szintézise során más formák is kiala-
kulhatnak, sôt ezek alkothatják a képzôd -
mények számottevô részét. A szintézist ál -
talában a tisztítás folyamata követi. Ekkor
kerülnek eltávolításra a nemkívánatos alak -
zatok. Ez a folyamat más szemszögbôl néz -
ve is nagy kihívást jelent. Fel hasz ná lá suk
szerint a keletkezô anyagok megközelítô -
leg 1/3 része félvezetô, 2/3-a pedig vezetô.
Ezek szétválasztása szép feladat nak bizo-
nyul az elôállítás folyamatában.

Kémiai rétegleválasztás

A Chemical Vapour Deposition egy olyan
folyamat, ahol ké miai úton egy hordozón
vékonyréteget képezünk. Gáz, vagy illé -
kony alapanyagok lépnek reakcióba a hor-
dozó felületével, amelyen így egy filmré teg

A nanostruktúrákról általában

Nanostruktúrának hívunk minden olyan
szer kezetet, amely – általános megálla po -
dás szerint – legalább egy irányban 100 nm
alatti méretekkel rendelkezik. A nanostruk-
túrák közé tartoznak például a 2D réteg -
rendszerek, 1D nanocsövek, nano veze té -
kek és a 0D kvantumpöttyök is.

A nanocsöveket ígéretes tulajdonságú
képzôdményeknek tartják. Ismerünk szer-
ves és szervetlen típusokat. Titán-dioxid-
ból, gallium-arzenidbôl vagy akár bór-nit -
rid és molibdén anyagokból is elôállítha-
tóak, jelenleg mégis a szervesszén-alapú -
ak a legkedveltebbek, és a gyakori kísérle-
tek miatt talán a legfontosabbak is. Fôleg
ezekre koncentrál az írás.

A szénalapú csövek egy vagy akár több
(2 … 50) koaxiális grafénréteget tartalmaz -
nak. Az elôbbi változatot SWNT-nek (Sing-
le Walled Nano Tube), az utóbbit pedig
MWNT-nek (Multi Walled Nano Tube)
szo kás nevezni. A rétegek által alkotott
hen ger átmérôje a 0,4 nm-es mérettôl egé-
szen a több 10 nanométeres tartományo-
kig ter jedhet. A hosszuk akár az átmérôjük
milliószorosára is nôhet. Ezek a struktúrák
– amellett, hogy mind elektromosan, mind
hôvezetés szempontjából igen jó vezetôk
– rendkívül nagy keménységûek [1]. A szén
nanocsövek mellett léteznek ún. nano ve -
ze tékek, nanoszálak, nano sza la gok és na -
no tûk (nanowire, nanowhisker) is.

A nanovezetékeket az elektronikai kí -
sér letekben is sikerrel használják, mert
diódákat, tranzisztorokat, vezetékeket,
fényemittáló eszközöket képesek alkotni
be lô lük. Az egészségügy a DNS-manipu-
lációnál vagy szelektív gyógyszerek elôál-
lításakor, a hadiipar szenzorok és kompo -
zit-anyagok fejlesztésénél alkalmazza eme
struktúrákat.

A szénalapú nanostruktúrák elôállításának
fundamentuma

Szénatomok sokféleképpen rekombi ná lód -
hatnak hô hatására keletkezô koromban:
néhányan amorf paca alakot vesznek fel,

mások futball-labda alakúak, vagy hosszú,
hengeres formát öltenek.

A szénhengerek szintézisében napjaink-
ban jelentôs fejlôdés mutatkozik. Általá-
nosságban három módszer a legelterjed-
tebb: a szénhidrogének gázfázisú bontása
(CVD – Chemical Vapour Deposition),
elektromos ívkisülés/plazmatechnológia
(EAD – Electric Arc Discharge) és a lé zer -
ab láció (LA – Laser Ablation). Az egyes
módszerek lényegében ugyanazon a fizi-
kai elven alapulnak, a fô különbség a szén
gáztérbe jutásában van [1].

A növesztés mechanizmusa még nem
teljesen tisztázott. Vizsgálatok eredményei
azt mutatják, hogy egy ún. „precursor”, egy-
fajta alakzat-elôjelzô (C2) formálódik fém
katalizátorrészecskén. A metastabil karbid
elôjelzôbôl pálca alakú szénszerke zet ala-
kul, majd a struktúra fala egy lassú grafi ti -
zálódási folyamaton megy keresztül.

Egy másik elv szerint fém katalizátor -
részecskéket kell elhelyezni pl. grafiton.
A gyorsítórészecskék gömb vagy szilva
alak  zatúak, és valamelyik fél felületükön
zajlik a leválasztás. A szén átdiffundál a kon-
cen tráció gradiense szerint, és pre cipi tá ló-
dik – kicsapódik – az átellenes félgömbön,

1. ábra. A növesztés típusai [2]
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keletkezik. A módszer segítségével irányí-
tani vagy befolyásolni tudjuk a növekedés
irányát, és akár kilogrammokban mért
men nyiségû nanocsövet is elô tudunk ál -
lí tani. A folyamat során hidrogén-karbo nát
gázt, acetilént, nitrogént és metánt vagy
etilént vezetnek egy gázkamrába. Nano -
csövek a hordozón formálódnak, és szén -
atomok rekombinációja során jönnek lét -
re 700 … 900 °C-on, atmoszferikus nyo -
má son a hidrogén-karbonát bomlásának
eredményeképp. Katalizátor segítsé gé vel
újszerû struktúrákat is alkothatunk. A tu -
laj donságai alapján ez a lehetôség a leg-
kecsegtetôbb az ipar számára, hiszen az
ár/termelt mennyiség arány igen jó. Rá  -
adá sul a hordozó felszínén, egy helyre kon -
centrálódva fejlôdnek a nanocsövek, míg
más módszereknél gyûjtögetni kell a kép -
zôdményeket. Katalizátor elhelyezésével
így a növesztés pontjait is mi határozzuk
meg. A CVD módszernek azonban van pár
hátulütôje: fôleg MWNT-ket tudunk elô -
állítani – az így növesztett SWNT-k nem
túl jó minôségûek. A csö ve ket ráadásul a
többi módszerhez képest alacsonyabb hô -
mérsékleten állítják elô, saj nos ez a mi nô -
ség rovására is megy [2].

Többféle CVD módszer ismeretes. A lé -
zerrásegítéses CVD (LCVD) lényege, hogy
egy közepes erôsségû, folytonos hullámú
CO2-lézert használunk, amelyet merôlege -
sen irányítunk a hordozóra és fényérzé-
kennyé tett Fe(CO)5-gôz-acetilén keverék-
re, egy arra alkalmas áramlásos reaktorban.

Szelektív megvilágítás (maszkolás) se gít sé-
gével vagy lézernyaláb-pásztázással kü lön -
fé le nanocsô-mintázatokat alkothatunk. Mi-
vel lehetôségünk van a lézerfolt méreté nek
megváltoztatására – fókuszálással vagy min-
tázott lézerrel –, az anyagon he lyi hô ke ze -
lést alkalmazhatunk, hogy aztán mik ro struk-
turált nanocsöveket tudjunk elô állí ta ni [3].

A plazmával elôsegített CVD metódus
során nagyfrekvenciás feszültség se gítsé -
gé vel parázsfénykisülést generálnak egy
kamrában. A technikát jó minôsé gû, egy-
falú (SWNT) nanocsövek nagyobb meny -
nyiségû elôállításához fejlesztették ki. 
A folyamat során metanolt és etanolt (al -
ko  holokat) reagáltatnak vas- és kobaltka -
ta li zátorokkal, amelyeket zeolittal is kie -
gé szít hetnek. A növekedés viszonylag
alacsony hômérsékleten, 550 °C-on zaj-
lik. A folyamat során a katalitikus fémré-
szecskékkel reagáló, alkoholadalékból
származó hidroxilgyökök a lógó kötések-
kel rendelkezô szénatomokat kivonatol-
ják. (Ezek máskülön ben akadályoznák 
a nagy tisztaságú SWNT-k elôállítását.)
Az átmérô ezáltal egye  dülálló, 1 nm
finomságú lesz [2].

