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tegyük hozzá, ez nem azért történt, hogy a
hagyományos mûködtetést elektronizálják,
hanem azért, hogy egy sor olyan feladatot is
megoldhassanak, ami a hagyományos
mecha nikai mûködtetésnél elképzelhetetlen
volt. Így nem lenne kipörgésgátló, ABS, ESP,
amelyek ma már (majdnem) szériatartozé-
kok, de megalapozzák a közeljövôben kifej-
lesztésre kerülô megoldások használatát is.
A tolatóradar ma még csak sípolással (eset-
leg távolságkijelzéssel) segíti a vezetôt, hol-
nap már önállóan, és fáradhatatlan bizton-
sággal elvégzi a beparkolás rutint igénylô
mûveletét (lásd korábbi cikkünket a Bosch
fejlesztésérôl). A követôradar ma még csak
sípol a túl rövid követési távolságnál, holnap
rábízhatjuk a fék- és gázpedál mûködtetését
is. A GPS ma még „csak” a tájékozódásban
segít, holnap talán egyik megoldása lesz az
ittas sofôr biztonságos hazaszállításának. No
és ezzel érintettük a jármû-elektronika má -
sik fontos részét, mégpedig a járulékos szol-
gáltatást. A gépkocsi elektronizálásának egy
része ugyanis csak a járulékos szolgáltatás
révén valósulhat meg. Ilyen a GPS, a TMC,
az út menti kamerarendszerek, rádió- és
tévéadások, mobil adatátvitel stb. Ez szoros
kölcsönhatásban áll a belsô elektronikai fej-
lesztéssel: cél, hogy a jövô autója olyan ro -
botszolgáltatássá fejlôdjön, amely kellemes
és biztonságos körülmények között végzi
gazdája szállítását.

Nem közömbös mindezek mellett a haj-
tóenergia kérdése. Az olajipari lobbi ma
még erôsen ragaszkodik a robbanómotoros
meghajtáshoz, a jövô autója azonban alter-
natív, környezetkímélô megújuló energia-
hordozóval fog mûködni. Ez pedig egy ér tel -
mûen villamos (négykerék-) meghajtást
jelent, további (teljesítmény)elektronikai fej-
lôdéssel. Nincs messze hát az idô, amikor
az autó gépészeti és elektronikai értékhá-
nyada a jelenlegi fordítottja lesz, és azon
cikkezhetünk, hogy immár 30% alá esett a
gépészet, a közvetlen hajtású villanymoto -
roknak köszönhetôen eltûntek a fogaskere-
kek, a pneumatikus lengéscsillapítót felvált-
ja a legújabb nanoelektronikai fejlesztésû
elasz todinamikus menetstabilizáló rend-
szer… Ma még ilyen rendszerrôl nem szá-
molhatunk be, de ajánlom Olvasóink figyel-
mébe az újdonságokról számot adó jármû-
elekt ronikai rovatunkat.

Válság van a gazdaságban: talán nem olyan
mély, mint a hagyományos krízisek, de min-
den változik, miért éppen ez mûködne a
hagyományos modell szerint? Az is tény,
hogy az autóipar szenvedte el az egyik leg-
nagyobb veszteséget a válságban, manap-
ság alig fut kifizetett autó az utakon. Mindez
keményen érinti a hazai elektronikai ipart,
lévén mintegy 15%-ban az autóipari beszál-
lításban érdekeltek.

A közgazdaság-tudomány és a társada-
lom tudomány tanítása szerint azonban a
vál ság ritkán oldódik meg következmények
nélkül, mindig gyökeres változásokat hoz.
Ez várható a jármûiparban is, mégpedig el sô -
sorban az elektronikai megoldások terén.

A személyautók elektronikatartalmának
értéke a gépkocsi teljes árának jelenleg
mintegy 30%-a. Haszongépjármûveknél ez
többnyire alacsonyabb (teherautók, buszok
stb.), de hajóknál, és fôként repülôgépeknél
magasabb. Az is tény, hogy – más technikai
berendezésekhez hasonlóan – a gépjármû
vezérléstechnikáját és beépített intelligenci-
áját jelentô elektronika egyre magasabb
szintet ér el, a kezdetben csúcsmodellekbe
épített rendszerek lassan, de biztosan a szé-
riatartozékok sorába kerülnek, hiszen a
tömeggyártással áruk csökken, a növekvô
igényt az erôsödô kereslet is támogatja. Ez a
folyamat azonban válságkor megtorpan, a
vásárló többnyire elhalasztja autója lecseré-
lését, vagy legalábbis az egyszerûbb válto-
zatot választja. Ez pedig serkenti a fejleszté-
si kedvet, hiszen az elektronika szériatarto-
zékká való „leminôsítése” újabb fejleszté-
sekre ösztönöz, a jövô autóját is el kell adni
valamilyen használható marketinggel.

Az autó gépészeti fejlôdésében forradal-
mi változás nem várható. Továbbra is négy
keréken járó eszközrôl van szó, amelyet
motor hajt, és karosszéria védi az autóst és
szerkezetét a környezeti hatásoktól. A terve-
zôk fokozottan odafigyelnek az ergonómiai
megoldásokra, a légkondicionálás és ülések
adta kényelemre, a biztonságra stb. Neves
autógyárak „merészelik” a korábban „bom-
babiztosnak” vélt mechanikai megoldásokat
kiváltani elektronikus megoldásokkal, a
mechanikus kormányt felváltja az (elektro-
nikusan vezérelt) hidraulikus szervokor-
mány, a gázbovdent a potenciométerrel
vezérelt villamos adagolószelep, a féket a
lábbal mûködtetett hidraulikus munkahen-
gert felváltó hidraulikus rásegítôfék, illetve
az elektronikusan vezérelt fékhidraulika
(ami haszongépjármûveknél a már koráb-
ban bevált pneumatikus megoldás). No és
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RENDEZVÉNYEK!

INDUSTRIA – 16. Nemzetközi Ipari Szakkiállítás
ELECTROSALON – 4. Nemzetközi Elektronikai, Elektrotechnikai és Automatizálási Szakkiállítás
CHEMEXPO – 10. Nemzetközi Vegyipari és Mûanyagipari Szakkiállítás
SECUREX – 10. Nemzetközi Munka-, Tûz- és Biztonságvédelmi Szakkiállítás
ÖKOTECH – 9. Nemzetközi Környezetvédelmi és Kommunális Szakkiállítás

A november 7-i kedvezményes jelentkezési határidôig már több mint 50 cég jelezte az Ipar
Napjaira részvételi szándékát, többek között:
Mitutoyo Hungária Kft., Yamazaki Mazak, BIBUS Kft., Biotek Kft., Distrelec GmbH, Trióda
Motor Kft., St. Gobain Abrasives Kft., Steels S. Hungary Kft., Vonalkód Rend szerház, Kvalix
Automatika és Stieber Leve gô tisztaság-védelmi Kft.

Együttmûködô szakmai partnereink a MEE, a MATE, a MELT és a VVE jövôre is rangos konfe-
renciákkal gazdagítják a kiállításokat.

Jövôre megújul a SECUREX: a 2010-es tematika fókuszában a legkorszerûbb személy- és vagyonbiztonsági megoldásokon túl az
adat- és információbiztonság, a közterületek védelme lesz. Új árucsoportok: a környezet- és élelmiszer-biztonság.

Bôvebb információ és jelentkezés:
www.industria.hu, www.electrosalon.hu, www.chemexpo.hu, www.securex.hu, www.okotech.hungexpo.hu

IPAR NAPJAI 2010

2010-ben elôször 5 ipari ágazat találkozik
a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban!

ÚJDONSÁG
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Dizájnos Bluetooth headsetek a BMW-tôl és a MINI-tôl
A BMW-csoport felelôs
autógyártóként fontos
szem pontnak tartja a
bal esetek számának csök -
kentését, amelyek egyik
gyakori oka a vezetés
közbeni telefonálás. A
bajor gyártó ezért készí-
tette el legújabb kiegészítôit, az új BMW

és MINI design head -
seteket, melyek kiváló
hangminôsége mellé
elegáns külsô megjele-
nés társul. A mindössze
8 g tömegû eszközök 5
órás folyamatos beszél-
getési idôt és akár 7

napos rendelkezésre állási idôt biztosíta-

nak. A fehér színû BMW és a fekete MINI
Bluetooth headsetek a piacon lévô összes
mobiltelefonnal kompatibilisek, két tele-
fon kezelésére is képesek, valamint a szi-
vargyújtón keresztül is tölthetôek. A BMW
és MINI Bluetooth headsetek a BMW
Lifestyle kollekció többi darabjával együtt
rövidesen megvásárolhatóak lesznek a
hivatalos BMW márkakereskedésekben.

Újraforradalmasítaná a kereket a Michelin
A Michelin kerékbe épített elektromos
motorokból álló Active Wheel technoló-
giája egyszerre helyettesítené a hagyomá-
nyos motorokat, a váltót, a kuplungot és a
felfüggesztést is.

A technológia lényege, hogy a kerékbe, a
tárcsafék mellé két elektromos mo tort kap-
csolnak, amelyek közül az egyik a kereket
forgatja. A másik aktív felfüggesztési rend-
szerként szolgálna, mivel egy aktuátor segít-
ségével folyamatosan változ tatná a lengés-
csillapítás feszességét, akár minden harma-
dik ezredmásodpercben. Ebben a felfüg-
gesztésben minden ol daldôlést vagy bólintó
mozgást automatikusan korrigál a rendszer.
Ráadásul az Active Wheellel felszerelt
autókban nincs szükség kuplungra, félten-
gelyre, differenciálmûre, sebességváltóra,
kardántengelyre és kanyarstabilizátorra sem.

Összkerékhajtás is megvalósítható, ha a

jármû mind a négy kereke Active Wheel.
Mivel a kerekek nyomatéka kü lön-külön
szabályozható, hasonló hatást le het elérni,
mint egy hagyományos 4×4-es autóban,
amit aktív differenciálmûvel is felszereltek.

A leglátványosabb változás az lenne,
hogy az autókból eltûnnének a hagyomá-
nyos motorok, így a teljes orr-részt gyûrô-
dôzónának vagy csomagtartónak lehetne
kialakítani.

Középpontban a közlekedési ipari elektronikai
rendszerek fejlesztése a Farnellnél

A Farnell jelentôsen kibôvítette gép -
jármûipari, vasúti és egyéb, közlekedés-
technikai tervezésben érdekelt villamos-
mérnököknek szánt kínálatát. Ezzel egy
idôben a vállalat technikai segédanyago-
kat is közzétett, amelyek a termékválasz-

tás és alkalmazásfejlesztés folyamatát
gyorsítják fel jelentôsen.

A legutóbbi frissítéssel hozzáadott több
mint 800 új alkatrésszel a Farnell jár mû -
technikai alkatrész-portfóliója immár 80
világszínvonalú beszállító több mint
4000 termékébôl áll össze. A villamos-
mérnököknek összeállított több mint 60
új segédlet között alkalmazási jegyzete-
ket, választási segédleteket, tervezési ötle-
teket és referenciákat is megtalálhatunk.

A Farnell jármûipar iránt is tanúsított el -
kö telezettségének megfelelôen, a Far nell
Tech  nology First szakfolyóirat legfrissebb
számában is a jármûipar áll a középpont-
ban. A Farnell folyóirata arról ismert,
hogy a legfrissebb híreket, termék- és
piaci információkat ismerteti. A kiadvány-
ban megtalálható szakcikkek és kérdés-
válasz gyûjtemények témaköre olyan sok-
rétû, hogy a mo torkerékpártól kezdve a
mezôgazdasági nehézgépekig mindenfé-
le jármûre kiterjednek.

A Technology First letölthetô PDF vagy

interaktív online-változatban is elérhetô a
Farnell weboldaláról, a Technology First
kategórián belül és a „Transportation”
hivatkozáson keresztül. Ezen a hivatkozá-
son további információk hozzáférhetôk
az újtermék-bevezetésekrôl, és lehetôsé-
get biztosít a termékek kategóriák szerinti
böngészésére és a kapcsolódó mûszaki
adatok megtekintésére.

Jamie Furness, a Farnell globális stra -
tégiai és vállalatfejlesztési igazgatója a
következôképp kommentálta a bejelen-
tést: „Annak érdekében, hogy napjaink és
a jövô jármûvei komfort, menetbiztonság,
információtechnológia terén mind sok-
rétûbbek, biztonságosabbak, hatéko-
nyabbak és kedvezôbb feltételek mellett
gyárthatók legyenek, az innovatív elektro-
nikai fejlesztés teljességgel elkerülhetet-
len. A hosszú távú siker kulcsa tehát min-
denképpen az innováció, és annak elle-
nére, hogy pillanatnyilag és átmenetileg a
közlekedési ipar (különös tekintettel az
autóiparra) nehézségekkel küzd, biztosak
vagyunk benne, hogy jobban nem is idô-
zíthettük volna jármû-elektronikai ter-
mék választékunk jelentôs bôvítését.”

AUTÓS HÍREKJÁRMÛ-ELEKTRONIKA
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A MEGFELELÔ CSATLAKOZÓ KIVÁLASZTÁSA
JÁRMÛIPARI ALKALMAZÁSOKRA
MARISOL SALGADO, PREMIER FARNELL SZAKMAI TÁMOGATÓCSOPORT

Manapság minden forgalomba helyezett személyautónak szerves részét képezik az elektronikai csatlakozók,
amelyek megkönnyítik az egyes részegységek eltávolítását és cseréjét. E csatlakozókat kifejezetten a
jármûipari követelmények szerint, az elektromos gyújtás, biztonsági berendezések, szervovezérlés stb. jel-
lemzôinek megfelelôen tervezték

A jármûbe szerelést követôen a csatlako-
zóknak hosszú távon, meghibásodás nél-
kül mûködôképesnek kell lenniük a –40
… +85 °C hômérséklet-tartományban az
utastérben, illetve a –40 … +125 °C
hômérséklet-tartományban a gépháztetô
alatt. A hômérséklet-állóság nem minden,
a csatlakozóknak ki kell bírniuk a több
évnyi rázkódást, és ellen kell állniuk
azoknak a folyadékoknak (hûtôfolyadék,
fékfolyadék, különbözô viszkozitású ola-
jok), amelyek a személygépjármûvekben
elôfordulhatnak. A jármûvek tervezett,
több százezer kilométeres élettartama
alatt ezek a csatlakozók továbbá ki van-
nak téve hônek, párának és sótartalmú
közegeknek, amelyeknek szintén ellen
kell állniuk. A jármûipari csatlakozóknak
több szabvány elôírásait kell kielégíteni-
ük, ezek közül a legjelentôsebbek az
AsTM B117 és az sAE J1455 szabványok.
A csatlakozók be szállítóinak is szigorú
kö vetelményeknek kell megfelelniük.

A mai piacokon többféle jármûipari csat-
lakozó érhetô el. Az újabb modellekben a
hôre lágyuló mûgyantákat kezdik bevezetni,
amelyek lehetôvé teszik rövidebb csatlako-
zófalak alkalmazását és egyúttal fenntartják
a korábbi modellekre jellemzô jó, elôírások-
nak megfelelô környezetállóságot is. A
különbözô méretben elérhetô csatlakozók
különféle nagyságú áramerôsséggel terhel-
hetôk: míg a kisebbek és vékonyabbak
kisebb áramokkal terhelhetôk, a nagyobbak
és vastagabbak természetesen az indítóára-
mot is kibírják.

Az autógyártók részérôl (elsôsorban
költségmegtakarítási megfontolásokból)

igény mutatkozik a különbözô szerelési
változatokra is. A forrasztás helyett újab-
ban újracsatlakoztatható kivezetéses
megoldásokat vezettek be, amelyek
„press-fit” néven vonultak be a köztudat-
ba. A megoldás elônye, hogy a nyomta-
tott huzalozású hordozóhoz forrasztás-
mentes csatlakoztatást tesz lehetôvé. A
mechanikai és elektromos rögzítést rugós
mechanizmus és furatszerelés biztosítja, a
felhasznált csatlakozó pontos típusa
pedig természetesen az aktuális alkalma-
zás (kis feszültségû jelátvitel, gyújtás stb.)
függvénye.

A jármûipari elektromos csatlakozók
típusai

Az új jármûipari alkalmazásokhoz rend-
szeresen újfajta csatlakozókra van szük-
ség, amelyek megfelelnek az új biztonsá-
gi, erôátviteli, komfort és navigációs fej-
lesztések követelményeinek.

A koaxiális csatlakozók biztonságos
mechanikai rögzítést, akár 6 GHz-ig jelát-
vitelt biztosítanak, és kielégítik az

Automobile Expert Group (FAKRA) és a
United States Council for Automotive
Research (USCAR) elôírásait is. Ezeket a
csatlakozókat a globális helyzetmeghatá-
rozó rendszerekben (GPS), autórádiók -

ban, gépjármûves mobiltelefon-alrend-
szerekben, karambol-állapotkiolvasók-
ban és multimédiás rendszerekben hasz-
nálják. E csatlakozók legnagyobb gyártói
az Amphenol, a Tyco és a Molex.

Az ún. wire-to-wire és wire-to-device
csatlakozókat (mint amilyen pl. a Tyco
Ampseal 16 rendszer) kifejezetten nagy
környezeti igénybevételre fejlesztették ki.

A csatlakozók támogatják a biztonságos
csatlakozó-pozicionálást (CPA – Con nec -
tor Positions Assurance) és a biztonságos
végpont-pozicionálást (TPA – Terminal
Positions Assurance). Elôbbi a csatlakozó-
ház biztonságos egyben maradását bizto-
sítja és megakadályozza a szétcsúszást,
utóbbi pedig vizuális jelzés segédletével
felel a végpontok rögzített helyen tartásá-
ért.

A Molex HsAutolink csatlakozórend-
szer tartalmaz egy nagy átviteli sebességû
adatbuszt, amely kielégíti a gazdag csat-
lakoztatási lehetôségeket kínáló jármûvek
igényeit. Ennek megfelelôen tartalmaz
USB 2.0-kompatibilis portot is, lehetôvé
téve mp3-lejátszók, navigációs rendsze-
rek stb. csatlakoztatását.

A legújabb igények kielégítésére újab-
ban optikai csatlakozókat is bemutattak,
amelyek még szélesebb sávú, igény sze-
rint titkosítással ellátott jelátvitelre adnak
lehetôséget kisebb tömegû, helytakaréko-
sabb rendszerek formájában. Ezek gyártá-
sával több vállalat, köztük a Tyco és az
AVX is foglalkozik.
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SHOJI TSUBOTA,
a kerámiakondenzátor-
termékek
európai menedzsere
a nürnbergi
Murata Irodában

AZ ÚJ MLCC-TECHNOLÓGIA
ALKALMAZÁSA
ELEKTROMOS JÁRMÛVEKBEN
ÉS A FORMULA–1-BEN
Az új kerámiák és égetési technológiák olyan kerámiakondenzátor-típus kifejlesztéséhez vezettek, amely ezelôtt
elképzelhetetlen volt. Bár az új teljesítménykondenzátor mérete majd’ ötvenszerese a Murata eddigi legnagyobb
MLCC-kondenzátorénak, mérete és tömege miatt mégis kiválóan megfelel akár Formula–1-es versenyautókhoz…

Nem is olyan régen a
teljesítményelektronikai
áramkörökben (például
elektromos vagy hibrid
elektromos jármûvek-
ben) csak és kizárólag
film- vagy alumínium
elektrolit-kondenzáto-
rokat használhattuk.
Ezeknél az alkalmazá-
soknál több tíz vagy
inkább több ezer μF
kapacitású simítókon-
denzátorokra van szük-

ség, amelyeknek jól kell tûrniük a nagy búgóáramokat (az egyen-
feszültségre szuperponálódó váltakozó áramokat), és a mai nagy
teljesítményû autókra jellemzô nagy igénybevételt. Többrétegû
kerámiakondenzátort (MLCC1) kellô méretben a nagyfeszültségû
alkalmazásokhoz korábban egyszerûen lehetetlen volt gyártani.
Az MLCC-k ennek tetejében nem teljesítették a magas búgóára-
mokkal szembeni ellenállási követelményeket.

A Murata Technologies gyártó- és fejlesztôcég tudományos
munkatársai meg voltak gyôzôdve arról, hogy MLCC-t mégis
lehetséges minden korábbinál látotthoz képest nagyobb méret-
ben elôállítani, maguk mögé utasítva a nagy teljesítményû al -
kalmazásokban a film- és alumínium elektrolit-kondenzátorokat.
A projekthez új, kis veszteségû anyagot is kifejlesztettek, amely
az összes eddigi MLCC-típushoz képest eltérô jellemzôkkel ren-
delkezik. Az eredmény pedig nem más, mint a Murata által vala-
ha gyártott legnagyobb, a sorban következôhöz képest is ötven-
szer nagyobb kondenzátor, az EVC-terméksorozat (lásd 1. ábra).

Felépítés és tulajdonságok

Az EVC-terméksorozat fôképpen a Murata saját, kis veszte-
ségû kerámiáit tartalmazza (lásd 2. ábra). A kerámián belsô
elektródákból álló, nikkelanyagú hálózatok ívelnek át, ame-
lyek egy rézbôl készült, külsô elektródához csatlakoznak. Ez
utóbbiakat a fém kivezetésekhez ólommentes anyaggal kötik.
A nagyméretû kerámiaalapú alkatrészeknél problémát jelent
a beszerelés utáni törésveszély, ezért az EVC-sorozatú kon-
denzátorokat speciális törésállóra tervezték, miközben a
nyomtatott huzalozású hordozót szerelés közben mechanikai
igénybevételnek teszik ki.

A névleges feszültség és kapacitás közötti összefüggést ábrá-
zoló grafikonon (lásd 3. ábra) látható, hogy az EVC-sorozatú
kondenzátorok kívül esnek a jellemzôen MLCC-k által birtokolt
mérettartományon, és a filmkondenzátorok területét ostromol-

ják. Ezek alapján kijelenthetjük, hogy az EVC-sorozatú konden-
zátorok az MLCC-k egy teljesen új kasztját teremtették meg.

A speciálisan fejlesztett, kis veszteségû és nagy kapacitású
anyagok 1,56 A/cm3 mértékû térfogategységre jutó maximális

búgóáram levezetését teszik lehetôvé, melyek egy nagyság-
renddel kedvezôbbek a filmkondenzátoroknál és két nagyság-
rendnyivel jobbak az alumínium elektrolit-kondenzátoroknál
(lásd 4. ábra). Mivel a búgóáram maximális értéke nagyságren-
dekkel nagyobb, a tervezôk a film- vagy alumínium elektrolit-
kondenzátorokat kisebb kapacitásértékû MLCC-vel is kiválthat-
ják, amelyek ráadásul a kisebb hôtermelés miatt közelebb is
helyezhetôk más alkatrészekhez. Bizonyos alkalmazásokban a
Murata EVC-sorozatú kondenzátorok csökkenthetik a teljes
rendszer hûtéssel szemben támasztott követelményeit.

A Murata EVC-térfogategységre jutó kapacitása szintén igen-
csak figyelemreméltó. A filmkondenzátorokra jellemzô 1,2
μF/cm3 és az alumínium elektrolit-kondenzátoroknál megszo-
kott 1,89 μF/cm3 helyett az EVC-knél ez az érték 2,4 μF/cm3. Ez

1. ábra. A Murata EVC-terméksorozata

2. ábra. A Murata EVC-sorozatú kondenzátorok felépítése

3. ábra. A Murata EVC-sorozatú kondenzátorok névleges
feszültsége és kapacitása közötti összefüggés

1 MLCC: Multi-Layer Ceramic Capacitor
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azt jelenti, hogy bár az EVC-k 32×40×4 mm-es mérete az
MLCC-khez képest relatív nagy, még mindig sokkal kisebb a
film- és alumíniumkondenzátorokhoz képest.

A nagy névleges áram és feszültség, a kis méreteik és kiváló
termikus tulajdonságaik miatt a Murata új technológiája mind-
ezek alapján leginkább az elektromos, ill. hibrid-elektromos gép-
jármûvekhez felel meg. Az 5. ábrán egy tipikus hibrid elektro-
mos jármû erôátviteli rendszerét láthatjuk, ahol a teljesítményt
egy belsô égésû és egy elektromotor szolgáltatja. A rendszerben
két inverter áramkör mûködik, amelyek az elektromotort, ill. a
légkondicionáló berendezést hajtják meg. Mindkét inverter
400 V feszültséggel mûködik, amelyeknél az RC-védôkörben
tipikusan filmkondenzátorokat használnak. A film- és alumínium
elektrolitkondenzátorok a bennük található szerves anyag miatt
gyenge hômérsékleti ellenállást tanúsítanak. Az EVC-sorozatú
kondenzátorok ezzel szemben teljes egészében szervetlen anya-
gokból készülnek, a magas hômérséklettel szembeni ellenállá-
suk magas. Az MLCC-k túlfeszültségtûrô képessége az alacsony

ekvivalens soros ellenállásuk és induktivitásuk (ESR és ESL) miatt
sokkal jobb, mint a filmkondenzátoroké. Az EVC-sorozatú kon-
denzátorok több száz voltos névleges feszültsége megfelel a
modern elektromos jármûvek követelményeinek.

Az EVC-sorozatú kondenzátorokat a 6. ábrán látható, teljes
egészében elektromos hajtású és telepes üzemû robogóban
már felhasználták. A robogó 100 km/h csúcssebességre és
6,8 másodperces 0 … 80 km/h gyorsulásra képes, egyetlen fel-
töltéssel kb. 100 km megtételére képes (a teljes újratöltési idô
mintegy 2 óra). A robogó károsanyag-emissziója zérus.

A robogó teljesítménykonverterében (lásd 7. ábra) 5 db
Murata EVC-kondenzátort használtak fel a tervezôk az inverter
simítására szolgáló áramköri kártyán az IGBT által generált túl-
feszültség csökkentésére. Az MLCC-k használatával az IGBT
kapcsolásakor keletkezô túlfeszültségek jelentôsen letörhetôk,
ez pedig elég lehet ahhoz, hogy az IGBT-knél kisebb mûködé-
si feszültséget engedjünk meg. Ez pedig ahhoz vezet, hogy az
IGBT lekicsinyíthetô, egyetemben a simítókondenzátorral és
ezzel együtt a teljes inverterrendszerrel.

KERS

Az EVC-sorozatú kondenzátorok egy másik felhasználási lehe-
tôsége a 2009-es szezon Formula–1-es versenyautóiból ismerôs
kinetikus energiahasznosító
rendszer, a KERS2. A KERS kis
méretét és tömegét az
olyan csúcstechnológiás
alkatrészeknek köszön-
heti, mint az EVC-so -
ro zatú kondenzátorok.

A KERS használatát
a Formula 1-ben a
szabályok változta-
tása tette lehetôvé.
A KERS lehetôséget
nyújt arra, hogy
a fékezéskor ke -
letkezô, egyéb-
ként veszteség-
be menô energiát tárolják és hasznosítsák. A fé kezéskor kelet-
kezett energia eltárolásával és gombnyomásra történô felszaba-
dításával az autó teljesítménye megnövelhetô. A jelenlegi sza-
bályok maximum 400 kJ energia eltárolását és legfeljebb 60 kW
teljesítmény felszabadítását teszik lehetôvé versenykörönként.
Ez átlagosan körönként 6,7 másodperc idônek felel meg, a ter-
vezôk reménye pedig az, hogy ez a megoldás hosszú távon új
dimenziókat nyithat meg az autósportban, különösen, ami az
elôzéseket illeti.

A KERS tervezôinek azért esett a választása a Murata EVC-soro-
zatú kondenzátoraira a teljesítménykonverziós áramkör tervezé-
sekor, mert kisméretû, kis tömegû és kiváló hullámtûrô karakte-
risztikával rendelkezik. A KERS kis tömege azért is rendkívül fon-
tos, mert a kocsiszekrény súlyeloszlása a jármû általános teljesít-
ménye szempontjá-
ból döntô fontossá-
gú. A KERS kis mére-
te egyértelmûen a
Murata kerámia-
technológiájának
köszönhetô, amely
páratlan térfogat-
egységenkénti kapa-
citást tesz lehetôvé.

A KERS-ben tör-
ténô alkalmazás
bizonyítja azt is,
hogy az EVC-soro-
zatú kondenzáto-
rok extrém körül-
mények között is maximálisan megbízhatóak, amelyet legfô-
képpen nagy hômérséklet-állóságuknak köszönhetnek. Az
EVC-k a kedvezô hullámtûrô karakterisztikájukat 125 ˚C-ig is
megtartják.

Mivel a Formula–1 tervezôcsapataitól gyakran születnek
olyan ötletek, amelyeket elôbb-utóbb a kereskedelmi forga-
lomban kapható jármûvekben is felhasználnak, a KERS önma-
gában vagy egészében is része lehet a „zöldebb” technológiás
hétköznapi jármûveknek is. A Murata reménye az, hogy a
KERS és az elektromos, ill. hibrid-elektromos jármûvek továb-
bi fejlesztésével a jövôben is hozzájárulhat a globális környe-
zetvédelemhez.

www.murate.eu

4. ábra. Az egyes kondenzátortípusok térfogategységre jutó
maximális áramkapacitása

5. ábra. Egy hibrid-elektromos jármû erôátviteli rendszerének
vázlata

7. ábra.
Az 6. ábrán látható robogó
teljesítménykonvertere
a Murata EVC-kondenzátorokkal

2 KERS: Kinetic Energy Recovery System

6. ábra.
Nagy teljesítményû robogó elektromos hajtással

és Murata EVC-kondenzátorokkal
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ORSZÁGÚTI ÉS KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK
A DIGITÁLIS VILÁGBAN (DAB-TPEG) (1. RÉSZ)
SZABÓ TAMÁS, DR. KANE AMADOU

A cikk témája a közlekedési és országúti információk továbbításában adódó változások, melyek a digitális
mûsorszórás fejlôdésével váltak elérhetôvé. Ezen értesülések pontos továbbítása a mai rohanó világban és
az egyre növekvô igények okán is fontos szerepet játszanak az ember mindennapi életében, hiszen ezáltal
biztonságosabbá és kényelmesebbé tehetô a közlekedés, az utazás. A cikk bemutatja a szolgáltatás elônye-
it, valamint az üzenetek általános felépítését, továbbítását

Általában a DAB-ról

A DAB (digitális rádiómûsor-szórás) teljes
digitális rádiómûsor-szóró rendszer, me -
lyet nem csak a hangszolgáltatásokra ter-
veztek, hanem az alacsony adatátvitelre,
ábrák, HTML-oldalak, kiegészítô adatok
átvitelére is. Elsôsorban földfelszíni mû -
sorszóró rendszerként érhetô el, de gon-
doltak a mûholdas és vezetékes hálózat
támogatására is. A DAB-szabvány az ana-
lóg világban meglévô problémák kikü -
szö bölésére született. Az analóg hálóza-
tok természetesen képesek rádiószolgál-
tatást nyújtani a legtöbb mobil és hordoz-
ható eszköz számára, de nem nyújtanak
semmilyen biztonságot többutas interfe-
rencia ellen, mely elkerülhetetlen, hogy
beszéljünk róla, amikor mobil kommuni-
kációs rendszerekrôl beszélünk, vagy az
AM-je leknél gyakran elôforduló interfe-
rencia és áthallásjelenségeknél sem.