A CVD technológiáján belül további
módszerek is ismertek, és napjainkban is
fel-felbukkan egy-egy új fogás a CVD
pa ra métereinek finomítására. Komoly
megol dás lehet még a termikus CVD, és

ilyen fi nomítási forma a gôzfázisú nö -
vesztés (VPG), a CoMoCat-folyamat ko -
balt-mo lib dén katalizátor felhasználásá-
val és a nagy nyomású szén-monoxid-bon-
tás (HiPCO) [4].

Az ívkisüléses módszer

A szén ívkisülés módszerét eredetileg ful -
lerének (C60) elôállításánál használták. Ez
talán a legegyszerûbb módja a szén na no -
csövek létrehozásának. A folyamat során
több komponens képzôdik, emiatt a na no-
csöveket a koromtól és a katalizátorfé mek-
tôl sze pa rálni kell.

A nanocsövek ívkisüléses párologtatás-
sal (arc vaporisation) keletkeznek, ahol két
szénrúd végét 1 mm-es távolságra helye-
zik egymástól. Egy olyan körülzárt résbe
helyezik a konstrukciót, ami inert gázzal
(hélium, argon) van töltve, igen alacsony
(50 … 700 mbar) nyomáson. 50 … 100 A
nagyságú egyenáramot vezetnek a rudak-
ba (20 V feszültséggel hajtva), így nagy
hô mérsékletû kisülés keletkezik a két elek t -
róda között. A kisülés párologtatja az egyik
rudat, és a másikra tubuláris üledék rakó-
dik le. A nanocsövek kihozatala függ az
ívek uniformitásától, valamint a szénelek t-
ródán lévô lerakódások hômérsékletétôl.
Egyes kisüléses technikákkal szelektíven tu-
dunk SWNT-t és MWNT-t növeszteni [2].

Lézerabláció

A lézeres abláció (párologtatás) módsze rét
a Rice Egyetemen (USA) fejlesztették ki.
A folyamat lényege, hogy egy nagyobb fény-
erejû impulzus vagy gyengébb, de folya -
matos üzemmódú lézer párologtatja el a
grafit célpontot egy 1200 °C-on üzemelô
kályhában. A kályhát argon- vagy hélium-
gázokkal töltik ki. Nagyon forró páracso -
mó alakul ki a folyamat következtében,
amely kitágul, majd hirtelen lehûl. Aho -
gyan a párologtatott minta hômérséklete
csökken, apró szénmolekulák és -atomok
sû rûsödnek össze. Ezek nagyobb alakzat-
ban formát öltenek, és a nagyobb nya lá bok
között fulleréneket is találhatunk. A katali -
zátorok szintén összesûrûsödnek, de las -
sabban, így késôbb rakódnak rá a formá -
ló dó széndarabkákra. Ezekbôl a kezdeti
csomókból (plume-ok) a tubuláris mo le ku -
lák nônek SWNT-alakzatokká. A folyamat
addig tart, amíg a gyorsítórészecskék elég
nagyok nem lesznek, vagy a hômérséklet
le nem hûl olyan szintre, hogy a széna to -
mok ne tudjanak a katalizátorrészecské -
ken átdiffundálni. Az így alakult SWNT-k
kötegben állnak [2].

VLS módszer – a szén nanoalakzatokon
túli világ

Az 1D nanoobjektumok (nanovezetékek,
nanocsövek) elôállításakor az elsô kísér le-

tek között szerepelt a Vapour-Liquid-So lid
módszer. Ezzel a megoldással már nem
csak szén nanocsöveket voltak képesek
elô állítani.

A folyamat során az arany (vagy más
fém) tölti be a katalizátor szerepét. Egy
pici, fo lyékony fémcsepp (pl. arany) Si-t
nyel el egy gáz-halmazállapotú prekur-
zorból (ami lehet szilán – SiH4, vagy
diszilán – Si2H6), olyan hatékonysággal,
hogy az Au-Si öt vö zet túltelítésbe megy a
szilíciumnak kö szönhetôen. Ez az elsô lé -
pés, más néven a gôzfázis („vapour
phase”). Az említett túltelítés egy henge-

res, egyedülálló Si-kris tályformát alkot: a
nanovezetéket, amely átmérôje a kezdeti
fémcsepp méretétôl is függ. A katalizátort
vékony aranyrétegként (d~50 nm) visszük
fel, amely hôkezelés so rán válik cseppfo-
lyós állapotúvá. A fémcsepphez kapcsol-
ható a második fázis fo galma, a „liquid
phase”, az alakot öltô kris tályforma fázi-
sát pedig a „solid phase” ki fe jezéssel illet-
jük. A csepp a vezeték csúcsán marad,
amely így növekedésnek indul. A je len -
ség elôfeltétele a nanohuzal alapanya gá -
nak a fémcseppben történô oldé kony sá ga
és az eutektikus olvadáspont feletti hô mér-
séklet. A módszer különösen sokol da lú,
hiszen gyakorlatilag bármilyen elem bôl
vagy vegyületbôl – amelyek fémtartalmú-
ak és eutektikus fázisdiagrammal rendel-
keznek – képesek vagyunk nano ve ze té -
ket növeszteni. (Jó és gyakorlatias példák-
kal élve, ilyen anyagok a ZnO, GaAs, InP
vagy az InAs.) [5] [6] [7]

A többkomponensû növesztések még
ma is kutatás tárgyát képezik, hiszen
több tisztázatlan pont is van a folyamat-
ban. Pél dának okáért a Ti-Si és Au-InP
rendsze rek esetén eutektikus olvadási
hô mérséklet alat ti nanovezeték-növeke-
dést is megfigyel tek, ami részben ellent-
mond a VLS módszer elméleti alapjai-
nak. Svéd tudósok odá ig merészkedtek,
hogy a VLS nem is a meg szokott pára-fo -
lyadék-szilárd menetrend szerint zajlik,

2. ábra. A VLS típusú növekedés
szemléltetése
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hanem sokkal inkább VSS módon, azaz
pára-szilárd-szilárd halmazállapotokon
keresztül. Kísérleteik azt bi zonyítják,
hogy a GaAs nanovezetékek nö ve ke dé -
se egy köztes szilárd fázisú aranymag -
vacskán átdiffundáló komponens diffúzi-
ós mechanizmusa szerint zajlik, nem a
folyékony halmazállapot diffúziós elve
szerint [8].

Végszó

Hazánkban is sikerült szép eredmé nye -
ket elérni a témában. Itthon az elsô szén

na no csövet ionbesugárzással [9] sike -
rült lét rehozni. A grafitba csapódó ionok
a grafit mállását idézték elô, a párolgó
plaz má ban pedig szén nanocsöveket
találtak.

A tématerülettel örvendetesen sok he -
lyen foglalkoznak. Ezek közül kettôt
emel nék ki. Többek között a szegedi
Környe zet- és Nanotechnológiai Regio -
nális Egyetemi Tudásközpontban és a
bu dapesti KFKI Mû szaki Fizikai és
Anyagtudományi Kutató in tézetében zaj-
lanak fejlesztések és kutatások a tárgyalt
szakterületen.

Bár az elôállítási módszerek nem egy-
sé gesek, ez a tény azt is maga után
vonja, hogy sokféle típust tudunk elôállí-
tani, és több megközelítést alkalmaz -
hatunk az elô állítás problémakörében.
A módszerek egy részének kifejlesztésén
és tisztázásán a tu domány még ma is dol-
gozik, ugyanakkor már akad több olyan
lehetôség is, ahol pusztán a tökéletesí-
tésre és a finomhango lásra kell a hang-
súlyt helyezni.

(Köszönet dr. Mojzes Imrének (�) és Mol -
nár László Milánnak a cikk elkészüléséhez
nyújtott elengedhetetlen segítségükért!)
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ELÉRHETÔ A 2009-ES iNEMI-ÚTITERV
Az International Electronics Manufacturing Initiative (iNEMI) bejelentette, hogy megkezdte 2009-es útitervé -
nek értékesítését. A roadmap legújabb verziója 5 termékszektort és 20 különbözô gyártási, alkatrész- és
al rendszer-tervezési és üzleti folyamattechnológiát fed le. A 2009-es kiadás újdonságai a fényelektromos,
szi lárdtestalapú világítási és RFID-címkézési (ILT) szekciók…

Elektronikával az élhetôbb mindennapokért

Az elektronikai ipar a termékeivel és szol-
gáltatásaival hozzájárulhat a társadalom
ha tékonyabb és zökkenômentes mû kö dé -
séhez, valamint az anyag- és erôforrás-
fel használás visszafogásához. Adott a le he-
tôség az elektronikai ipar mûködé sé bôl,
termékeibôl és szolgáltatásaiból adó dó
kör nyezetszennyezési, egészség ká ro sí tó és
biztonságilag kifogásolható hatásainak
mi  nimalizálására: az igazság az, hogy az
elektronikai iparnak komoly befolyása van
arra is, hogy a társadalom milyen egész ség-
és környezetkárosító életmódot folytat.

Az elektronikai termékeknél többek kö -
zött lehetôség van az energiafogyasztás
csök kentésére, a hálózati és beágyazott
rendszerek pedig intelligens viselkedéssel
ruházhatják fel a rendszereket (legyenek
azok jármûvek vagy gyártóüzemek). Az
elektronikai ipar azonban lehetôséget

Környezetbarát megoldásokat közelítô
stratégia

Az elektronikai iparban fontos a jó tu do -
mányos módszertanok kifejlesztése és im -
p lementálása, amelyekkel az alapanya -
gok környezeti hatásai és az alternatívák
kompromisszumai egyaránt jól felmér he -
tôk. Az anyaghasználatot korlátozó irány -
el vek meghatározásába az ipari szerep lô -
ket is be kell vonni, az anyaghelyettesí té -
sek nek ugyanis következményei vannak.
Az elektronikai gyártók hozzáállására a
környezetvédelmi problémákat illetôen
az utóbbi években a proaktivitás jellem-
zô. Sok gyártó komoly erôfeszítéseket
tesz annak irányában, hogy mellôzzék
többek között a halogénezett gyulladás-
gátló (HFR) és/vagy PVC anyagokat min-
den gyártmányukban. Igen komplikált
azonban a változások levezénylése a tel-
jes ellátási láncban, hiszen mindenki a

maga elvárásai szerint igyekszik fejleszte-
ni, és rendszerint nincs egységes szabá-
lyozási határidô.

Az olyan konzorciumok, mint az iNEMI,
koordináltan igyekszenek megközelíteni
ezeket a problémákat, szem elôtt tartva a
teljes elektronikai ellátási lánc reakcióide-
jét és -készségét. Példa erre az iNEMI
HFR-Free Leadership Program kezdemé-
nyezése, amely ún. technológiai irányelv-
csokrok és technikai specifikációk kidol-
go zását tûzte ki célul, annak érdekében,
hogy irányítás alá helyezze a HFR-mentes
megoldások fejlesztését. Újabb példa a
PVC-k használatának korlátozását leíró
iNEMI PVC Alternatives Initiatives nevû
kez deményezés, amely a PVC-s és PVC-
mentes alternatívák életciklus-felbecslését
végzi el. Különbözô PVC-alternatívák tesz-
telése útján kerülnek felbecslésre az alter -
natív megoldások elektromos, mechanikai
és biztonsági jellemzôi.
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INNOVÁCIÓ INNEN-ONNAN
Nélkülözhetetlen elemünk, a víz

Legközönségesebb éltetô elemünk nem -
csak ivóvízként pótolha tatlan: az iparban
is nagy szükség van rá – például jármûvek
vagy számítógépek gyártásához.

Az urbanizáció és a demográfiai válto-
zások következtében je lenleg 1,2 milliárd
ember nélkülözi a tiszta ivóvizet a vilá-
gon, s 2,4 milliárd él szennyvízelvezetô
rendszer nélkül. 2025-re a világ la kossá -
gá  nak egyharmadát sújtja majd vízhiány,
2050-re ez akár 60 százalék is le het!

A Siemens Ipari Megoldások divíziójá-
nak Water Techno lo gies üzleti területe a
közelmúltban több új termékcsaláddal bô-
vítette portfólióját. A hulladékból áramot
elôállító technológiát és a mem bránnal mû-
ködô bioreaktort a vízkezelés területén al -
kalmazzák az iparban. A cég szingapúri
vízkutatási központjában több mint száz
tudós és mérnök dolgozik az újabb zöld-
technológiák kifejlesztésén.

Március 22-ét az ENSZ a Víz Világnap já  -
vá nyilvánította. Ehhez kapcsolódik a Sie -
mens adománygyûjtô akciója a SkyJuice
Ala pít vány számára, amely fenntartható
meg  oldásokat kínál a víz- és szennyvízke-
ze  lés ben, a fejlôdô országok igényeihez
iga zítva. Az alapítvány vízkezeléssel foglal-
ko zó szervezete, a Sky Hyd rantT a Sie mens
mem brántechnológiáját hasznosítja. A ta -
valyi össze get a kórház és az árva ház víz-
ellátó rendszerének kialakítására for dí tot -
ták a délkelet-ázsiai Ti mor-Lestében.

Újraindult a THE-program nagy sikerû
tudománynépszerûsítô roadshow-sorozata

A THE ezúttal (idén elôször) a budapesti
Ady Endre Gim ná zi um ba látogatott el,
ahol a tavalyi hagyományokat folytatva lát  -
vá nyos természettudományos kísérleteket
mutattak be, illetve ki vá ló elô adók köz re -
mûködésével igyekeztek népszerûsíteni a
mûszaki és természettudományokat.

Szélturbinák az Antarktiszon

Nyolc szélturbina dacol a –60 °C-os hô -
mérséklettel és több mint 90 m/s szél se -
bességgel az Antarktiszon. A Princess Eli -
zabeth állomást február 15-én iktatták be
hivatalosan. Ez az egyetlen déli-sarki ál lo -
más, amely megújuló energiával mûkö dik.
Ez nagy változás, mert idáig a legtöbb ál -
lomást dízelgenerátor látta el energiával.
A szélturbinákat meglehetôsen robusztus-
ra kellett elkészíteni, mert 53 m/h-s átla-
gos, de akár 200 m/h-s viharos szélben is
meg kell termelnie a 230 V-os hálózati
feszültséget a fûtésre, a világításra, szá mí -
tógépek és a tudományos eszközök tápel-
látására.

A 6 kW-os szélturbinákat a skót Proven
Energy cég gyártotta, amely a modellt elô -
zetesen Szlovéniában és a japán jégviha-
ros és tájfunos környezetben tesztelte.

Richard Caldow, a Proven Energy üze-
meltetési vezetôje úgy nyilatkozott, hogy
az International Polar Foundation válasz-
tása azt jelenti, hogy bizalmukat techno-
lógiájukba helyezte, amikor terméküket fo -
gadta el az állomás tápellátására.

A turbinákon felül az épület tetején nap -
elemcellák gondoskodnak a vízellátáshoz
szükséges hó megolvasztásáról, így az
elektromos energiát csupán a szivattyú-
zás ra kell igénybe venni.