A digitális mûsorszórás kialakulásával
és egyre nagyobb mértékû terjedésével
különbözô szolgáltatások váltak elérhetô-
vé, és számos kutatási lehetôséget ered-
ményezett, melynek köszönhetôen ezek
a szolgáltatások tovább fognak bôvülni.
Ezek egyike az úgynevezett TPEG (Trans -
port Protocol Experts Group), mely or -
szágúti és közlekedési információk sugár-
zására jött létre.

A munkám során az RTM-üzenetek ke -
rül nek kialakításra, mivel a GEWI által
szolgáltatott információk ezt a területet fe -
dik le. Egy egyszerû RTM különbözô rög -
zített adatmezôket tartalmaz, úgymint az
eset komolysága és üzenetgenerálási idô,
számos más RTM-komponenssel együtt.
Utóbbiak leírják egy esemény jellemvo-
násait – úgymint baleset, helyzetek (pl.
földrajzi hosszúság, szélesség) és ország-
úti munkák –, és van egy hierarchikus
struktúra, ami egyszerûvé teszi, hogy
megfelelô részletességi szinten leírja az
eseményeket.

Mindegyik alkalmazásra teljes szabály-
rendszer vonatkozik, külön-külön táblákkal,
osztályokkal, melyek mind úgy épülnek fel,
hogy az üzenetek minél pontosabbak, rész-
letesebbek legyenek, azért, hogy az utasok
számára minél életszerûbb és pontosabb
üzeneteket tudjanak szolgáltatni. Ezekkel az
információkkal gyakorlatilag valós idejû
információt kapunk mindazon, számunkra
elôre nem látható eseményekrôl, melyek
utazásainkat élvezetesebbé, kényelmesebbé
és biztonságosabbá tehetik.

A TPEG-szabvány

A TPEG egyszerû adatfolyam-protokoll,
mely szállíthat egy adattartományt, hogy ki -
szolgálja az úgynevezett in tel li gens köz le -

kedési rendszereket (ITS). Egyszerûen to váb -
bítható a legtöbb digitális hordozóra, és
elsôsorban a digitális rádióknál alkalmas
arra, hogy képes le gyen a gépjármûvekbe
épített rendszerekbe közlekedési és utazási
információkat kézbesíteni. A kutatások
során az is kiderült, hogy más információkat
is továbbítani lehetne a TPEG-en belül, és
ezáltal ki bôvítették a projektet is.

Jelenleg három üzenetosztály, melye-
ket a TPEG-technológiában alkalmazá-
sok nak neveznek, áll rendelkezésre a
CEN és ISO szabványosítás által. Ezek a
kö vetkezôk:
� kiszolgálási és hálózati információ (Ser -

vice & Network Message = SNI) alkal-
mazás

� országúti forgalmi üzenet (Road Traffic
Message = RTM) alkalmazás

� nyilvános közlekedési információs
(Pub lic Transport Information = PTI) al -
kal mazás
A következôk jelenleg is fejlesztés alatt

állnak:
� parkolási információk (Parking Infor -

ma tion = PKI)
� torlódási és utazásiidô-információ (Con -

gestion and Travel-Time = CTT)
� közlekedésiesemény-megállapítás (Traf-

fic Event Compact = TEC)
� idôjárási információk az utazók számá-

ra (Weather information for travelers =
WEA)
Mivel a protokollt gép által olvasható-

nak, értelmezhetônek szerkesztették, ezért
egyszerû a vevô számára, hogy az informá-
ciókat a felhasználó számára különbözô
módszerekkel és természetesen bármilyen
nyelven megjelenítse. A TPEG kulcsfontos-
ságú fejlesztés, mely egy igazán nyitott pia-
cot hoz létre a közlekedési és utazási infor-
mációk számára. Ez a versenyképes piac
gondoskodni fog arról, hogy a nyilvános-
ságnak mindig legyen hozzáférése a leg-
jobb minôségû információkhoz.

A TPEG megkülönböztetô jellemvonásai

A közlekedési és utazási információk
sugárzásának koncepciója korlátozott1.ábra TPEG adatfolyam elôállítása
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kommunikációs sávszélességen keresztül
elsôdleges a DAB rádióvevôk számára,
ami azt jelenti, hogy a TPEG-szabványok
rendelkeznek néhány jellegzetességgel,
melyek a nyilvános közlekedési informá-
ciós mezôknél használatos más szabvá-
nyoktól eltérôek. Ezeket az eltérô jellem-
vonásokat az alábbiakban foglaltuk
össze:
� A szabvány speciálisan arra kijelölt,

hogy kommunikáljon a végfelhaszná-
lókkal rádiómûsor-szórókon keresztül,
vagy más információsugárzókkal.

� A nyilvános közlekedési információk
az információknak csak egy típusa,
amit magában foglal. A TPEG-et elsôd-
legesen országúti közlekedési informá-
ciók, idôjárási információk stb. sugár-
zására alkalmazzák.

� Az adatfolyam egyirányú, nincsen sem-
milyen választási lehetôség, hogy mit
küldjenek (minden választást akkor
hajtanak végre, miután az adatot fogad-
ják a végfelhasználó eszközzel).

� Megfelel a korlátozott kommunikációs
sávszélességnek, mely a rádiós mûsor-
szórás számára lehetséges. Az üze-
netstruktúrákat úgy alakították ki, hogy
hatékonyan kezeljék az üzeneteket,
melyek „eseményeket” írnak le, vagy
kivételeket normális mûveletek számá-
ra. Nincsenek kialakítva arra, hogy
hatékonyak legyenek a nagy mennyi-
ségû adat sugárzására, úgymint a nyílt
közlekedési szolgáltatási menetrendek;

� A TPEG kifinomult helymeghatározó
rendszert alkalmaz. Szélességi és hosz-
szúsági koordinátákat használ (WGS84

vonatkoztatási rendszerre alapozva),
szöveges leírásokat és kapcsolatokat
tartalmaz a helyek között, hogy multi-
modális közlekedési csomópontokat
támogasson.

� A TPEG-üzenetek információkat tartal-
maznak, hogy mikor és honnan sugá-
rozhatóak az üzenetek.

� A TPEG bármilyen programozási nyel-
ven kódolható, azért, hogy nyelvfüg-
get len legyen. Engedélyezett az üzene-
teknek az is, hogy a felhasználó által
kiválasztott bármilyen beszédnyelven
kiértékelhetô legyen.

A TPEG-rendszer mûködése

Annak érdekében, hogy a legjobb rugal-
masságot biztosítsák, a TPEG-rendszert úgy
fejlesztették ki, hogy számos különbözô
szolgáltatás-elôállítót engedélyezzen arra,
hogy az ITS számára különbözô típusú
információkat továbbítson anélkül, hogy a
vivôrendszer által nyújtott bármely eszköz-
ben megbíznánk. Ezt úgy fejlesztették ki,
hogy ne veszélyeztesse a protokoll vivôfüg-
getlenségét. Ebbôl kifolyólag a TPEG keret-
be foglaló vivôjének elsô szintje – a trans -
port frame – a TPEG-alkalmazás kereteinek
többszöröse, melyek teljesen különbözô
típusú információkat továbbítanak, és egy
TPEG-folyam pedig potenciálisan kü lön -
bözô szolgáltatás-elôállítóktól származó
transzport frame-ek egy sorozatából áll elô.
Ez azt jelenti, hogy a TPEG stream létreho-
zása egy kétlépcsôs multiplexálási folya-
mat, melyet a 1. ábra mutat be. Az elsô lép-
csôben különbözô társaságoktól származó,

különféle TPEG-üzenetet elôállító alkalma-
zások együttesét fogják össze a TPEG
Application Multiplexerrel. Ezáltal külön-
bö zô szolgáltatások keletkeznek, melyeket
a második „lépcsô” segítségével, vagyis a
TPEG Service Mutiplexerrel szintén egy
egységgé alakítanak, és továbbítják egy kö -
zös adatfolyamként a céleszközökre. Ezen
fo lyamat segítségével tudják azt elérni,
hogy minimális frekvenciatartomány, illet-
ve sávszélesség felhasználásával jelentôs
mennyiségû, különbözô adatokat továbbít-
sanak egyszerre.

A 2. ábrán látható, hogy a TPEG-kerete-
zés két fô részre oszlik. Az egyik az alkal-
mazásrész, másik a szaggatott vonaltól fel-
felé a „csomagoló” csomagkészítô rész,
mely csomagok különbözô keretekbôl áll-
nak össze, és kerülnek továbbításra az
adó készülékek által. A TPEG-üzenetek
egymás után sorban alkotják a szolgálta-
tás komponens adatokat, melyek hibael-
lenôrzô, mezôhosszúság- és azonosító-
mezôk által alkotják a szervizkomponens
keretet. Több ilyen keret egymásutánja
hoz létre egy szolgáltatás keretet. amely
szintén kiegészül különbözô mezôkkel,
melyek együttesen alkotják a kisugárzásra
kerülô Transport Frame-et.

Mindegyik TPEG-üzenet az üzenettar-
talom szükségességének megfelelôen
szá mos elemet tartalmaz. A következôk-
ben ezeket a fontos és szükséges eleme-
ket részletezném, hogy egy TPEG-üzenet
milyen összetevôkbôl épül fel, és azok az
összetevôk is milyen további részegysé-
gekbôl tevôdnek össze.

(folytatjuk)

2.ábra A TPEG keretezô struktúrája
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TRAFFIPAX! – SOK AUTÓS RÉME
LAMBERT MIKLÓS

Elmúlt számunkban fejeztük be dr. Oláh Ferenc cikksorozatát az autóba
beépített biztonsági radarokról, amely a vezetô munkáját segíti, a közleke-
désbiztonságot növeli. A közlekedésfelügyeleti hatóság azonban szabályokat
állít fel, betartásukra pedig egyre komolyabb mûszerezést fejlesztettek ki

Kezdetben radarok jelentek meg autóra
szerelve, kézben tartva vagy fixen beépít-
ve, majd ezt kiegészítették a lézeres sebes-
ségmérôk. Az elkészült felvétel sok autós
életét keseríti, és pénztárcáját karcsúsítja.
De amit az egyik ember kitalál, a másik
kitalálja ellenszerét, megjelentek a „védel-
mi” mûszerek is. Nem áll szándékunkban
védelmünkbe venni a sebességhatárokra
fittyet hányó autóst, de ki ne találkozott
volna már a közúti munkálatok befejez -
tével hónapokig ottfe -
lejtett, vagy indokolat-
lan(nak tûnô) sebesség-
korlátozó táblákkal, ami
a dinamikus közlekedést
lassítja, és ezáltal fokoz-
za a balesetveszélyt?
Persze van olyan eset is
bôven, amikor mi vesszük
lazábban a szabályokat, mert sie-
tünk, vagy éppen senki sincs a köze-
lünkben. Használjunk hát ellenôrzô, vész-
jelzô, védekezô mûszert!

Szabad ilyet egyáltalán használni? Né -
hány éve még súlyos bûncselekménynek
számított használata. Ma már más a hely -
zet! A 175/2003 Korm. rendelet ha -
tálybalépését követôen a radardetektorok
és lézerblokkolók nem tartoznak a tiltott
eszközök kategóriájába. Magyar or szágon
kívül csupán az USA-ban gondolkodnak
így. Mint ismeretes, a német or szági autó-
pályákon általában nincs sebességhatár,
de a sebességkorlátozott útszakaszokat
figyelik és büntetnek is. Magyarországon
több médium közli a mérési helyeket, de
ez az információ esetlegesen jut el hoz-
zánk, az autóba épített mûszer kényelme-
sen és biztonságosan jelez. Minden körül-

mények között? Nem egészen. Nézzük az
elônyöket és korlátokat!

A mûszerek egyik legjelentôsebb be -
szerzési forrása az Euro Noliker Kft., a ter-
mékekrôl a www.powertuning.hu honla-
pon tájékozódhatunk. A mûszerekbôl óri-
ási választék áll rendelkezésre, mindenfé-
le jármûre, több feladatra, így vételkor
ajánlatos tanulmányozni a készülékeket,
sôt, az eladó tanácsokkal is szolgál. A leg-
jobb gyártók a kanadai ESCORT, a koreai

KIYO és a dán BLINDER cég.
A radaros sebességmérés

ellen elegendô a jel-
zés, mert a radarjelek
több száz méterre
szóródnak, így ha a

radardetektor idôben
jelez, a vezetônek van ideje

csökkenteni a sebességet, mert a
fénykép csak kb. 50 méterrôl készül.

Slágertermék a KIYO E-255-ös készüléke
és az ESCORT 8500 X50 Euro radar- és

lézerdetektor. Ezen eszközök radar- és
lézerérzékelésre is alkalmasak, de a leg-
gyakoribb lézeres mérések ellen hatásos
védelmet csak a lézerblokkolók nyújtanak.

A lézerrel már 2 km-rôl is bemérhetnek

bennünket, így elvileg több idô állna ren-
delkezésre sebességünk csökkentésére, de
– éppen ennek ellensúlyozására – a befo-
gás pillanatától kezdve videofelvétel készül
a kocsiról, ráfényképezve a sebességet,
amit nem lehet „kimagyarázni”. A lézer-
blokkoló viszont olyan visszavert jelet küld
a mérômûszerre, amelyet az nem tud fel-
dolgozni, így a sebességmérô készüléken a
sebesség helyett három vízszintes vonal lát-
szik. Ez persze intô jel a sofôr részére, tehát
a védelmi feladatot ellátta anélkül, hogy
súlyos anyagi következményei lennének,
ám a blokkolás csak egy bizonyos ideig
lehetséges, így mindenféleképpen szüksé-
ges lassítani. Legelônyösebben ajánlhatók a
KIYO Laserpro3 készüléke 3 blokkolófejjel
és a Blinder M47X-treme készüléke négy
blokkolófejjel, amelyek a legújabb sebes-
ségmérô lézereket (pl. SCS-102, PRO
LASER III) is képes blokkolni.

Vigyázni kell azonban a fixen telepített
radaros sebesség-ellenôrzôkkel, mert rö vid
távon hatnak, és általában csak a legjobb
reflexûeknek sikerül megúszni a kompro-
mittáló fotót. Ezen eszközök ellen minôsé-
gi radardetektorral, mint pl. az ESCORT
8500 X50 Euro, vagy a BELTRONICS 967e
radardetektorral érdemes védekezni.

Végezetül csak annyit ajánlhatunk,
hogy a mûszereket érdemes beszereltetni
autónkba, de ne azzal a céllal, hogy most
már szabadon száguldozhassunk, hanem
azért, hogy a figyelmünk csökkenése ese-
tén legyen egy objektív eszköz, amely
jelzi lankadását.