Az OTS Hírvonal közleményeibôl

A roadshow-t ezúttal Bartók Marcell, a
program vezetôje nyitotta meg, majd be -
mutatta a THE-programot, és röviden is -
mertette a diákokkal a mérnöki és termé-
szettudományos pályában, tanulmányok-
ban rejlô távlatokat. Ezután dr. Hámori
József kutatóprofesszor, a Magyar Tudo -
má nyos Akadémia tagja tartott ta nul ságos
elôadást Goethe: a zseni tehetség és na -
gyon sok szorgalom címmel. Ezt követô-
en Sík András fiatal kutató tartotta meg
szokásos rendhagyó elôadását A Mars-ku  -
tatás legújabb eredményei címmel. Füs tös
Géza a Siemens képviseletében az in no -
vatív vállalatokban rejlô távlatokról, kar -
rierlehetôségekrôl beszélt, majd Hamow
Ka  mirán Áron, az ELTE hallgatója ecse -
telte az egyetemi élet szépségeit. A road-
show legizgalmasabb része a hagyomá-
nyoknak megfelelôen a diákok bevonásá-
val és Tóth Pál közremûködésével végzett
látványos természettudományos kísérlet-
sorozat volt.

A THE-program roadshow-sorozata a
2009. évben kétheti rendszerességgel foly-
tatódik.

A roadshow és a THE-program megva-
lósításában szerepet vállaltak: Magyar In -
novációs Szövetség, Nem ze ti Kutatási és
Technológiai Hivatal, Sie mens, Sanofi
Aven tis, Richter Gedeon, Audi, Mes ser,
IVSZ, ELMÛ.

A Princess Elizabeth kutatóállomás
az Antarktiszon 

Természettudományos kísérletsorozat
a THE programjában

iiNEMI HFR-Free Leadership Program: www.inemi.org/cms/newsroom/PR/2009/PR033109.html
iNEMI PVC Alternatives Initiative: www.inemi.org/cms/projects/ese/PVC_Alternatives.html

nyújt a szervezetek mûködési módjának
újraszer vezésére is. Néhány példa erre a
termékek kiváltása online szolgáltatások-
kal (pl. online zeneletöltés a CD helyett),
üzleti funkciók internet felé terelése (pl.
ügyféltámogatás) vagy a technológia adta
lehetôségek kihasználása a mindennapi
munkavégzésben (pl. videokonferenciák).

Innováció útján az alkatrészek, alrend-
szerek és végtermékek energiahatékony-
sága tovább javítható. A közelmúlt egyik
legnagyobb ilyen lehetôsége a katódsu-
gárcsövek kiváltása volt a folyadékkristá-
lyos kijelzôkkel, amely csupán a cserével
nagy mennyiségû energia megtakarításá-

hoz ve zetett, azonban a megtakarítás még
to vább fokozható a LED-es háttérvilágítás
vagy az OLED bevezetése útján.

Az iNEMI roadmaprôl általában

Az iNEMI útiterve a globális elektronikai
ipar jövô gyártástechnológiai igényeit mé -
ri fel, amely azt a célt szolgálja, hogy a
versenyképességet biztosító technológiai
és infrastruktúrát érintô fejlesztéseket meg -

határozzák. Az iNEMI-útitervekre egy jó
ideje úgy tekintenek, mint az elektronikai
ipar fontos fejlesztési kellékére a csúcs -
tech nológiában, amely segít a kutatási és
fej lesztési prioritások meghatározásában
év tizedes távlatban. A 2009-es útitervet
több mint 250 szervezet 550 munkatársa
ké szí tette a világ 18 országában. Az útiterv
kis kereskedelmi ára az Egyesült Államok -
ban tagsággal nem rendelkezôk szá má ra
250 USD, egyéb országokban 325 USD.
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Zöld utat kaptak a szabad szoftverek a közbeszerzésben
Baja Ferenc infokommunikációért felelôs
kormánybiztos 2009. április 2-i bejelenté -
se szerint a kormányzat elkötelezett a nyílt
szabványok és a szabad szoftverek hasz ná-
lata mellett, részben takarékossági okok
mi att, másfelôl a monopolhelyzet felszá-
molása érdekében, de leginkább azért, mert
ez lehetôvé teszi a hazai informatikai vál-
lalatok bekapcsolódását, vagyis piac élén -
kítô hatású is egyben. A bejelentés meg -
teremtette a szabad választás lehetôségét
az intézmények számára, amelyeknél alul-
ról jövô kezdeményezésként eddig is je -
lentôs igény volt a nyílt forráskódú meg ol -
dások bevezetésére.

A magyar közintézmények eddig is bíz-
tak a nyílt forrású megoldásokban: több
helyen kritikus alkalmazások üzemelnek

Kerülendô-e az állam, ha pénzt akarunk az innovációnkhoz?

Csôdvédelmet kért
a Silicon Graphics

Március közepén üzleti underground-
kon  ferenciát tartottak StartUP néven. En -
nek célja az volt, hogy a tech projektet
megva lósítani kívánók rendelkezzenek
az eh hez szükséges üzleti információval,
és projekt jeik nagyobb eséllyel valósulja -
nak meg. Rö viden: több hazai startup le -
gyen. Az el hangzottak talán tanulságul szol -
gálhatnak a kezdô elektronikai vállal ko -
zá soknak is.

Sok vállalkozó látja így: rengeteg pro-
jekt indul, de nagyon kevés éri el a cél-
ját. A technológusok nem beszélik az
üz leti nyelvet, az üzletemberek pedig
nehezen találják meg az életképes ötle-
teket. Ha ta lálkoznak és kicserélik gon-
dolataikat, mind két csoport hatéko -
nyab ban dolgozhat. Rö viden: hiány van
az üzletemberek és tech nológusok ösz -
sze kapcsolásáról szóló terüle ten. Az ál -
lami támogatás minden, csak nem hálás
jutalom, az üzleti terv hiánya és a naivi-
tás pedig biztos halál. Aki meg nem bô -
víti ismeretségi körét, az a fiókban ma  -
rad. Mégis, miként lehet elindulni egy
ötlettel?

Röpködtek a levegôben a tanulságok a
StartUP Konferencia 2009 elôadásain:
csak kész alkalmazásokkal szabad elô-
rukkolni; az ötlet nem ér semmit, ha nincs
mögötte üz leti modell. Legyen kiszámolt
tervváltozat, a vállalkozást pedig csak úgy
szabad beindítani, hogy a lehetô legto-
vább külsô támogatás nélkül legyünk ké -
pesek finanszírozni a mûködést. Muszáj
minimalizálni a költségeket, ezt még
hang súlyosabbá teszi napjaink gazdasági
válsága. Koc ká za ti tô ke befektetô Magyar -
országon kevés van, ôk pedig csak egy

dolgot kerülnek igazán, az pedig maga
a kockázat. A fejlesztôk annál nagyobb
problémákkal küszködnek, minél na gyobb
a keresett tôke nagysága, az ál lam pedig
nem érti ezt a piacot és nem is na gyon
érdekli. Összefoglalva mindezt egy
mondat ban: üzleti modell nélkül biztos
a bukás! 

Ugyanakkor kevés az olyan induló vál-
lal kozás Magyarországon, amelyben
mind a technikai, mind pedig az üzleti
szakértelem meglenne ahhoz, hogy si -
kert érjen el. Ha pedig a vállalkozók és
fejlesztôk át is tudják lépni saját árnyé-
kukat, újabb akadályra lelnek majd az
állami támogatások területén – mondják
a tapasztaltabbak. Az állami támogatások
ugyanis nem minden esetben felhasz -
nálhatók: a pénz gyakran lassan érkezik
be, ugyanakkor pe dig jelentôs ad mi nisz  -
t rációs teherrel is jár (csak zárójelben:
leg többször nem a ma gyar, hanem az
EU-s bürokráciának be tud hatóan). Itt -
hon a be fektetôk és az induló vállalko-
zások között nagy a szakadék, a két fél
nem is látja egymást, valamint a köze-
pes, pár tízmilliós tá mogatást igénylô te -
rü leteken nagyon ne héz találni befekte-
tôt, aki ki sebb vagy na gyobb összegeket
ál dozna. A pályázati rendszer meg sem -
milyen téren sem kompatibilis a kezdô
vállalkozásokkal: ugyanis meg sem cé -
loz za ôket.

Jellemzô módon a szûk hazai piac
miatt hanyagolják a „niche”-területeket az
öt let gazdák. Nem részesülnek kellô támo -
gatásban az innovatív fiatalok sem, a ma -
gyar egyetemekrôl ugyanis kevés projekt
érkezik, és nem is látszik igazán, hogy a

már linuxos környezetben. A mostani be -
je lentés szerint azonban már a kormány-
zat bizalmát és támogatását is élvezik a
szabad szoftverek, ami nagy lökést adhat
az ilyen megoldások terjedésének nem csak
a szerverek, hanem az asztali számítógé-
pek szegmensében is.

Maga az Európai Unió is kimondottan
támogatja a nyílt szabványokra és nyílt for-
rású szoftverekre épülô megoldások hasz-
nálatát a közintézményekben. Az el múlt
évek során Európa számos országában (pl.
Ausztria, Németország, Francia or szág) in -
dultak olyan projektek, amelyek keretében
a közigazgatási dolgozók PC-it Mic rosoft
Windowsról és Office-ról Linuxra és Open-
Office-ra állították át – a mostani be je len -
tés itthon is katalizálhatja ezt a folyamatot.

Az Open Document Alliance ma gyar ta go-
zatának számításai szerint egy ilyen váltás-
sal négy év alatt akár 100 milliárd forintot
is megtakaríthatna a hazai közszféra. 

Komoly kockázati tényezô azonban,
hogy az oktatási intézményekben a diá-
kok szinte mindenhol windowsos képzés-
ben részesülnek, így késôbb csak jelentôs
ráfordítással tanítható be az új környezet,
és ez igaz a közigazgatási szektorra is. Egy
szoftvermigráció költségeibôl pedig a fel-
használók és a szakemberek oktatása je len -
tôs tétel. A fô üzenet azonban: a kormány-
zat végre a nyílt szoftverek mellett áll, így
ezek nem csak a versenyszférában, ha nem
a közszférában is érdemeik szerint méret-
tethetnek meg. Az eredmény hatékonyab-
ban elköltött pénz lehet.

Nem áprilisi tréfaként, de április 1-jén csôd -
védelmet kért a Silicon Graphics (SGI),
mi után a második pénzügyi ne gyedévben
49,2 millió dollár veszteséget produkált.
Ugyanaznap jelentette be a Rackable Sys -
tems, hogy 25 millió dollárért felvásárol-
ja a céget, beleértve annak adósságait is.
A tranzakció várhatóan 60 nap alatt zá rul,
az SGI addig tovább mûködik.

Mark Barrenechea, a Rackable elnök-
ve zérigazgatója elmondta: az akvizícióval
bôvül a vállalat portfóliója a nagy teljesít -
ményû számítógépek (HPC) piacán. Az SGI
hardvereivel és szoftvereivel olyan rend -
sze rek létrehozását tervezik, amelyekkel
összetett algoritmusokat lehet feldolgozni
tudományos területeken. Az akvizícióval
a Rackable megszerzi az SGI piacát is a
kormányzati, tudományos és oktatási szek-
torokban.

A Rackable korábban 40 millió dollár
értékben akart visszavásárolni saját részvé -
nyeibôl, de egyelôre felfüggesztette ezt a
tervét, hogy a készpénzét más „stratégiai
lehetôségekre” fordítsa, mint például az SGI
felvásárlása.

felsôoktatás elszakadt volna régi, zárt mû -
kö dé sétôl, hiába lenne lehetôsége és ide -
je az embereknek az egyetem alatt arra,
hogy megvalósítsák ötleteiket.
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Ötven százalékkal kevesebb résztvevô cég, távol maradó, szépreményû kisvállalatok, szerényebb szponzorálás
– ez a fennállásának 7. születésnapját ünneplô, 2009. március 30.–április 2. között San Fran cis có ban
megrendezett Globalpress Electronics Summit 2009 mérlege a tavalyi, 43 céget felsorakoztató rendezvényhez
mérten, amelyet a meghívott újságírók összesen több mint 600 megírt cikkel méltattak. Hiába, a globális
gazdasági válság nem kitaláció, és köztudott, hogy a költségcsökkentést foganatosító vállalatok (kiváltképp az
elektronikaiak!) elsôként a PR-hoz nyúlnak, ha megtakarítani kényszerülnek. Lapunk a jelentôsen le szûkített
meg hí votti kör ellenére idén is részt vehetett meghívottként a szokásosan jó hangulatú és színvonalas ese-
ményen…

AZ AMERIKAI FÉLVEZETÔESZKÖZ-GYÁRTÁS
TÚLÉLÉSI STRATÉGIÁJA
IFJ. LAMBERT MIKLÓS

szen ez a legbiztosabb módja a túlélést nagy-
ban elôsegítô piaci részesedés növelésének.

Daane azzal indokolta az FPGA-k szin-
te egyedülálló átlagon felüli teljesítését eb-
ben a helyzetben, hogy az FPGA-k a gyár-
tástechnológia tekintetében jelenleg há rom
és fél generációval elôzik meg az ASIC-
eket: míg a tapasztalatok szerint az ASIC-
ekkel még a mai napig is 130 nm-es csík-
szélesség mellett gazdaságos dolgozni,
addig az FPGA-k/PLD-k esetében a 40 nm
is megfizethetô. „For du ló pont hoz érkez-
tünk: a három és fél generációnyi különb-
séggel odáig jutottunk, hogy az FPGA-
kkal gyakorlatilag bármilyen alkalmazást
megvalósíthatunk, amely korábban csak
ASIC-ekkel volt lehetséges. Ezt az iparág-
ban felismerték, hozzájárulva az FPGA
bôven iparági átlag feletti teljesítményé-
hez” – fejezte be az interjút.

A foglalkoztatás körülményeinek meg-
ismerésére az észak-amerikai régióban egy
TechInsights-felmérés eredményei alapján
van lehetôségünk. A válság hatására csök -
kenô vállalati bevételek következtében a
megkérdezettek 53%-ánál számoltak be
elbocsátásokról, 52%-uknál pedig a bére-
ket és juttatásokat, a túlórák kifizetését, ill.
a jóváhagyott beruházások/vállalati célú vá -
sárlások mennyiségét és keretét csökken-
tették jelentôs mértékben. A recesszió mi att
az elektronikai cégek új bevételi források
után kutatnak: 60%-uk új piacokat keres

Amióta tavaly felütötte fejét a pénzpiaci vi -
lágválság, egyfolytában megszorításoktól,
elbocsátásoktól, rövidített munkahetektôl,
sôt sok esetben csôd szélére kerülô vagy
csôdöt jelentô vállalatoktól hangos a saj tó.
Tudjuk, hogy a krízis nem válogatott, hi -
szen nemcsak a pénzpiaci és nehézipa ri
cégek sorából szedett áldozatot: a nem is
olyan régen csôdvédelemért folya mo dó,
fizetésképtelenséget jelentô és gyárait le ál -
lító Qimonda memóriaóriás és a nyom ta tott
változatának megszüntetését fontolgató EE
Times elektronikai magazin jól példázza,
hogy a válság és a változások a tervezô és
gyártó gigacégekre és még a sajtóra is le -
sújtottak. Hogyan látják a hely zetet a ve -
ze tô iparági szereplôk és piac kutatók, mi
az oka egyes részpiacok tér nyerésének és
átlag feletti eredményei nek? A konferencia
alkalmával kompetens sze mélyektôl igye -
keztünk kérdéseinkre vá laszt kapni.