A LASERPRO 3 lézerblokkoló beszerelve

A KIYO E-255
radar-
és lézerdetektor
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A Linear Technology  LTM8031 típusnéven bemutatott egy tel-
jes értékû, 1 A-es DC/DC-átalakító SiP-megoldást, amely az
EMC DC/DC µModule® családjának második tagja. Tartalmazza
a tekercset, a DC/DC kontrollert, teljesítménykapcsolókat,
szûrôket és minden szükséges támogató alkatrészt a 9×15×2,82
mm méretû LGA típusú tokozásában.

Az eszközt egy független, elektromágneses interferenciát vizs-
gáló laboratórium vizsgálta be az EN55022 class B szerint.
Kapcsolási frekvenciája 200 kHz … 2,4 MHz között állítható
egyetlen ellenállással, ill. szinkronizálható külsô órajelhez. Az
áramkör bemeneti feszültségtartománya 3,6 … 36 V, a kimeneti
szabályozott feszültség értéke 0,8 … 10 V, az áramerôsség 1 A.

EMC-kompatibilis, 1 A-es DC/DC átalakító a Linear Technology-tól

EMC DC/DC modul

Az EPCOS bôvítette frekvenciaátalakí-
tókhoz ajánlott EMC szûrôválasztékát.
Az új szinuszhullámszûrôk lényege,
hogy a konverterek kimenetén csökken-
tik a nagyfrekvenciás összetevôk ará-
nyát, lehetôvé téve a változtatható
sebességû hajtások interferenciamentes
mûködését hosszú motorkábeles alkal-
mazásokban. A B84143V*R227 sorozat
szinuszhullámszûrôit folyamatos, 4 …
320 A áramterhelésre, 520 … 690 V
névleges feszültségre tervezték, a támo-
gatott frekvencia típustól függôen 1,8
… 16 kHz.

A motorokat gyakran kötik akár több
mint 100 méter hosszúságú kábelekkel
a frekvenciakonverterekre. Ilyen hosszú
kábelek akkora parazitakapacitással
rendelkeznek, amelyek reaktív teljesít-
ményt termelnek. A motorzaj és a növe-
kedô örvényáramokból eredô vesztesé-
gek szintén megjelennek. Az EPCOS-
féle szinuszhullámszûrôk mûködésének
lényege, hogy ezeket a felsorolt negatív
hatásokat mérséklik hathatósan, továb-
bá jelentôsen csökkentik a frekvencia -
átalakítók bemeneti szû résével szemben
támasztott követelményeket, így azon a
részen kevésbé költséges megoldások is
használhatók.

Szinuszhullámszûrôk hosszú motorkábeles
alkalmazásokra az EPCOS-tól

Szinuszhullámszûrô

A Renesas bejelentette SH7777 (SH-NaviJ3) SoC megoldását
Navi high-end rendszerekben már bizo-
nyítottak. Az új IC az elôdökben használt
grafikus processzornak egy erôsebb válto-
zatát tartalmazza, így a grafikus fejlesztés
immár PC-n is támogatott. Videokodek-
támogatása kiterjed a H.264/MPEG-4 AVC
szabványokra is, a rendszer pedig támo-
gatja az MPEG-4 és VC-1 formátumú vide-
ót VGA-felbontásig, 30 képkocka/s feldol-
gozási és visszajátszási sebességgel, vala-
mint az Európában alkalmazott DVB-H és
Dél-Koreában használt DMB földfelszíni
mûsorszórás vételét is, 21×21 mm mérete
megegyezik elôdjéivel.

Ami az audiorészét illeti, tartalmaz egy
24 bites dedikált audio DSP-t, amely meg-
annyi hangformátum támogatásával a
fedélzetén érkezik, beleértve az AAC-t,
MP3-at és WMA-t, valamint a földfelszíni
adásokban használt AAC Plus-t is. E funk-
ciók hardveres feldolgozása jelentôsen
tehermentesíti a CPU-t, amely a Renesas
eszközeit tekintve mintegy 50 MHz órajel-
többletnek is megfelelhet. A képjavító
megoldásoknak hála a QVGA formátumú,

320×240 pixel felbontású videoanyag
640×480 pixeles felbontású VGA-ra, ill.
832×496 pixeles WVGA-ra nagyításkor
sem válik zavaróan darabossá. Tartalmaz
GPS-alapsávi processzort, digitális földfel-
színi adások vételére lehetôséget adó TS-,
valamint CAN- és MOST-interfészeket is.

Ez azonban még nem minden, ugyanis
támogatja a kétkijelzôs megjelenítést, és egy
idôben akár két WVGA felbontású kijelzô
meghajtására is képes. Ezzel elérhetôvé vál-
nak olyan alkalmazások, amelyekben az
egyik kijelzôn a navigációs adatok, egy
másikon pedig szórakoztatóipari tartalmak
tekinthetôk meg, igen költséghatékonyan.

Az SH7777 a korábbi SH-Navi-sorozatú
megoldásokhoz hasonlóan a SuperH csa-
lád legerôsebbikére, az SH-4A processzor-
magra épül. Az akár 533 MHz órajelfrek-
venciájú CPU teljesítménye 960 MIPS, il -
letve a lebegôpontos számításokat tekintve
3,73 GFLOPS is lehet.

Autós navigációs/szórakoztató-
elektronikai IC

A Renesas bejelentette SH7777 (SH-
NaviJ3) nevû, az SH-NaviJ-sorozat harma-
dik tagját jelentô SoC-rendszerét belépô
szintû és középkategóriás autós navigációs
és szórakoztatóelektronikai központok-
hoz. OpenGL ES1.1 támogatású, bôvített
multimédiás funkciókkal rendelkezik,
egyebek mellett földfelszíni digitális tévé-
adások vételét is támogatja. A termékkel
kom pakt méretû és alacsonyabb árfek-
vésû, audio/video/navigációs kombinált
rend szerek fejleszthetôk gyorsan és költ-
séghatékonyan személygépjármûvekbe.

Az SH-NaviJ-sorozat kompakt méretû,
egylapkás SoC eszközöket tartalmaz, ame-
lyek mind kiváló minôségû térképábrázo-
lási szolgáltatásokat biztosítanak és az SH-

ALKATRÉSZ-KALEIDOSZKÓP      SZERK.: LAMBERT MIKLÓS ALKATRÉSZEK
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TÍPUSVÁLTÁS A RADIOCRAFTS-NÁL
TURI GÁBOR

A norvég Radiocrafts egész sorozatot dobott piacra új fejlesztésû rádiómoduljaiból. A típusváltás csak elô-
nyöket hozott: jobb technikai paraméterek csereszabatos kivitelben, a korábbihoz képest féláron

Típus RC1140 RC1180 RC1180-MBUS RC1180HP

Frekvenciasáv 433 868 868 868 MHz
Csatornák száma 17 16 12 3 (HP)*, 18 (LP)* db
Rádióátviteli sebesség 1,2 … 100 1,2 … 100 4,8 … 100 1,2 … 76,8 Kibit/s
Max. RF-teljesítmény 9 9 9 27 dBm
Vevôérzékenység –110 –110 –106/–101 –109 dBm
Átviteli távolság ~1000 ~600 ~600 ~3000 … 5000 m
Tápfeszültség 2,0 … 3,6 2,0 … 3,6 2,0 … 3,6 2,7 … 3,3 V
Áramfelvétel RX/TX 24/35 24/37 24/37 24/560 mA
Áramfelvétel Sleep mode 0,3 0,3 0,3 3,4 μA
Üzemi hômérséklet-tartomány –40 … +85 –40 … +85 –40 … +85 –40 … +85 ˚C

A rádiókommunikációra szakosodott
gyár tó-fejlesztô cég Texas Instruments-
partnerként, a TI/Chipcon IC-k felhasz-
nálásával készített el három új termék-
családot, amelyek lassú átmenetben
számos típust kiváltanak. Az átállás
bizonyosan nem okoz gondot a jelenle-
gi felhasználóknak, ugyanis megtartot-
ták az 1×1/2 hüvelyk méretet, a kiveze-
tések kiosztását és a konfigurációs me -
mó riatáblát. A fejlesztésnek köszönhe-
tôen a rádiók technikai paraméterei az
elôdökhöz ké pest minden szinten javul-
tak. A legjelentôsebb változás az esz -
közök árában mutatkozik, közel 50%-
os mértékû csökkentéssel.

RC11xx – RC232

Digitális adatátvitelû, kétirányú, félduplex
kommunikációt megvalósító eszközök. A
Radiocrafts saját, RC232 elnevezésû pro-
tokollját alkalmazzák. A címzett és broad -
cast csomagküldési módok lehetôvé te -
szik a pont-pont kapcsolatot és a csillag-
ponthálózat szervezését. Alkalmazási
területei: kábelkiváltás, wireless szenzor-
hálózat, monitorozás, automatizálás, te -
le metria, távfelügyelet.

RC1180HP (HP, mint
„High Power”)

Az adó-vevô 27 dBm
kimenôteljesítménye
és 109 dBm érzé-
kenysége lehetôvé
teszi a 3 … 5 kilomé-
ter távolságú adatátvi-
telt. Természetesen ez
tovább növelhetô
nagy nyereségû irá-
nyított antennák hasz-
nálatával. Egy hálózat

kialakításánál elôny lehet, hogy az
RC1180 és annak HP változata kombi-
nálható, sem a hardverkörnyezetet, sem
az alkalmazási szoftvert nem kell módosí-
tani. Természetesen a nagy teljesítményû
modul közel 600 mA áramigényét figye-
lembe kell venni a tervezéskor. Az
RC1180HP, mint valamennyi Radiocrafts
termék, rendelkezik az európai forgalma-
záshoz szükséges tanúsítványokkal. Az
500 mW-os sugárzás megengedett a 868
MHz-es ISM (szabad) sáv egy szûkebb
tartományában, bi zonyos korlátozások
betartásával. A Nem zeti Hírközlési
Hatóság honlapján lehet tájékozódni a
frekvenciakiosztásról és -korlátozásokról.

RC1180-Mbus

A Radiocrafts a világon elsôként készített
miniatûr rádiómodult „wireless M-Bus”
protokollal. Az eszköz az automatikus
mérôleolvasási (AMR) megoldásokra opti-
malizálva készült az EN13757-4:2005
standard adaptálásával. A wireless M-Bus
a 868 MHz-es sávban 12 csatornán üze-
mel, és támogatja a specifikáció szerinti
S, T és R2 üzemmódokat.

Új típusok a 2,4 GHz sávra
RC2500/RC2500HP; RC2400/RC2400HP

Mind a négy 2,4 GHz-es típus lábkompa-
tibilis az RC11xx sorozattal, amely más
frekvenciasávokra és  rendszerekre (MBus,
Zigbee, RC232) való egyszerû áttérést tesz
lehetôvé azonos hardverkörnyezet megtar-
tásával. Ezen modulok sorozatgyártása
november közepén kezdôdik. Az új
RC232 protokollt használó RC2500 és HP
(High Power) jelzésû testvére kiválthatja az
RC2000 valamint RC2100 modulokat
nem csak az alacsonyabb árszint, de a
nagyobb hatótávolság és nagyobb sebes-
ség okán is. Az RC2400 az új IEEE802.15.4
standardú hardverplatform, amely az
RC2300-at helyettesíti majd.

Paraméter-táblázat

A Radiocrafts RC2500HP
modulja
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NXP ARM MIKROKONTROLLER-FEJLESZTÔI
KONFERENCIA, BUDAPEST
IFJ. LAMBERT MIKLÓS

2009. november 3–4-én rendezték meg a budapesti Danubius Hotel Flamencóban a hivatalos magyarországi
NXP-képviselet szervezésében az ôszi ARM mikrokontroller-fejlesztôi konferenciát. Az esemény médiapart-
nere az ELEKTROnet volt

1 Eredetileg Advanced RISC Machine
2 Minden memória-hozzáférés explicit módon betöltéssel vagy tárolással
jár, minden utasítás csak egyetlen alkalommal indíthat memória-hozzá -
férési ciklust

A fejlesztôk egyedi preferenciáitól függetlenül jól ismert tény a mik-
rokontrolleres fejlesztôi berkekben, hogy a brit székhelyû ARM Ltd.
vállalat által fejlesztett, ma már csak ARM néven1 ismert RISC mik-
roszámítógépes architektúra elsôsorban egyszerûségével és jó tel-
jesítményével hódít, magyarázatot adva az ARM-architektúrás pro-
cesszorok népszerûségére a mobileszközökben és beágyazott
rendszerekben. Az ARM dominanciáját ezeken a piacokon leg-
jobban a részesedéssel lehet kifejezni: 2007 óta a világszerte éven-
te értékesített mintegy 1 milliárd darab mobiltelefon 98%-ában dol-
gozott ilyen architektúrán alapuló processzor, míg 2009 óta a
beágyazott rendszerek processzorainak 90%-a ARM-alapú [1]. Az
ARM technikai oldalát illetôen olyan megoldások jellemzik a rend-
szert, mint a load/store architektúra2, 32 bitben rögzített utasítás-
méret (amelyet késôbb kiegészítettek a 16-bites utasításokat köz-
vetlenül támogató ún. „thumb” mûködési móddal), többnyire egy-
ciklusú utasítás-végrehajtás, indexelt címzési módok támogatása,
két prioritási szintes és nagy sebességû megszakítási rendszer stb.

Az ARM architektúra népszerûsége valószínûleg sehol sem
lenne, ha nem licencként megvásárolható megoldásról lenne szó.
Talán nem túlzás azt állítani, hogy az olyan nagynevû elektronikai
áramkörfejlesztô cégek némelyikét, mint az Atmel, Broadcom,
Freescale, NEC, NVIDIA, NXP, Qualcomm, ST Microelectronics,
VLSI Technology stb. éppen ez az architektúra tette naggyá azzal,
hogy az ezen alapuló megoldások szép sikereket értek el a végfel-
használói és ipari elektronikai eszközök piacán egyaránt. A teljes-
ség igénye nélkül olyan, részben zászlóshajó szerepét játszó ter-
mékekrôl beszélünk, amelyre a szakmabeliek mind felkapják a
fejüket, és elismerôen csettintenek. Olyan megoldásokról beszé-
lünk, mint a Freescale i.MX, a Marvell (korábban Intel) XScale, az
NVIDIA Tegra, az ST Nomadik vagy a Qualcomm Snapdragon,
amelyek közül legalább eggyel szinte biztosan találkozott már min-
denki ilyen-olyan készülékében, aki valamennyire igyekszik lépést
tartani a korral, lett légyen szó akár mobiltelefonról, hordozható

játékkonzolról, médialejátszóról, projektorról, vezeték nélküli rou-
terrôl, televízióról vagy GPS-vevôrôl.

A Philips egykori félvezetô üzletágából született, és a mai formájá-
ban 2006. szeptember 1-je óta létezô NXP Semiconductors konfe-
renciáján Jan Jaap Bezemer termékmenedzser elmondta, hogy a vál-
lalatnál mikrokontroller-fejlesztés ma már kizárólag a 32 bites Cortex-
magos megoldásokra korlátozódik. A korábbi nagy sikertermékre, a
80C51 sorozatú kontrollerekre még jó ideig kapja a megrendeléseket
a cég, új megoldásokat azonban erre nem fejlesztenek. Hasonló a
helyzet a szintén sikeres, ARM7-alapú LPC2000 és ARM9-alapú
LPC3000 családok esetében is. A vállalat egyedi fejlesztésekkel igyek-
szik biztosítani saját helyét a piacon és vonzóvá tenni kínálatát, ame-
lyek az NXP olvasatában a széles körû USB-, LCD-vezérlési, Ethernet-
és motorvezérlési funkciók implementálását jelentik.

Az elôadók tájékoztatása szerint a vállalat az új, 32 bites fej-
lesztéseivel inkább az alacsonyabb árfekvésû, ámde funkciók
széles tárházát nyújtó alkalmazásokat célozza meg. A konferen-
ciának külön aktualitást adott a Cortex-M0 és -M3 processzor-
magok köré épített új megoldások piacra dobása, amelyek jelen-
leg három termékcsaládban futnak:
� LPC1100: Cortex-M0 processzormag, 40 … 50 MHz órajel,

kisfogyasztású alkalmazásokhoz, szenzorrendszerekhez
(e-metering-alkalmazások),

� LPC1300: Cortex-M3 v2 processzormag, 60 … 70 MHz óra-
jel, teljesítménymenedzsment és ember-gép interfész-alkal-
mazásokhoz,

� LPC1700: Cortex-M3 v2 processzormag, 100+ MHz órajel,
nagy sebességû kommunikációs, motorvezérlési és ipari alkal-
mazásokhoz.
A konferencián az NXP újdonságain és mikrokontroller-stra-

tégiáján felül az ARM portfóliókról és útitervekrôl, az ARM9 és
Cortex-M0/-M3 és fejlesztôeszközeirôl, valamint az ARM eszkö-
zöknek a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
villamosmérnök-képzésében játszott szerepérôl is hallhattak az
érdeklôdôk. Az eseményt november 4-én gyakorlati tréning
zárta az Embedded Systems Academy vezényletével.

A konferencia résztvevôi

kisfogyasztású
mikrokontrollerek

16 bites alkalmazások

telepüzemû alkalmazások,
szenzorok

kevertjelû
mikrokontrollerek

16/32 bites alkalmazások

teljesítménymenedzsment
és HMI alkalmazások

nagyteljesítményû
mikrokontrollerek

16/32 bites alkalmazások

nagysebességû
kommunikációs, motorvezér-

lési és ipari alkalmazások
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Az LCP1xxx rendszer

Idézett irodalom
[1] Tom Krazit: „ARMed for the living room” 

(news.cnet.com/ARMed-for-the-living-room/2100-1006_3-6056729.html)
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iDISTRELEC
Tel: (06-80) 015-847 Fax: (06-80) 016-847
E-mail: info-hu@distrelec.com

DISTRELEC, AZ ÖN ELEKTRONIKAI DISZTRIBÚTORA!

A DISTRELEC mint európai disztribútor terjedelmes minôségi
termékprogrammal – több mint 600 neves márkagyártótól – átfo-
gó kínálattal rendelkezik az elektronika, elektrotechnika, mérés-
technika, automatizálás, pneumatika, szerszámok és segéd-
anyagok terén.

„LED-fénytechnika” fejezetünkbôl a következô terméket
mutatjuk be:

LED-modulok AQUALED®

Cikkszám: 251355

� Padlóba épített lámpák dekorációs és irányított fényhez 4 fe -
hér vagy 4 kék LED-del

� Króm- vagy gránithatású beépített gyûrû
� OSRAM OPTOTRONIC® 12 W (25 13 23)-on 12 Aqualedig

fehéren vagy 10 Aqualedig ké -
ken üzemeltethetô

� OSRAM OPTOTRONIC® 12 W
(25 13 23)-on 24 Aqua ledig fe -
hé ren vagy 20 Aqua ledig ké ken
üzemeltet hetô

� Teljesítmény: 0,5 W
� LED-ek száma: modulonként 1
� Védelmi osztály: III @ max. 3 m
� Védelmi fokozat: IP68
� Méretek øxm: 88x85 mm

Magyar nyelvû ügyfélszolgálat magyar vásárlóinknak!

A DISTRELEC rendkívül
kész séges magyar nyelvû
ügyfélszolgálattal és ma -
gyarországi képviselôkkel
áll az ügyfelek szíves ren-
delkezésére. 

Új, magyar nyelvû DIST-
RELEC katalógusunk bôví-
tett termékkínálattal és ked-
vezô árakkal jelent meg, melynek bemutatásához egyeztessen
idôpontot egy személyes találkozóra ingyenes telefonszámun-
kon!

Az egyes termékcsaládok skáláját bôvítettük, és a bevált kíná-
latot új termékcsoportokkal gazdagítottuk.

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

A nyomtatott elektronikai katalóguson kívül a teljes program
természetesen a DISTRELEC honlapján (www.distrelec.com) is
megtalálható. E-commerce-megoldásainkkal teljes, vállalata
akár egyéni igényeihez igazított elektronikai katalógushoz jut-
hat, mellyel pénzt és idôt takaríthat meg.
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ÚJ PIC32 CSALÁD ETHERNET-, CAN-, USB- ÉS
128 KiB RAM-EGYSÉGEKKEL
A népszerû, 32 bites PIC32-sorozat tovább erôsít a kommunikáció területén. Az új PIC32MX5/6/7 családok
olyan beépített perifériákkal rendelkeznek akár egyetlen mikrovezérlôn belül is, mint: 10/100 Mibit/s sebes-
ségû ethernet, két CAN 2.0B vezérlô, USB Host, Device és OTG, valamint 6 UART, 5 I2CTM, ill. 4 SPI port. 
A széles perifériaválasztékhoz maximálisan 128 KiB RAM és 512 KiB Flash memória tartozik. Az egyre
nagyobb teret hódító érintôképernyôs, grafikus felhasználói felületek tervezését a Microchip ingyenes ter-
vezôszoftverrel, ingyenes grafikus könyvtárral és könnyen használható fejlesztôi kártyákkal segíti

Új PIC32 család ethernet-, CAN-, USB- és 128 KiB RAM-
egységekkel

A Microchip a sikeres 80 MHz-es, 32 bites PIC32 mikrovezérlô
kínálatára építve három új családot jelentett be. Az új
PIC32MX5/6/7 családokat kifejezetten az adatigényes alkalma-
zásokhoz fejlesztették ki, amelyek egy idôben számos feladatot
látnak el. Ezek az eszközök megkönnyítik a beágyazott rend-
szerek tervezôinek, hogy a Microchip ingyenes szoftver stack-
megoldásaival kiegészítve, különbözô kommunikációs opciók-
kal lássák el alkalmazásaikat.

A teljesítményteszteken a PIC32 folyamatosan a legjobb ered-
ményeket mutatja osztályában, amelyet a legfrissebb EEMBC
CoreMarkTM pontok és a már bevett Dhrystone tesztpontjai is
bizonyítanak. Az új családok párosítják a PIC32 vezetô teljesít-
ményét a maximálisan 128 KiB RAM memóriával és a kiterjedt
kommunikációs lehetôségekkel, beleértve számos perifériát:
10/100 Mibit/s sebességû ethernet, két CAN 2.0B vezérlô, USB
Host, Device és OTG, valamint 6 UART 5 I2CTM, ill. 4 SPI port. A
beépített 100 Mibit/s ethernet MAC az ipari szabvány RMII/MII
interfészt használja a kis költségen beszerezhetô fizikai interfész-
áramkörökhöz (PHY) való kapcsolódáshoz, míg a CAN és USB
modulok beépített DMA interfésszel rendelkeznek az adatát-
eresztô képesség maximalizálásához.

A Microchip ingyenes TCP/IP és USB szoftver stack-megoldá-
sokat kínál, teljes forráskóddal, tovább könnyítve a szoftverfej-
lesztést, gyorsabb piacra kerülést és kisebb összköltséget bizto-
sítva. Az elérhetô szoftverek két TCP/IP szoftver stacket is tartal-
maznak USB Host és Device-könyvtárral, AES-titkosítással,
többféle fájlrendszerrel, fejlett grafikai, audio és számos más
szoftver-termékkel.

A Microchip több mint 600-féle 8, 16 és 32 bites PIC® mikro-
vezérlôjérôl könnyen megvalósítható a szoftvermigráció, mivel
a fejlesztôrendszerek és az USB, ill. TCP/IP stack-megoldások a
PIC mikrovezérlôk teljes skáláját támogatják. Emellett a migráci-
ót tovább egyszerûsíti, hogy az új PIC32MX5/6/7 családok láb-

kompatibilisek a meglévô PIC32 és 16 bites PIC24F USB mikro-
vezérlô családokkal.

Az új PIC32 Ethernet Starter Kit (DM320004) az ethernet alapú
fejlesztéseket hívatott megkönnyíteni, míg a PIC32 USB Starter Kit
II (DM320003-2) a korábbi Microchip USB starter kit továbbfej-
lesztett változata az új PIC32 családokhoz. Az Explorer 16 fejlesz-
tôpanel-tulajdonosok pedig egy plug-in modullal (MA320003)
kezdhetik meg a fejlesztést a legújabb PIC32MX5/6/7 családokkal.

Grafikus kijelzômegoldások

A Microchip két új fejlesztôrendszerrel is megjelent, hogy leegy-
szerûsítse a grafikus megjelenítôk használatát a 16 és 32 bites
PIC® mikrovezérlôkkel és dsPIC® digitális jelvezérlôkkel.
Ahelyett, hogy képernyôábrákat magán az alkalmazáson kelle-
ne megalkotni, a Microchip ingyenes Graphics Display
Desinger szoftverével a számítógépen lehet megtervezni egy
grafikus kezelôfelület segítségével. A program a megtervezett
képernyôábrából automatikusan legenerálja a szükséges kódot,
amely a szintén ingyenes Microchip grafikus könyvtár segítségé-
vel megjeleníti azt az alkalmazásban. A Graphics PICtailTM Plus
Daughter Board With 3.2” Display Kit segítségével a tervezô-
mérnökök költséghatékonyan próbálhatják ki a Microchip grafi-
kus megoldásait, és fejleszthetnek saját beágyazott grafikus
alkalmazásokat. A Microchip ingyenes grafikus szoftverével és a
hozzá kapcsolódó fejlesztôi rendszerekkel a mérnökök könnyen
integrálhatják a grafikus megjelenítési funkciókat a beágyazott
alkalmazásokba egyetlen mikrovezérlôt használva, csökkentve
a fejlesztési kockázatot, a teljes rendszerköltséget és a piacra-
kerülési idôt.

A grafikus képernyôk egyre nagyobb teret hódítanak a vezér-
lô és felhasználói interfészalkalmazásokban, mint az otthon -

www.microchip.com/pic32



A Microchip név és logó, a PIC32, valamint az MPLAB a Microchip Technology Incorporated
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automatizálás, háztartási gépek, hordozható orvosi és ipari
elektronikák. Példaként említhetôk a biztonsági rendszerek, a
mosógépek, a sütôk, a vérnyomásmérôk, a pénztárgépek, ill. a
tesztelô- és mérômûszerek.

A grafikus megjelenítôk növelik a felhasználói élményt, és
éles képükkel részletesebb információkat szolgáltatnak, miköz-
ben más technológiák alkalmazását is lehetôvé teszik, mint pél-
dául az érintôképernyô, amely még hatékonyabb felhasználói
interfészt biztosít.

Az ingyenes Graphics Display Designer Tool fôbb jellemzôi:
� konfigurálható képernyôméret
� több képernyô/menü használata
� objektumátméretezés, -mozgatás és -elhelyezés
� minta-, betû- és képkezelés
� 16 bites színmélység
� Plug-in a Microchip ingyenes MPLAB® IDE fejlesztôi környe-

zetéhez
� keresztplatform-kompatibilitás a Microchip összes 16 bites

PIC24 mikrovezérlô, 32 bites PIC32 mikrovezérlô és a dsPIC
digitális jelvezérlôk között.

A GraphicsPICtail Plus Daughter Board With 3.2” Display Kit
fôbb jellemzôi:
� Támogatja a 4/8 bites STN, 4/8 bites CSTN, 18 bites HR-TFT

és a 9/12/18/24 bites TFT interfészeket
� SD/MMC kártyafoglalat
� 16 Megabit-es (2Mx8) soros Flash-memória egyéb adatok

tároláshoz
� Támogatja az összes 16 bites PIC24 mikrovezérlôt, a 32 bites

PIC32 mikrovezérlôket és a dsPIC digitális jelvezérlôket.

Az ingyenes Graphics Display Designer Tool letölthetô 
a Microchip grafikus megjelenítôk tervezôközpontjáról:
www.microchip.com/graphics. A Graphics PictailPlus Daughter
Board With 3.2” Display Kit (AC164127-3) már beszerezhetô.

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

info@ChipCAD.hu
www.chipcad.hu 

A Microchip Grafikus LCD könyvtárának
alkalmazása tanfolyam
A Microchip hivatalos RTC tanfolyamainak keretében a grafi-
kus könyvtárak használatával is megismerkedhetnek az
érdeklôdök. A tanfolyam tematikájáról és az indulási idô-
pontokról a ChipCAD Kft. honlapján tájékozódhat.

www.chipcad.hu

www.microchip.com/graphics
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ISD3900 HANGTÁROLÓ ÁRAMKÖR DIGITÁLIS
AUDIOINTERFÉSSZEL

GH-561, A GPS-ÚTITÁRS

Az ISD3900-as áramkör több hang-
anyag/üzenet digitálisan tömörített válto-
zatát képes programozható módon fel-
venni, illetve lejátszani. Széles körû külsô
memóriakezeléssel és programozható
analóg/digitális audio jelút-meghatározási
opciókkal rendelkezik. A felvétel és leját-
szás egyszerû, címektôl mentes kódolást
tesz lehetôvé bármely alkalmazásban. 

Az áramkörhöz a Winbond W25X
sorozatú flash-memóriáját illeszthetjük.

Az analóg módon tároló ChipCorder
áramkörökkel szembeni elônye a gyors,
I2S buszon történô programozás, a
nagyobb mintavételi frekvencia és a
magas, 12 bites felbontás, valamint az
optimális jelút-kialakítás miatti alacsony
jel-zaj viszony. A digitális hanganyagot

SPI vagy I2S buszon képes fogadni.
Amikor az I2S bemeneti opciót választjuk,
az audiobemenet inaktív lesz, és az alkal-
mazott órajeltôl függôen 32, 44,1 vagy 
48 kHz-es mintavételi frekvenciák közül
választhatunk. Az SPI-kommunikációs
felületen az ISD3900 bármely támogatott
mintavételi frekvenciáját használhatjuk.

Audioadatokat felvehetünk közvetlenül,
keverés nélkül, vagy keverve a digitális
bemenet, valamint az analóg audiobeme-
net jelét, és ezt az analóg kimenetre is
továbbíthatjuk. Kimenetként használhatjuk
az I2S vagy SPI buszt is.  Az ISD3900 tartal-
maz beépített analóg audió-bemeneteket,
vonalszintû meghajtófokozatot és hangszó-
ró-végerôsítôt is. A két analóg bemenet az
AUXIN, ahol SPI- utasítással adhatjuk meg a

bemeneti erôsítés értékét, illetve az
ANAIN/ANAOUT, melynek bemeneti erô-
sítését két külsô visszacsatoló ellenállással
állíthatjuk be. Ez a bemenet használható dif-
ferenciál-mikrofon-bemenetként is, ebben
az esetben SPI-utasítással kell az AGC áram-
kört konfigurálni. A D osztályú hangszóró-
kimeneten kívül háromféle analóg módot
választhatunk; a szimmetrikus (BTL), illetve
két vonalszintû, aszimmetrikus kimeneti
módot (AUXOUT és AUDOUT), melyek
közül egy idôben egy lehet aktív.
Az ISD3900 fôbb tulajdonságai:
� Winbond W25X SpiFlash-memóriát

támogatja
� Max 128 Mibit címzési képesség, ez 

64 percnyi hanganyag felvételét teszi
lehetôvé  (8 kHz/4 bit ADPCM).