A konferencia elsô napján Bryan Le wis,
a Gartner szenior elemzôje bôvebb felvi-
lágosítást adott az általános félvezetôipar
jelenérôl és jövôjérôl, kiemelve az FPGA-k
és az ASIC-ek ügyeit. A piackutatás ered-
ménye ábránkon látható. (Megjegyzés: a
grafikon készítésekor a 2009 elsô ne gyed -
évi adatok még nem álltak a Gartner ren-
delkezésére.) Ennek tanúsága szerint az
idén negyedével visszaesô piac jövô évtôl
kezdve újra stabil növekedésnek indul. (Ér-
dekességképpen jegyezzük meg, hogy az

ASIC-ek azzal együtt produkáltak ilyen
gyászos eredményt, hogy a húzóágazatnak
számító (mobil)kommunikációs eszközök
és játékkonzolok túlnyomó többsé gében
ilyen logikai áramkörök mû köd nek.)

A Gartner felmérése szerint 2008-ban a
félvezetôiparban az 5,5%-os növekedést
produkáló FPGA-ké volt az egyik legjobb
piac, a vállalat által adott elôrejelzések sze-
rint idén is legalább 7%-kal fogják túlszár -
nyalni az átlagos piaci növekedési üte met.
A programozható eszközök piacának meg-
mentôi a válságos helyzetben legfôképp a
katonai és távközlési bázisállomásos al kal -
mazások, valamint kisebb részben a szi -
lárdtestalapú háttértároló eszközök, a net -
book számítógépek és az okos telefonok.

John Daane, a többek között a Stratix
FPGA-kkal versenyben levô, Altera logikai
alkatrészgyártó elnök-vezérigazgatója la -
punknak adott interjúja során elmondta,
hogy hasonlóképpen látja a helyzetet: a
programozható logikai áramköröket a
je  lenlegi helyzetben a kommunikációs
(40G/100G sebességû hálózatok), ipari
et her netes, katonai hírközlési és következô
generációs jármû-elektronikai alkalmazások
mentik meg. Lévén az elektronikai ipar ter -
mékeinek mintegy háromnegyede kerül vég-
felhasználókhoz, ennek igen nagy jelen tô-
sége van. Daane hozzátette, hogy az elek t -
ronikai iparban a konszolidáció el ke rül he  -
tetlen és alighanem tovább folytatódik, hi -

A globális félvezetôipar (balra) és az ASIC/FPGA termékek bevételeinek alakulása
(jobbra) (Forrás: Gartner – Financial Crisis Impact on Semiconductor Growth)

John Daane (Altera CEO) megnyitó
beszéde az Esummit09 konferencián
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termékeinek, 63%-uk próbálkozik az érté -
kesítés fejlesztésével. A vállalatok jelentôs
része próbálja termékeit a reces sziót meg -
elôzô idôkhöz képest olcsóbban elôállítani,
és a cégek 55%-a új partnerek bevonásával
kedvezôbb áron igyekszik be szerezni alap-
anyagait, az alkatrészeket és az igény bevett
szolgáltatásokat, 25%-uk pedig a jelenlegi
partnerszerzôdések újratárgyalásával pró-
bál javítatni helyzetén. A megkérdezett
elektronikai cégek 54%-a lát megtakarítá-
si potenciált a tervezés és folyamatszerve-
zés fejlesztésében, amelyet természetesen
költségcsökkentési céllal képzelnek el.

A témához kapcsolódnak a Tech In sights
rendezésében a San José McEnery Con -
vention Centerben tartott Embedded
Systems Conference 2009 „Tech Stimulus
– The Winners and Losers” négyfôs fóru-
mán elhangzottak is. A Silicon Insider ta -
nácsadó cég elnöke és a Szilícium-völgy
egyik meghatározó személyisége, Jim Tur -
ley által moderált vitafórumon három cég
elnök-vezérigazgatója és egy kockázati
befektetô tárgyalta meg az elektronikai
ipar helyzetét és kilátásait, valamint a be -
ágyazottfejlesztés gazdasági vonzatait.

A már hét éve kockázati befektetôként
dolgozó Epstein elmondta, hogy az elekt-
ronikai ipari befektetôi rétegnek sincs
kön nyû dolga manapság, ahogy senkinek
sem. Forráshoz jutni nehezebb, a meglé-
vô készpénzállomány megtartása és rend-
kívül óvatos kezelése a bizniszben mara-
dás alapvetô feltétele, amely érezhetô mér-
tékben lassítja a befektetése ket és vállal-
kozásindítást. Hozzátette azon ban, hogy
semmi nyomát sem látja a válság kezdete
óta az innováció nagy visszaesésének: az
alapításhoz továbbra is van tô ke, a máso-
dik és harmadik körös finanszírozásnál kell
a korábbiakhoz képest jobban vi gyáz ni,
ezért óvatosabb pénzügyi terve zésre van
szükség. Meglátása szerint a cé gek elhul-
lása jórészt természetes szelekció nak, és
nem a válságnak tu lajdonítható.

Steve Sanghi az ESC-n tartott megnyitó
beszédében elmondta, hogy a növekedés
kulcsa a beágyazottalkalmazások fejlesz-
tôinek kezében van, hiszen a rosszul tel-
jesítô piacokat új, innovatív és funkció-
gazdag termékekkel lehet felélénkíteni, és

a fejlesztôk azok, akik valódi értéket tud-
nak a piacra vinni. Az amerikai kormány
gazdaságélénkítô programjáról úgy véle-
kedett, hogy mindenképpen értékes és se -
gíti a fejlesztôket is bizonyos tekintetben
és területeken (pl. elektromos és hibrid
autók, szél- és napenergia-hasznosítás),
de azok számára is vannak lehetôségek a
jelenlegi, minden korábbinál nagyobb óva-
tosságra intô helyzetben, akiken közvetle-
nül nem segít a kormányprogram (ennek
kapcsán külön kiemelte az intelligens,
energiatakarékos otthonok alkalmazásai-
nak fejlesztôit). Kegyetlen ôszinteséggel
hoz zátette, hogy az olyan nagy készpén z-
állománnyal rendelkezô óriások számára,
mint a Microchip, kifejezetten jól jön a vál -
ság a kisebb cégek olcsó felvásárlása miatt.

A beszélgetést koordináló Turley kérdé -
sére, miszerint ki mit kezdene a rendelke-
zésére álló egymilliárd dollárral az elektro-
nikai ipar élénkítése érdekében, különféle-
képp reagáltak a résztvevôk. Koc ká za ti
befektetôi szemmel Epstein úgy látja, hogy
az amerikai kormány leginkább néhány
százmillió dolláros nagyságrendû vállalati
kölcsönök irányában elkötelezett, hiszen

ezek a vállalatok azok, amelyek gyárak épí-
tésével és munkavállalók foglalkoztatásával
már rövidtávon, és érezhetô gazdasági fel-
lendülést hozhatnak. A néhány millió dol-
láros kölcsönnel indulni kívánó/tudó, de
eredményt csak évekkel késôbb hozó indu-
ló vállalkozások ebbôl kimaradnak. Sanghi
egyetértését fejezte ki: a pénzt el sô sorban
oda kell pumpálni, amely rövid tá von a
foglalkoztatottság növekedését hozná. 

A résztvevôk 2009 második felétôl várják
a fellendülés kezdetét, a beágyazott rend-
szerek következô innovációs hullámá ra pe-
dig az elosztott intelligenciaalapú rendsze-
rektôl, LED-es világítási megoldásoktól, új-
ratölthetô telepektôl és integrált, beágyazott
szoftvermegoldások fejlesztôitôl számítanak.