� Gyors digitális felvétel lehetôsége, mely
akár 1 Mibit/s is lehet, csak a flash me -
mória beírási sebessége korlátozza.

� Cím-mentes rögzítés; az ISD3900 át -
szer vezi a memóriát a felvett hang-
anyagtól függôen, és egy kezdôcímet ad
vissza az SPI buszon a felvétel végén. 

� Jó minôségû, másutt felvett hanganyag
digitálisan tömörített tárolása.

� Egyszerû, index-alapú utasítások a
visszajátszáshoz.

� Elôre programozott makró-scriptek
végrehajtása a felvett vagy tárolt anya-
gok visszajátszásához.

A Globalsat új GH-561 készülékét a gyalo-
gos- és vízitúrázóknak, városnézôknek és
sportolóknak fejlesztette ki. A SiRF III GPS-
vevô mellett egy elektronikus iránytût is tar-
talmaz, ami a lassú mozgáskor, illetve álló
helyzetbeli tájékozódáskor elengedhetetlen a
pontos iránymeghatározáshoz. A robusztus
vizálló kivitel sportolásra is kiválóan alkal-
massá teszi. Súlya 90 g és nyakba akasztva
viselhetô. A GH-561 mellé adott Travel
Manager programmal PC-n elôre megtervez-
hetô a bejárandó útvonal és letölthetô az esz-

közbe az USB csatlakozáson keresztül. 5
útvonalat tölthetünk le és 10 pontot menthe-
tünk utazás közben. Gyalogos városnézésre,
túrázásra kiváló útitárs lehet. Az akkumulátor
ereje több, mint egy napig elég, így nem kell
aggódni napközben a lemerülés miatt, ami
nagy hátránya gyalogos felhasználáskor a
mai színes képernyôs PNA készülékeknek.

iinfo@chipcad.hu

iinfo@chipcad.hu
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NI-eszközök tartják
a Fordot
az élvonalban

A Ford cég új üzemanyagcellájának (FCS
– Fuel Cell System) fejlesztésénél és tesz-
telésénél NI-eszközöket alkalmaz. A cella
elektromos vezérlôegységének (ECU –
Electronic Control Unit) fejlesztésénél
csak úgy tudtak világszínvonalú eredmé-

nyeket elérni, hogy alkalmazták a NI
LabVIEW Real Time és NI Labview FPGA
modulokat, a kész üzemanyagcellák tesz-
telésére pedig NI CompactRIO-alapú
vezérlôt és PXI-HIL (Hardware in the
Loop) egységet a valós idejû mûködés
igen pontos megvalósításához.

Az üzemanyagcella

Az új, üzemanyagcellás
Ford modell

Intelligens, napelemes ház

ABB-gyártmányú intelligens épületauto-
matikával szerelték fel azt az épületet,

amely Washingtonban egy tanulmányi
verseny tárgya volt. A megmérettetés
egyébként az energiatakarékos falu kiala-
kításáról szólt, a szóban forgó házat pedig
a Darmstadti Mûszaki Egyetem hallgatói
építették fel. A napenergiával mûködô
házat darabonként szállították az USA-
ba, és ott újra összeállították. Az épület jól
reprezentálja az ABB vezetô szerepét az
újrahasznosítható energiák felhasználása
területén.Az épülô intelligens ház

Ultrahangos áramlásmérôk diagnosztikai szoftverrel
A DANIEL cég (Emerson-leányvállalat) az ultrahangos áramlás-
mérôk tökélesítésére új, alap- (firmware) és kiegészítô (diagnosz-
tikai) szoftverrel látta el mûszereit. Az alábbi területeken történt
javulás: fejlesztett valós idejû monitorozás, kiterjesztett vészjel-
zésfunkció, amelyekkel a mérési bizonytalanság csökkent és
javult a reakcióidô. Az új képességekkel felfedhetôk, esetleg
kiszûrhetôk az olaj- és gázáramlásban fellépô zavarok. A kar-
bantartáshoz is rendszeresen küld információt, amellyel idôben
elháríthatók a mûszerezés meghibásodásai. Személy szerint
ennek a hírnek én is rendkívül örültem, hiszen emlékszem, hogy
mintegy tíz évvel ezelôtt egy gázipari munkám során milyen
nehézségek adódtak a gáz mennyiségmérésével (a leküzdhetet-
len „vízdugó” esete jutott most eszembe).

Az Emerson (Daniel)
ultrahangos áramlásmérôje

Az intelligens, távoli elérésû I/O adapter
há rom portos ethernetkapcsolónak felel
meg, beágyazott tûzfallal és opcionálisan
még felkészíthetô optikai szálas vagy tele-
fonmodemes csatlakozási lehetôségekkel
is. Az említett interfészek beágyazásának
köszönhetô, hogy nem szükséges kiegé-
szítô készülékek halmaza, hálózati
switch-ek és médiakonverterek. Egyetlen
adapter képes három intelligens modul

fizikai tárolására is, illetve maximum 12,
helyileg összekötött rack-modul kezelésé-
re. Az így kialakított lokális rendszer va -
lamennyi I/O portja kevesebb mint 1 ms
alatt elérhetô. Öt soros port és egy opcio-
nális RS-485 kapocs áll rendelkezésre a
soros adatátviteli készülékek csatlakozta-
tására.

A SoftPLC cég új, intelligens I/O
modulrendszere

Intelligens I/O modul a SoftPLC-tôl

AUTOMATIZÁLÁSI PALETTA SZERK. DR. SZECSÔ GUSZTÁV AUTOMATIZÁLÁS
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Stencilnyomtató berendezés az ERSA-tól
A VersaPrint P1 típusjelû stencilnyomtató
berendezést az ERSA cég gyártja. A sten-
cilnyomtató gépben teljesen integrált
kivitelben, nyomtatás utáni automatikus
optikai ellenôrzô rendszer található. Az
ellenôrzést egy alulra és felülre is tekintô
vonalszkenner végzi. A rendszer azono-
sítja a beérkezô panel fiduciális pontjait,
illeszti a stencilhez, majd ellenôrzéskor
az esetleges elcsúszást is detektálni tudja.

A három részre szekcionált szállítósza-
lagon az elsô panel szkennelése közben a
második panel nyomtatását végzi a
berendezés, az átfutási idô csökkentése
ér dekében.
Rendszerspecifikáció:
� nagy felbontású felvételek,
� gyors szkennelés: 9100 mm2/s,

� stencilméret: 450×450 … 737×737 mm,
� 2 db független nyomtató fej,
� párhuzamos feldolgozási lehetôség,

3 konvejoros megoldás,
� vákuumos stenciltisztítás,
� beépíthetô data mátrix,

vonalkódolvasó,
� megismételhetôség: ±12,5 μm

(6 sigma),
� nyomtatási pontosság: ± 25 μm

(6 sigma),
� ciklusidô: <7 s + nyomtatási idô,
� felállási idô: 3 perc,
� termékcsere: 2 perc,
� gépméret: 1500×1770×1600 mm.

VersaPrint P1 típusú stencilnyomtató

A Valor a Productronica 2009-en mutatta be iparelsô, teljes körû
szoftvercsomagját, a „DynamiX”-ot
A Valor Computerized Systems Europe –
a termelékenységfejlesztési szoftverek
globális szolgáltatóvállalata a nyomtatott
áramköri lap gyártásának beszállítói lán-
cán belül – bejelentette teljes körû szoft-
vercsomagjának – a DynamiX-nek –
euró pai bemutatását a 2009-es Pro -
ductronica szakkiállításon.

Az iparelsô DynamiX teljes körû gyár-
tósori szoftvercsomag: olyan megoldá-
sok integrálására szolgál, amelyek tá -
mo gatják a gyártót a kivitelezési, terve-
zési, ellenôrzési, szabályozási, üteme-
zési, végszerelési, nyomon követhetôsé-
gi, tesztelési és átdolgozási folyamatok
során. A DynamiX régóta várt szoftver-
megoldás, amely az egész termelési
folyamatot átöleli, az áruk leltárfelvételi
átvételétôl kezdve, a PCA-k (nyomtatott
áramköri szerelvények) összeszerelésén
és tesztelésén, valamint a teljes rendszer
összeszerelésén és tesztelésén át a szál-
lításra kész termékek végsô csomagolá-
sáig.

A DynamiX szoftvercsomag tervezé-

sének célja olyan átfogó termelésirányí-
tó rendszer (angolul MES) létrehozása
volt, amely az elektronikai gyártás ipar-
ágában az összeszerelés-alapú gyártásra
fekteti a hangsúlyt. A Valor MES-plat-
form egyesíti az integrált mûködést,
átfogó MES++ plat formot, flexibilitást és
a DynamiXPortált. A Valor MES-funkci-
ói között szerepel a vPlan – egy folya-
mattervezési eszköz – a teljes SMT-
(Surface Mount Technology) programo-
záshoz és -adatkezeléshez, több beszál-
ló kiszolgálását biztosító futószalag-
kiegyenlítéshez, programoptimalizáció
és folyamattal/összeállítással kapcsola-
tos dokumentumokhoz. A vManage
eszköz a teljes körû SMT/PCB anyag-
ellenôrzési megoldásokhoz, anyaghite-
lesítéshez és nyomon követhetôséghez,
raktári és termelôüzemi kezeléshez.
Végül a vCheck, amely átfogó PCB
(nyom tatott áramköri lap) tesztmegol-
dást nyújt javítási hurokmódszer segítsé-
gével, továbbá AOI/ICT (automata opti-
kai ellenôrzés/áramkörben tesztelés)

közvetlen interfészt és teljes adatkezelé-
si és jelentési rendszert.

A legmagasabb szinten teljesítô
DynamiX programcsomag hidat épít a
vállalati szintû üzleti tervezési és logiszti-
kai rendszerek, mint pl. a vállalati erôfor-
rás-tervezési rendszer (ERP) és termék-
életciklus-kezelési rendszer (PLM), vala-
mint a gyártóüzemben lévô berendezé-
sek és folyamatok között.

A DynamiX rendelés-alapú modellje
felhasználóbarát környezetben egyesíti és
kezeli az összes termelési folyamat-defi-
níciókat, -információkat, munkafolyama-
tokat, mûveleteket és az ütemezést.

Mint valamennyi Valor szoftvermegol-
dás esetében, a gyártók nyugodt szívvel
rábízhatják magukat a DynamiX-re,
amely magasabb minôségi szintet, to -
vábbfejlesztett eljárásokat és fokozott ter-
melékenységet nyújt, így biztosítva a tel-
jes elektronikai gyártás egyenletes és gaz-
daságos mûködését.

Nitrogén védôgázas reflow-kemence a Vitronics-tól
A Vitronics Soltec cég XPM2+ néven
reflow-kemence-családot forgalmaz.
Ez a család az XPM2 család továbbfej-
lesztett változata. A korábbi típusok-
hoz írt programok változtatás nélkül
használhatók az új berendezésekkel
is. A XPM2+ család már megfelel az
ólommentes forraszanyagokkal szem-
ben támasztott szigorúbb elvárások-
nak. A berendezés automatikusan keni

a szállítószalagot vezérlô mechanikát,
ami folyamatos, csendes mûködést
tesz lehetôvé, és megnöveli a mozgó
alkatrészek élettartamát. Ezek a beren-
dezések zárt rendszerû nitrogéngáz-
tisztítóval és újrakeringtetô rendszerrel
rendelkeznek.

A Vitronic Soltec cég XPM2+
reflow kemencéje

TECHNOLÓGIAI ÚJDONSÁGOK   SZERK.: DR. RIPKA GÁBOR TECHNOLÓGIA
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BEÜLTETÔGÉPEK VERSENYE A PRODUCTRONICÁN
Látogatóban a Siemens standján 
LAMBERT MIKLÓS

Az idei Productronica nem hozott korszakalkotó világújdonságokat, de – talán a válságnak köszönhetôen is
– a technológiai berendezések jelentôsen fejlôdtek a minôségi gyártás, a követhetôség és komplexitás irá-
nyában. Vásárjárásunk során meglátogattuk a Siemens-standot, annál is inkább, hiszen a hazánkban mûkö-
dô beültetôgépek döntô hányada tôlük származik

A Siemens Electronics As -
sembly Systems GmbH & Co.
KG. SIPLACE beültetôgépei
kiemelkedô precizitásukról és
nagy termelékenységükrôl
híresek, az elektronikai gyár-
tóknál a „legjobbak” sorában
jegyzik ôket. A 2009-es SMT-
vásáron, Nürnbergben a cég
megint újabb innovatív új -
don sággal jelentkezett, a
gyár tókat, technológusokat az
új SX-sorozat gépeivel lepte
meg. A hagyományos gépek
kialakítására az volt jellemzô,
hogy a gépgyártó felmérte a
piaci igényeket, és olyan
gépet kínált, ami véleménye

szerint jól kiszolgálja a gyártó igényeit. Ez azonban nem mindig
optimálisan sikerült, hol kapacitásban tudott többet a gépsor, hol
flexibilitásban kellett megalkudni termékváltozás vagy alkatrész-
spektrum változása esetén. Az új SX-sorozat szakít a múlt mód-
szerével, a BTO (Built-To-Order) elvnek megfelelôen a csere-
szabatos alkatrészekbôl felépített gép az adott feladat végzésére
optimalizált és gyorsan változtatható. Az új SIPLACE SX gépeket
világszerte igénylik, az új müncheni gyárban gyártják. A cég
szingapúri gyára továbbra is a távol-keleti piaci igényeknek
megfelelô (többnyire tömeggyártási célú) berendezéseket gyárt.

Az új gépeket megcsodáltuk a müncheni Productronica kiál-
lításon, és ez alkalomból meginterjúvoltuk Johann Lackner ügy-
vezetô igazgató urat (Siemens Electronics Assembly Systems
GmbH & Co. KG, CEE) az új Siplace gépek témájában.

L. M.: Az új SIPLACE SX beültetôautomaták „méretre szabott”
(Built-To-Order) kivitele a felhasználó igényei szerint alakítható.
Milyen támogatást nyújt a Siemens az adott feladatot legjobban
és leggazdaságosabban ellátó gép(sor) kiválasztását, rendelését
illetôen?

J. L.: A Built-To-Order új gépgyártási elvet az elektronikai ipar-
ban többfelé alkalmazzák. Lényege, hogy a megrendelô adja
meg a felhasználni kívánt anyagokat, méreteket és egyéb speci-
fikációt, a gyártó pedig arra a méretre szabott terméket szállít. Az
elvet a Siemens is alkalmazza beültetôgépei gyártásában, a SIP-
LACE erre többféle hardver- és szoftvermegoldással rendelkezik.
A rendelô igényeit maximálisan figyelembe vesszük a gép kiala-
kításánál, szorosan együttmûködve a gyártástechnológussal.
Mind emellett ügyelünk arra is, hogy az ügyfélnél várható terme-
lésbôvülés vagy -csökkenés, ill. -változás (pl. alkatrészspektrum)
során a gépet rugalmasan, költségkímélô módon és gyorsan át
lehessen alakítani a pillanatnyi igények szerint. Erre szolgálnak
a bôvíthetô portálok és variálható beültetôfejek.