Álljon cikkünk végén egy találó és teljes
mértékben idevágó idézet Charles Dar win
természettudóstól, aminél jobb egymon-
datos jellemzés talán nem is adható a je -
lenlegi helyzetre: „Nem az a faj a túlélô,
amelyik a legerôsebb, még csak nem is az,
amelyik a legintelligensebb, hanem az,
ame  lyik képes reagálni a változásokra.”

Elektronikai ipari vezetôk véleménycse réje a gazdasági helyzetrôl és kitörési le he tô sé gekrôl.
Balról jobbra: Bill Lamie (Ex press Logic CEO), Dave Epstein (kocká zati befektetô), Wade Pat -
terson (Sy nap se Wireless CEO), Steve Sanghi (Mic ro chip CEO), Jim Turley (Silicon Insider CEO)
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www.elektro-net.hu



SUMMARY

Power electronics vs. electronics power 3
This issue has the power electronics
in the focus, the chief editor states his
thoughts accordingly.

Preliminary conference program for
ElectroSalon 4
The article announced the preliminary
conference program of ElectroSalon.

New Farnell’s truly interactive catalogue
2009/2010: the next step in technology
adventure and environment protection 6
Farnell has introduced a new, environ -
mentally friendly interactive catalogue,
which provides even better access to its
market-leading range of over 500 000 products
and shows Farnell’s commitment to reduce
harmful impact on the environment.
The article describes the most important
facts on the new catalog.

András Kálmán: AnaCONT – new compact
analytics instruments, pH and redox
potential measurement in fluids 8
NIVELCO has extended its product offering:
besides the popular product groups, four
kind of devices have been included in the
AnaCONT analytics instruments within
the frames of a new development project.
The instruments presented in the article cover
the largest part of analytics measurements.

New products from Lackwerke Peters 10
The article presents some new cleaning
materials, resins and resists that are all
availab le in Inczécy Kft. company’s offering.

New functions in TME’s internet portal 11
According to its customers’ needs, TME
continuously improves its internet portal
and online shop. Replying to the information
coming from the users of the system, new
functions have been introduced, simplifying
the search and submission of orderings.
The article focuses on the novelties.

Vision sensor – ZFV-CA45 13
The Distrelec electronics component distributor
company features this time the ZFV-CA45
visual sensor system from its offering.

Dr. Mihály Sipos: News in power electronics 14
The article gives account of some important
announcements and events of the energetics
industry.

Dr. Peter Harrop: Energy harvesting
without batteries 15
Energy harvesting is the conversion of ambient
energy into electricity to power small electric
and electronic devices. The article reviews
solutions and presents the EnOcean Alliance.

Bosch Rexroth news 17
The company Rexroth Kft. has an important
role among the thirteen Hungarian affiliates
of Bosch. Until now we did not give much
attention to this company engaged with
pneumatics, hydraulics and electric drives,
but we are ready to compensate this
deficiency: the article features the Indra Mo tion
for Plastics automation solutions and
the Rexroth SIL3 safety function module.

Dr. Gusztáv Szecsô: Automation palette 18
The automation palette heading brings you
the news of the industrial automation industry
from time to time, showcasing the new
systems and technologies.

Mitsubishi Electric – in Europe for 30 years 19
Mitsubishi Electric celebrates its 30-year-long
presence in Europe. Since that time, many
things have changed in automation technology
and in the company’s supplied markets as well.
The article presents the company’s past and
present, the Mitsubishi family and also writes
about the novelty iQ automation platform.

Dr. Sándor Szalai: Development of embedded
systems in space research (Part 3) 20
The ending part of the article presents the EGSE
(Electrical Ground Support Equipment), which
was developed under LabWindows/CVI.

Mitsubishi FR-F700 frequency changers 22
A few decades ago you did not really had to
count with energy costs. The rise of the
energy prices have launched some important
changes. The products of Mitsubishi Electric
include significant practical innovations in
service of cost savings and profit increasing.
The article features the FR-F700 frequency
changers with ten years of intended life time.

Active remote monitoring and alarms
using GPRS networks 24
The active GPRS I/O is an ideal solution for
those remote monitoring applications that
involve very complicated and costly Ethernet
network establishment but require a constant
connection with the device. The article
presents the new development of Moxa, the
ioLogik W5340 device from the W5000
series, which supports very simple, effective
and programming-free connection to analog,
digital or serial devices through GPRS.

József Kovács: The QNX Neutrino
operating system (Part 12) 25
Choosing the appropriate operating system is
one of the most important tasks that the indus-
trial system designer engineers face. The
results of the choice profoundly determine the
quality, features and capabilities, stability, life
cycle and several other things of the device,
and can also rise some very serious problems.
The twelfth part of the article discusses the
application of Linux in industrial automation.

Miklós Lambert: Component kaleidoscope 27
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 and passive components.

Bernd Westhoff: One microcontroller
platform – do you need anything more? 28
These days you can hardly imagine one’s life
without microcontrollers (MCUs), since they
are all around is in our everyday life in various
situations and places. The article presents
the Renesas developments of these versatile
electronics devices.
Dr. László Madarász: Serial data management
EEPROMs with microcontrollers (Part 4) 30
In the fourth part of the article the author presents

EEPROM devices from Microchip and Atmel
with Microwire, SPI and I2C standard interfaces.

ChipCAD news 32
ChipCAD holds its traditional professional day
on May 27, 2009 at the usual venue. Other
news items of our regular heading are the
company’s awarding with the official distribu-
tion rights if IQRF and Bel Fuse products.

Microchip site 34
This time we bring you the Keeloq 3 develop-
ment environment and the PICDEM Lab
Development Kit development platform from
the broad range of Microchip novelties.

Dr. Ferenc Oláh: RadarNet – theory and prac-
tice of passenger car safety radars (Part 5) 35
The fifth part of the article describes the
geometrical and kinematic characteristics of
the measurements, separately discussing the
distance-, velocity- and azimuth measurements
and the principle of triangulation.

Dr. Gábor Ripka: Technology news 37
The technology news heading will bring you
the newest technologies and most important
announcements of the electronics technology
industrial sector.

Imre Göblös: New colors in PCB
manufacturing 38
The starting point of electronics assembly
technology is the printed circuit board. We
have given account on HITELAP company’s
technologies last time in our issue 2005/4 in
the article “Reliability projects at HITELAP
Zrt.”, but the repertoire has gotten wider
since then. See the article for the novelties.

Csaba Császár: Modern solder pastes 40
During the development of solder pastes you
have to pay attention to the even stricter
(and many times contradictory) prerequisites.
The solder pastes of today have to keep the
pace with the shrinking component sizes,
the even smaller solder joints, the increasing
production volume needs and the strictest
quality expectations. The article discusses
the characteristics of solder alloys, grain
sizes and reflow processes.

Attila Kovács: Telecommunication news 43
The telecommunication news heading
gives you account of the topicalities
of the telecom industry.

Éva Balla, dr. István Standeisky:
Modulation techniques of digital video
and audio broadcasting (Part 16) 44
The sixteenth part of the article features the
HD radio that was originally developed for
digitalization of AM and FM radio broadcast-
ing. The article details the system architecture,
coding, multiplexing and RF broadcasting.

László Gruber: News in the IT sector 47
The article heading will bring you the
newest technologies and most important
announcements of the IT sector.
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Dr. József Zoltai: Instrument panorama 48
The article presents the newest developments
of worldwide known instrument manufacturers.