L. M.: A portálok (gantry) és MultiStar CPP-fejek átszerelése a
gép átkonfigurálásakor mennyi idôt és szakértelmet vesz igény-
be? Meg tudja-e oldani az ügyfél az átkonfigurálást? A gyártó
nyújt-e valamilyen segítséget az átalakításnál?

J. L.: A Siemens tervezôi megoldották, hogy a gép átkonfigu-
rálásához nincs szükség speciális szakismeretre. A karbantartó
személyzet néhány perc alatt felszerel egy további portált, az
elôre felpipettázott fejjel, üzembe helyezéséhez nem kell hitele-
síteni, beszabályozni stb. (amelyrôl a standon látványos bemu-
tatón gyôzôdhettünk meg – A szerk.). További elôny, hogy a fee-
der-kocsin semmi változtatást nem kell tenni, a program auto-
matikusan a bôvített (vagy szûkített) géppel folytatja a munkát,
nincs említésre méltó állásidô.

L. M.: A gépek programozása mennyiben tér el a hagyomá-
nyos Siplace gépek programozásától? Kell-e speciális tanfolya-
mot végezni az operátoroknak, programozóknak?

J. L.: Az új gépek ugyanazzal a szoftverrel mûködnek, mint a
Johann Lackner
ügyvezetô igazgató

A MultiStar CPP-fej beültetés közben



korábbi SIPLACE gépek, a szoftveroldal gépi szinten teljesen
ugyanaz. Aki a korábbi gépekét ismerte, az az újakkal is tud dol-
gozni. Mindezek mellett további új szoftverkomponenseket
mutattunk be: SIPLACE Facts és SIPLACE LES (Line Execution
Software). A SIPLACE Facts elsôdleges célja a folyamatok egy-
szerûsítése, a költségcsökkentés, a hibalehetôségek csökkentése,
valamint beérkezö anyagok nyilvántartása, raktárnyilvántartás
(leltár) és az anyagok nyomon követése a gyártási folyamatok
alatt az ügyfél ERP szoftverével együttmüködve. A szoftverek
magyar nyelven is használhatóak.

L. M.: Az eddigi Siplace beültetôgépek kiemelkedô precizitá-
sukról és hatalmas termelékenységükrôl voltak híresek. A
magyarországi középméretû és a multinacionális cégek tömege-
sen és nagy megelégedéssel használják. Az új SX-sorozatot fôleg
a kis- és középvállalkozások rugalmasan változó termelésére fej-
lesztették ki. Remélhetik-e a magyar kkv.-k is, hogy SIPLACE
gépekkel tudnak dolgozni a jövôben? Milyen biztató árviszo-
nyokat tud a cég ajánlani?

J. L.: A SIPLACE gépek nemzetközi viszonylatban az élme-
zônyben vannak nemcsak technikai tudásukat, hanem árukat
tekintve is. Sok magyarországi SIPLACE-felhasználó vállalat van,
és éppen az interjút megelôzôen kaptunk egy új megrendelést is.
A SIPLACE SX a kínálatot a kedvezô ár és a nagy rugalmasság
miatt még vonzóbbá teszi. A relatíve mérsékelt tôkeerejû kis- és
középvállalkozásokra is gondolunk, a SIPLACE SX esetében a
finanszírozási lehetôségek is vonzóbbak: a Capacity-on-
Demand koncepció lehetôséget biztosít a késôbbi, kevésbé költ-
séges kapacitásbôvítésre, illetve szükség esetén a ki nem hasz-
nált kapacitás leépítésére is. Ez azt jelenti, hogy nincs nagy
befektetés és magas fix költségek, csak a darabszámtól függô vál-
tozó költségek.

L. M.: Gyártósor tekintetében milyen gyártókat tud ajánlani a
Siemens stencilprinter, forrasztás, tesztelés és más technológiai
lépések irányában?

J. L.: A Siemens beültetôgépei szabványos fogadó- és kibo-
csátófelülettel rendelkeznek, gyakorlatilag bármely géppel il -
leszthetôk gépsorrá. Szoftverrel programozható az átbocsátó-
képesség, hogy a gépsor optimálisan kihasználható legyen. Érté-
kesítôink tudnak ugyan ajánlani szállítókat a stencilnyomtatás,
forrasztás, tesztelés és egyéb munkafolyamatok ellátására, de
eddig minden gyártóval illeszthetôek voltak a SIPLACE gépek.

L. M.: Köszönjük az interjút!

Portál beszerelésre elôkészítve

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



BEZÁRTA KAPUIT AZ ELEKTRONIKAI TECHNOLÓGIA
MÉRTÉKADÓ KIÁLLÍTÁSA, A PRODUCTRONICA 2009
LAMBERT MIKLÓS

Négy napig adott otthont a Müncheni Vásárközpont az elektronikai gyártástechnológia eszközeit és módsze-
reit bemutató kiállításnak, a Productronica 2009-nek. November 10–13. között 28 000 látogató töltött el
hosszabb-rövidebb idôt a 75 000 m2-en elhelyezkedô standokon. A kiállítók 39%-a külföldi volt, így – a
hagyományokhoz híven – valódi nemzetközi kiállításról beszélhetünk...

Az idei kiállítás nagyságára és látogatottságára sajnos rányomta
bélyegét a válság: kevesebb, mint a rendelkezésre álló terület
felét foglalta el, bár a lehetséges 16 csarnokot még egyetlen kiál-
lítás sem töltötte meg 100%-ban. A négy „A” és három „B” csar-
nokban 1150 cég mutatta be termékeit, szemben a 2 évvel
ezelôtti 1477-tel. A látogatói szám is 40000-rôl csökkent 28000-
re, amit azonban nem lehetett észrevenni, hiszen a kisebb kiál-
lítói területen ugyanolyan tömeg és nyüzsgés volt tapasztalható,
mint máskor. Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy mûszaki
tartalomban, látnivalóban semmivel sem kapott kevesebbet a
látogató, és a rendelkezésre álló idô alatt legalább jobban be
lehetett járni a csarnokokat.

A kiállítást természetesen számos sajtótájékoztató és elôadás

kísérte. Legjelentôsebb talán a ma már szinte hagyományosnak
tekinthetô kerekasztal-beszélgetés volt, amelyet ezúttal hat cég
vezetôi (Aston Martin Lagonda Limited, Austin Industries, Tyco
Electronics Ltd., Siemens Electronic Assembly Systems GmbH &
Co. KG, Assembléon B.V. és Marvell Semiconductor, Inc.) tar-
tottak, kitérve arra, hogy az elektronikai ipart az autóipar vissza-
esése jelentôsen befolyásolta.

A számtalan látnivaló közül csak néhányat emelünk ki, hiszen
az egész kiállítás egy regénybe sem férne bele. Magyarország
egyik legnagyobb beültetôgép-szállító partnere a Siemens,
amely idén az új, méretre szabható gépei kifejlesztésével lépés-
elônyre tett szert versenytársaival szemben (l. interjú-cikkünket).

Hasonló nagy teljesítményû beültetôgépei vannak a Sonynak,
élenjáró 3D-s AOI rendszerrel.

A forrasztógépek tekintetében sok cég nyújt maximumot, a
magyar technológusok jó része azonban ismeri az ERSA szelek-
tív forrasztás elônyös tulajdonságait.

A hazai technológusok körében a stencilnyomtatás fogalmá-
hoz erôsen kapcsolódik a DEK cég neve. Standjukon hasonlóan
sok újdonsággal ismerkedhettünk meg. Egyik új gyártmányuk a
precíziós adagológép.

A gépek mellett az elektronikai gyártástechnológiába is erô-
sen betört az informatika. A gyártásközi és végellenôrzés, a
követhetôség (tracebility), az intelligens naplózás, jegyzôköny-
vezés, illeszkedés a vállalatirányítási szoftverrendszerekbe,
mind olyan feladat, amely nagyban hozzájárul a termelékenység
növeléséhez és a minôségbiztosításhoz. A Valor Computerized
Systems Europe komoly szoftverrendszert fejlesztett ki a nyom-
tatott áramköri lapok gyártási ellenôrzésére, nyomon követésére
(lásd cikkünket a Technológiai újdonságok között).

A kiállítás – szerényebb megjelenése ellenére – hasznos és
színvonalas volt.

A Sony standja

Az ERSA-stand egyik sztárja, az ERSAFlow forrasztógép

A kétsoros stencilnyomtatás gépei
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AUTOMATIKUS OPTIKAI VIZSGÁLAT (3. RÉSZ)
JANÓCZKI MIHÁLY, GRÓF RICHÁRD

Az AOI-k általános felépítése

Az AOI esetében egy számítógép végzi a
rendszer vezérlését. Továbbá ez tartalmaz-
za az alkatrészkönyvtárakat, illetve az aktu-
ális mérési eredményeket rögzíti, majd ha
ez szükséges, egy központi gépre továbbít-
ja, hogy ott kiértékeljék azokat, s a mérnök
ezáltal változtathassa a gyártási folyamatot
(SPC – Statistical Process Cont roll). A moz-
gatórendszer a beérkezô lemezt a tárgyasz-
talra helyezi, ott rögzíti, majd a vizsgálat
után kiviszi a gépbôl. További rendszerve-
zérlô áramköri egységek beépítésére is van
lehetôség, hogy a berendezés tudását bôvít-
sék. Az optikai fej mindig a vizsgált lemez
fölött helyezkedik el, ezt vagy a lemez és
tárgyasztal mozgatásával és rögzített optika-
ifej-egységgel oldják meg, vagy fordítva. A
kamera lehet szürkeárnyalatos és színes is.
Az elôbbi elônye, hogy kisebb méretû képe-
ket készít, amelyek tárolása, továbbítása, fel-
dolgozása egyszerûbb, viszont információ-

tartalma kisebb. Az optikából is használnak
több különbözô fajtát, hogy az éppen leg-
kedvezôbb helyzetet teremtsék meg a hibát-
lan vizsgálathoz. Az optikai rendszer az
egyik legfontosabb része a berendezésnek,
amelynek kiválasztására nagy hangsúlyt kell
fektetni, hogy az adott lemezt a legmegfele-
lôbben lehessen vizsgálni (lásd 6. ábra).

Optikaifej-egység

Az optikaifej-egység alatt a kamerák és
a megvilágító rendszer együttesét értjük.

Feladata a megfelelô megvilágítás bizto-
sítása, illetve a digitális képkészítés. Az
érzékelôk CCD (Charge Coupled
Device – töltéscsatolt eszköz) vagy
CMOS (Complementary Metal-Oxide-
Semicon ductor – kiegészítô fémoxid fél-
vezetô) alapúak. Felbontásuk 0,7 … 16
megapixelig változik. Az alkalmazott
kamerák száma berendezésfüggô.
Nézetük lehet merôleges (ortogonális),
vagy valamilyen szög alatti (általában
20 … 60° között).

Az optikailag lehetséges megvilágítá-

6. ábra. Az AOI-k általános felépítése

FÉNY IRÁNYA KÖZVETLEN MEGVILÁGÍTÁS HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

Látótér karakterisztika Fényes látóterû Sötét látóterû Fényes látóterû Sötét látóterû

Irányítottsági
tulajdonságok

Szórt

Közvetlen

Telecentrikus

Strukturált

Szórt

Közvetlen

–

–

Szórt

Közvetlen

Telecentrikus

Strukturált

Szórt

Közvetlen

–

–

2. táblázat. Lehetséges megvilágítási technikák (AOI esetében alkalmazott: zöld) [5]
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7. ábra. Megvilágítóeszközök összehasonlítása [5]

Idézett irodalom
[1] Matthew T. Holzmann: Automatic Optical

Inspection Of Circuit Assemblies In a High
Mix/Low Volume Environment, Chris to pher
Associates, Inc. Santa Ana, California USA

[2] Ivánczi József: A jelöléstechnika és eszkö-
zei, Transpack magazin, 2006. február

[3] Madhav Moganti, Fikret Ercal, Cihan H.
Dagli, Shou Tsunekawa: Automatic PCB
Inspection Algorithms: A Survey, Computer
Vision and Image Understanding, Volume
63, Issue 2, 287–313. oldal, 1996. március

[4] Detlef Beer, Walter Schneider, Regôs Péter:
Automatic Optical Inspection – Auto ma -
tikus optikai ellenôrzés,Viscom AG és Mic -
rosolder Kft. prezentáció, 2006

[5] Alexander Hornberg: Handbook of
Machine Vision, Wiley-VCH Verlag
GmbH. Co. KGaA Book, Weinheim, 2006

sok: látható fény – monokromatikus fény,
látható fény – fehér fény (vagy ennek bár-
mely spektrális összetevôje), infravörös
fény, ultraibolya fény, polarizált fény. A
lehetséges megvilágítási technikákat [5]
alapján a 2. táblázatban foglaltam össze.

A gépi látás esetében alkalmazott meg-
világítóeszközök összehasonlítását [5]
alapján a 7. ábrán teszem meg.

A LED (Light Emitting Diode – fénykibo-
csátó dióda) megvilágítás ideális választás
gépi látáshoz, valamint AOI-berendezések-
hez.
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HIÁNYPÓTLÓ, ÚJ FORRASZTÓÁLLOMÁS AZ ERSA
VÁLASZTÉKÁBAN
REGÔS PÉTER

Nincs mindig szükség gyakori és sokrétû beállításokra, a forrasztóállomás számos tulajdonságának progra-
mozására, változtathatóságára, csak egyszerû, de üzembiztos készülékre, könnyû pákával, olcsó, de jól
megválasztható pákahegyekkel, mérsékelt árral – az ERSA i-CON nano pontosan ezt nyújtja

Mindössze 145×80 mm-es alapterületet
foglal el az asztalon, egy LCD-kijelzô, két
nyomógomb található a kicsiny szabályo-
zóegységen, no és egy mikro SD-kártya-
foglalat, de errôl késôbb... Pákája könnyû,
mint egy ceruza, fogása kiváló, akár mû -
szakhosszon fáradságmentesen lehet dol-
gozni vele. A pákára az i-CON1 forrasztó-
állomás pákájához kifejlesztett, hosszú

élettartamú, ólommentes forraszokhoz is
alkalmas pákacsúcsok illenek: 10 külön-
bözô kúpos, 9 csavarhúzó alakú, 5 hajlí-
tott, 4 ferdén vágott hengeres, 3 homorú
végzôdésû – hogy csak az egyszerûbb,
standard csúcsokat említsük –, de jó né -

hány speciális kivitelû is választható. A
csú csok hosszú élettartamát – valamint a
takarékos energiafelhasználást – várakozó
(stand-by) hômérséklet-beállítási lehetô-
ség és automatikus alvóállapot-kapcsolás
is elôsegíti. A pákacsúcsok a fûtôbetéttôl
függetlenül cserélhetôek.

A forrasztóállomás az egyszerûbb,
RDS-80 típusú és a drágább, több szolgál-
tatást kínáló i-CON1 állomás közé illesz-
kedik az ERSA kézi forrasztóeszközeinek
családjában. Eddig fehér foltként jelzett
po zíciót tölt be. Mûszaki megoldásai az i-
CON1 elemeibôl építkeznek. A pákacsú-
csokon kívül a páka fûtôbetétje is azonos.