Jonathan Geist: A time saving of 75% with
Grass Valley’s new modular test system –
Background of the Turbo iDDR system
of Grass Valley 49
The Grass Valley company designs and
produ ces professional audio/video and net-
working systems for the broadcasting, movie
and tele vision in dustry. Verification of the
systems have been done until now by highly
educated professional engineers with manual,
individual measurements. Pursuing cost effec-
tiveness, the automated testing system for the
verification of the new Turbo iDDR recording
units’ audio, video and networking interfaces
was developed by Grass Valley using the PXI,
LabVIEW and TestStand solutions of National
Instruments. See the article for details.

Measuring incertainty of the dryblock
temperature calibrators. 50

Dr. Mihály Sipos: R&D, innovation 52
The article reports on important research
&development events, announcements.

Dr. Mihály Sipos: Visiting Ericsson
Hungary Kft. 53
The swedish Ericsson company more than
130 years feeding on the world the determining

character of the telecommunication. In 175
countries they have more than 70 thousand
employee. The company opened his first
interest in 1911 in Budapest. The first
Hungarian Ericsson company marched out
from the country in the years of thirty's,
but in the framework of an Ericsson licence
agreement from 1968 through nearly twenty
years more than being equal 1 million line
capacities electromechanical cross-bar centre
produced by BHG, for which are quasi half
got to exports.

Miklós Lambert: Engineering specialists
for the economy 55
Engineers are being trained in the country
on BSc and MSc levels, and they are needed
for the stimulation of the economy for real.
However the companies have the feeling
that the engineers with general knowledge
need more or less practice to obtain the
needed special knowledge. The Dénes
Gábor College has set an example to follow
by launching two new faculties and sets
a new standard at the same time. See the
article for details.

Attila Géczy: Creating one-dimensional
nano structures 57
Nano tubes and nano wires have become
generally known with the promise of exciting
new applications, and you can expect the
one-dimensional nano structures to bring
new break throughs in electronics development.
The article lets you have a glimpse at the
crea tion of single-dimensional nano
configurations.

2009 iNEMI roadmap is now available
to the industry 59
The International Electronics Manufacturing
Initiative (iNEMI), announced today that its
2009 Roadmap is now on sale. This latest road -
map covers five product sectors and 20 different
manufacturing, component/subsystem, design,
and business process technologies. New in this
edition are chapters on photovol taics, solid state
illumination and RFID item-level tag (ILT).

Innovation from here and there 60
The article picks some news from different pro-
fessional domains among the innovative solutions.

Dr. Mihály Sipos: Outlooks 61
The article reports mainly on Hungary-spe cific
events and announcements from the world of
electronics manufacturing and telecommunication.

Miklós Lambert jr.: Survival strategies
of the American semiconductor
manufacturing industry 62
Fifty percent less participants, absent emerging
companies, more modest sponsorships
– these characterize the balance of the seventh,
2009 edition of the Globalpress Electronics
Summit. In spite of the noticeably reduced list
of invited magazines, ELEKTROnet has
received its invitation and was present on the
event. The article describes the standpoints of
some renowned industry experts of Silicon
Valley concerning the survival and stimulus
strategies for the electronics industry.
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NEC Informatikai központ lesz Budapesten

2009. április 23-án jelentették be, hogy a világ egyik vezetô
informatikai megoldásokat szolgáltató vállalata, a tokiói
központú NEC Corporation Budapesten hozza létre kelet-
európai központját

www.elektro-net.hu/hatter/neckozpont

Ipari ethernetkapcsolók kibôvült választékban

A Siemens Ipari Automatizálás (IA) divíziója új termékekkel
bôvítette ki a Scalance X-300 és Scalance XF-200 kapcso -
ló- (switch-) családokat

www.elektro-net.hu/hatter/siemensswitch

Akár ötödével is visszaeshet az információs piac

Idén az informatikai piac zsugorodásával számol az In for -
matikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), fôleg a pénzügyi
és az ipari informatikai megrendelések visszaesése miatt

www.elektro-net.hu/hatter/infopiac

Az Infoparkba költözik az EITI

Az Infopark E épülete nyerte meg az
Európai Innovációs és Technológiai In -
tézet budapesti székhelyének kiválasz -
tására indított közbeszerzési eljárást.

www.elektro-net.hu/hatter/eiti

Motorfejlesztési referenciaplatform szenzormentes
motorokhoz a Renesas-tól

A Renesas Technology Europe bejelentette MCRP06 típu-
sú, szinkron és aszinkron motorvezérlésre egyaránt alkal-
mas vezérlési referenciaplatformját

www.elektro-net.hu/hatter/renesasmcrp06

ATT Hungária Kft. 42. old.

Bergquist 31. old.

C+D Automatika Kft. 53. old.

CadCam Design Centar d.o.o. 46. old.

ChipCAD Elektronikai
Disztribúció Kft. 32., 34., 68. old.

COM-FORTH Kft. 24., 25. old.

Distrelec GmbH 1., 12., 13. old.

EFD Inc. Precision Fluid Systems Kft. 39. old.

ElectroSalon 4., 67. old.

ELEKTRO-OPTIKA Kft. 6. old.

Farnell InOne 6., 7. old.

GLYN GmbH & Co. KG Head Office 28., 29. old.

Hitelap Rt. 38., 39. old.

Inczédy & Inczédy Kft. 10. old.

Kreativitás Bt. 42. old.

Meltrade Automatika Kft. 19., 21. old.

METRIPOND Plus Mérlegtechnika Kft. 11. old.

Microsolder Kft. 40., 41. old.

Mitsubishi Electric 22., 23. old.

National Instruments Hungary Kft. 49. old.

NIVELCO Ipari Elektronika Zrt. 8., 9. old.

NÓNIUSZ Kft. 36. old.

Phoenix Mecano Kecskemét Kft. 40. old.

ProMet Méréstechnikai Kft. 50., 51. old.

RAPAS Kft. 51. old.

Robtron Elektronik Trade Kft. 33. old.

RTC Automatika Kft. 13., 25. old.

Rutronik GmbH 33. old.

Sicontact Kft. 5., 51. old.

Silveria Kft. 31. old.

SOS PCB Kft. 65. old.

Tali Bt. 36. old.

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. 2., 11. old.





Intelligens megoldások
LED-meghajtásra

A Microchip ötletes LED-meghajtó megoldásai a PIC12F683 típusú, 8-lá bú
mikrokontrollert és az MCP1630 PWM vezérlôt használják. A Micro chip 
az intelligens megoldások széles választékát kínálja a félvezetôs világítások-
hoz: többek között hatékony tápmegoldást, fényerô-szabályozást, szín -
vezérlést, aktív hômérséklet-védelmet és kommunikációt ajánl. További
részleteket ezekrôl a megoldásokról és más félvezetôs világítástechnikai alkal-
mazásokról – beleértve a tervezési ötleteket, kapcsolásokat és alkalmazási
segédleteket – a következô honlapon talál: www.microchip.com/SmartLED

Az MCP1630 feszültségnövelô LED-meghajtó demópanel tulajdonságai:

� Intellinges LED-meghajtás DC-bemenetrôl
� Max. 10, nagy fényerejû LED meghajtása 350 vagy 700 mA
� Max. 16 V DC-bemenet, max. 50 V kimenet, >90% hatásfok
� Programozható kapcsolófrekvencia (1 MHz-ig)
� Üresjárási védelem
� Fényerô-szabályozó szoftver
� Analóg és digitális vezérlôinterfész, intelligens hômérséklet-védelem

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.  2008 Microchip Technology Inc. Minden jog fenntartva: ME211Eng/08.08.
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KEZDJEN EGY KÖNNYÛ LÉPÉSSEL:
1. Vásároljon a ChipCAD Kft.-tôl

egy MCP1630 feszültségnövelô
LED-meghajtó demópanelt
(MCP1630DM-LED2), amelyhez
egy nagy fényerejû LED-sor is
tartozik a kipróbáláshoz.

Authorised Microchip Distributor

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