A szabályozóegység 16,5 V feszültsé-
gen 68 W teljesítményt ad le. Három, 150
és 450 °C között beállítható hômérséklet
közül gombnyomásra választhatunk. A
készülék teljesen antisztatikus, megfelel a
MIL-SPEC/ESA szabványnak.

Különleges szolgáltatása az i-CON
nano forrasztóállomásnak az opcionális
mikro SD-kártyán bevihetô beállítás. Ezzel
– többek között – rögzíthetjük a pákahô-
mérsékletet, amelyet az operátor már nem
tud megváltoztatni. A kártyára a beállítá-
sokat bármely számítógépen, az ingyenes
PC-szoftver segítségével tölthetjük fel.

A forrasztóállomás a közepes teljesít-

ményigényû, ipari forrasztási feladatok
megoldását célozza. Magas minôségi
szinten, professzionális, megbízható, sta-
bil kézi forrasztási folyamatot tesz lehetô-
vé. Mérsékelt ára és alacsony üzemelteté-
si költsége széles körben elérhetô forrasz-
tóeszközzé teszi ezt a korszerû állomást.
Az idei Productronicán novemberben be -
mutatott újdonság már kapható a magyar-
országi forgalmazónál, a Micro sol der
Kft.-nél.

iwww.microsolder.hu

1. ábra. Az új ERSA i-CON nano-
forrasztóállomás: minden egyszerû,
célszerû, kicsi, de kiváló minôségû

2. ábra. Az operátor által
nem változtatható beállítások vihetôk be
a készülékbe mikro SD-kártyával
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ELEKTRONIKA A VÍZ ALATT –
ELVÁRÁSOK A KIÖNTÔPASZTÁKKAL SZEMBEN
INCZÉDY BALÁZS

A víz alatt használt áramkörök esetében – mint pl. a
víz alatti kamerák, búvárlámpák, vagy szenzorok – az
alkalmazott kiöntôpasztáknak a villamos szigetelô-
képesség mellett olyan további követelményeknek is
meg kell felelniük, amelyek ebbôl a speciális alkal-
mazásból fakadnak

A kempeni Lackwerke Peters GmbH. erre a speciális alkalma-
zási területre is fejleszt és gyárt kiöntôpasztákat. A kék VU
4453/101 WR (WR – Wasser Resistent) és a színtelen, kris-
tálytiszta VT 3402 KK-NV kétkomponensû, poliuretánbázisú
wepuran-kiöntôpaszták rendkívül nagy víz- és hidrolízisálló-
sággal, valamint nagy mechanikai szilárdsággal rendelkeznek
– ezek a tulajdonságok víz alatti alkalmazás esetében elen-
gedhetetlenek.

Egyik kiöntôpaszta sem lesz a víz alatt ragacsos, egyik sem
mutat hidrolízises bomlási folyamatot. A VU 4453/101 WR

wepuran kiöntôpaszta kötôanyagként egy magas minôségû
gyantát – amelyet világszerte használnak a víz alatti alkalmazá-
sokhoz, például tengeralattjárók esetében – tartalmaz. A VT
3402 KK-NV a hidrolízisállósági vizsgálatokon kitûnô ered-
ményt mutat.

A kis zsugorítónyomás mindkét kiöntôpasztát alkalmassá teszi
olyan érzékeny elektronikák kiöntésére is, mint például a szen-
zorok, vagy az üvegdiódák. A kiöntôpaszták nagy elasztikussá-
ga minimalizálja a nyomásingadozások és hômérséklet-változá-
sok miatt fellépô anyagfeszültséget – a vízzáró kiöntés ilyen
körülmények között is megmarad. Mindkét kiöntôpaszta majd-
nem minden anyaghoz kitûnôen tapad.

Amíg a VU 4453/101 WR kiöntôpaszta használatával egy
nem átlátszó réteget kapunk, addig a kristálytiszta VT 3402 KK-
NV kiöntôgyantával fényoptikai elemeket tartalmazó áramkörök
is kiönthetôk. Az igen nagy átlátszósága következtében ez a
kiöntôgyanta – az idôjárási hatásoknak, valamint UV-sugárzás-

nak kitéve is – az optoelektronikában és a szenzortechnikában
az optikai tulajdonságokkal szemben támasztott magas elvárá-
sok esetében is alkalmazható.

Alapvetôen a szilikonalapú Wepesil kiöntôpaszták is alkal-
mazhatók víz alatt, ezek is kitûnô hidrolízisállóságukkal tûn -
nek ki, azonban ebben az esetben a mechanikai szilárdságot
és a tapadást egyedileg, az alkalmazás függvényében meg kell
vizsgálni.

Tanja Touré: Elektronik im Unterwassereinsatz – Anforderungen an die
Vergussmasse c. munkájánák fordításával és átdolgozásával

iInczédy & Inczédy Kft.
www.inczedy.com, vac@inczedy.com
Tel.: (06-27) 504-605

Lámpa VU4453/101 WR-rel kiöntve

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

A 8 fejezetbôl álló mû öt érdemi és kiegészítô részbôl tevô-
dik össze. A szerzô a magyarországi villamosenergia-rend-
szer jó ismerôje, munkássága elismeréséért 1973-ban Álla-
mi Díjat kapott.

A villamosenergia-ipar történeti áttekintése a II. világhá-
borúig, az MVMT megszûnéséig, az ezredfordulóig, illetve
az ezredfordulótól napjainkig (2005-ig) tartó idôszakra tör-
ténik. A szakmai tárgyalásmódot részletes korrajz egészíti
ki, hiszen a XIX. század kezdeti útkereséseit a XX. század
két világrendszere, ezek eltérô gazdasági berendezkedése
követte, majd a rendszerváltást követô XXI. század korszerû
követelményei határozzák meg napjaink energiaszolgálta-
tását. Vállalatok megalakulását és megszûnését, kiemelkedô
személyiségek életrajzát, valamint erômûvek adatait és
energiatermelési statisztikákat olvashatunk, megfelelô
magyarázatokkal összekötve. A Függelék még számos ada-
tot tartalmaz, a bôséges irodalomjegyzék pedig a vonatko-
zó olvasnivalót foglalja össze rendszerezve.

A könyv végén DVD-t találunk a „100 éves a magyaror-
szági közcélú villamosítás” címmel.

G-mentor Kft. 198 oldal, ábrák, CD melléklet

KERÉNYI A. ÖDÖN:
A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IPAR TÖRTÉNETE 1888–2005
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AZ ÜVEG-KERÁMIA HORDOZÓK
NÉHÁNY TECHNOLÓGIAI PROBLÉMÁJA

méterek romlását idézi elô, adott esetben
sza kadást vagy törést okoz. A laminálási
mû velet során a hordozó alakváltozáson
megy keresztül. Az összesajtolt pakettet ki
kell égetni: a DuPont 951 hordozóhoz
javasolt profil szerint a kiégetés során a
12. percre szobahômérsékletrôl 50 °C-ra
kell melegí teni a hordozót. Ezt követi egy
14 °C/perc meredekségû hevítési sza-
kasz, amely 410 °C-nál megáll. A 180 …
415 °C hô mér séklet-intervallumban páro-
lognak el a hordozóból az oldószerek és
egyéb szerves anyagok. Ennél a szakasz-
nál gondoskodni kell a megfelelô levegô-
áramoltatásról. Az ezt követô 20 percben
a hômér sékletet 410 … 420 °C-on kell tar-
tani, majd ismételten egy hevítési szakasz
következik, amely során 50 percig
9 °C/perc me redekségû hevítéssel a ke men-
ce hômérséklete eléri a 850 °C-ot. Ezt na -
gyon pontosan kell fél óráig tartani,
ugyanis ezen a hômérsékleten ömlik meg
az üveg, a hordozó ekkor nyeri el végleges
szerkezetét és méretét. Az áramkör kiége-
tése után fellépô delamináció jelenségét
öt nagy csoportra osztjuk (lásd 4. ábra).

A repedés egy olyan jelenség, amely a
hordozó szélétôl annak belseje felé irányul.
A tapadás az üveg-kerámia lapok között
erôs. A laminálás alatt a nyomás a hordo-
zó szegélye mentén koncentrálódik (lásd
4.b ábra). Mivel a hordozó a szerszámban
be van fogva, nem léphet fel torzulás az
x/y síkban, tehát az LTCC, hordozó sû rû -
sége megnövekszik a szélek mentén és így
a kiégetési folyamat során megrepedhet.
A repedés jelensége figyelhetô meg az
aláb bi áramkörön is (lásd 5. ábra).

Az üveg-kerámia hordozók préselési
technológiái

A többrétegû kerámiahordozókat anya guk
és elôállítási technológiájuk alapján két fô
csoportba sorolhatjuk: magas hômérsékle -
ten kiégetendô kerámiahordozók (High
Temperature Cofired Ceramics – HTCC) és
alacsony hômérsékleten kiégetendô ke -
rámiahordozók (Low Temperature Cofi red
Ceramics – LTCC). Mindkét technológia
alapja a „zöld” üveg-kerámia (még kié ge -
tetlen, nyers állapotú) lapok nyomtatása,
préselése és együttégetése. Az alacsony hô -
mérsékleten kiégetett kerámiahordo zón
(továbbiakban LTCC) megvalósított áram -
kör elôállításának lépéseit, valamint a tech -
nológiához nélkülözhetetlen berendezé se -
ket az ELEKTROnetben megjelent korábbi
cikkben részletesen bemutatták [1, 2]. Az
LTCC-t körülbelül 850 °C-on égetik ki.
Anyagukban megjelent az újrakristályo so -
dott üveg és kerámiapor a kötôanyag mel -
lett. Az alacsonyabb hô mér séklet miatt le -
hetôség nyílik különbözô típusú anyagok
alkalmazására, így eltemetett ellenállás-, in -
duktivitás- és kapacitáshálózatok kia la -
kítására a hordozó belsejében, illetve kü -
lönbözô tulajdonságú vezetôrétegek fel -
vitelére. Az LTCC-hordozó elôállításának
egyik kulcsfontosságú lépése az egymásra
helyezett vékony, nyers üveg-kerámia la -
pok (pa kett) préselése. A folyamat során a
kü lön álló hordozókat melegsajtolással egy -
séges szer kezetté alakítják. Az Elek tro ni kai
Technológia Tanszék 2008-ban beszer zett
egy PTC-gyártmányú, IL-4004-es tí pus -
számú izosztatikus présgépet, így lehe tô vé
vált a két technológia összehasonlítása.
Az LTCC-hordozók laminálására kétfajta
technológia ismert:
� Egytengelyû préselés, ahol a laminálást

melegen és nyomás alatt végzik. A tipi-
kus hômérséklet- és nyomásérték 70 °C
és 2100 N/cm2. A sajtolás idôtartama
10 perc úgy, hogy az elsô 5 perc után
a pakettet 180°-kal a sajtolólapokhoz
ké pest el kell fordítani. A Collin-gyárt-
mányú, P200E típusszámú egytengelyû
fôbb részeit az 1. ábra szemlélteti.

� Izosztatikus préselésnél a hordozó mind
a két oldalról egyenletes nyomásnak van
kitéve. A hômérséklet- és nyomásérté-
kek a fentiekben ismertetett értékekkel
meg egyeznek, ellenben a forgatási mû -
velet nem szükséges. Egy PTC-gyárt-
mányú, IL-4004 típusszámú vízpárnás
présgép látható a 2. ábrán.

Az izosztatikus présgép víz segítségével
osztja el egyenletesen a nyomást a hordo -
zó két oldalán. A 3. ábrán az izosztatikus
présgép belseje látható.

A préselés a technológia egyik legkriti-
kusabb pontja, ugyanis, ha nem sikerül
meg felelôen laminálni a hordozókat,
vagy nem tapad megfelelôen a hordozó a
felnyomtatott pasztaréteg-mintázathoz,
az delamináltsághoz vezet. A helyi dela -
mi ná ció a mechanikai és villamos para-

1. ábra. A Collin P200E préselôgép
és fôbb részei

2. ábra. A PTC IL-4004 izosztatikus présgép

3. ábra. Az izosztatikus présgép belseje

4. ábra. Delaminációs jelenségek:
a) repedés; b) lapok közötti delamináció;
c) lapok elcsúszása; d) felületi púposodás;
e) koncentrikus delamináció

5. ábra. Repedés: a) felülnézet; b) oldal-
nézet

HORVÁTH ESZTER
PhD-hallgató,
BME –
Elektronikai Technológia
Tanszék

horvath.eszter@ltcc.hu
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A lapok közötti delamináció jelensége
az üveg-kerámia és a vezetôréteg azon
részén keletkezik, ahol két lap között
vezetô réteg található. A jelenséget az
okozza, hogy az üveg-kerámia és a veze-
tôréteg közötti ta padás nem megfelelô.
Mikor több réteget laminálunk, valamint a
felnyomtatott ve zetôrétegek vastagsága
nagyobb, mint 25 μm, keletkeznek olyan
részek a hordozón, ame lyek vastagabbak,
mint azok, ahol nincs vezetôréteg. A
kiégetés után a deformációk lapok közöt-
ti delaminációt okozhatnak (lásd 6. ábra).

A rétegelcsúszás jelenségét a földelési,
illetve a tápellátási rétegen lévô nagy ki -
ter jedésû vezetôréteg-terület okozza. A ta -
pa dás ugyanis az üveg-kerámia és a veze-
tôréteg között kisebb, mint üveg-kerámia
és üveg-kerámia között, továbbá a zsugo-
rodási tényezô különbsége is hozzájárul a
jelenség kialakulásához a hordozó kiége-
tése alatt. A felületi púposodás jelensége
akkor következik be, ha szennyezô anya-
gok, illetve gázok kerülnek a hordozó bel-
sejébe. Ezek a kiégetési ciklus alatt a ma -
gas hômérséklet hatására olyan nagy nyo-
mást keltenek az adott területen, hogy a
hordozó felületi geometriáját eldeformál-
ják. Fontos tehát, hogy a laminálás elôtt
az egymásra pakettált zöld üveg-kerámia
hordozók között ne legyen légrés, illetve
szennyezô anyag. A koncentrikus dela mi -
náció oka, hogy a vezetômintázat rajzo-
lata a hordozó belsejében sûrûbb, mint a
szélein. Így a préselés alatt egyenetlen lesz
a felületre esô nyomóerô nagysága.

Nulla x–y irányú zsugorodás

A nulla x–y irányú zsugorodás jelenségét
az angol szakirodalom Zero-Shrinkage-nek
nevezi. Az LTCC-hordozók egyik nagy hát-
ránya a kiégetés utáni térfogat-zsugo ro -
dás. Manapság a szabályozatlan szinterelés
(Un constrained Sintering, UCS) az egyik
legelterjedtebben használt technológia az
LTCC-hordozók kiégetésére. A technológia
számos elônyével szemben határt szab a
megvalósítható rétegek száma. Minél több
réteget kívánunk együtt laminálni és ki -
égetni, annál kevésbé tudjuk pozícionálni
az átmenôfuratokat. Ezzel szemben a sza -
bályozott szinterelési folyamat kikü szö bö -
li az x–y irányú térfogat-zsugorodást.
Különbözô szabályozott szinterelési fo lya -
matok léteznek:
� önszabályozó szinterelés (Self-Con  -

strai ned Sintering, SCS),
� préselésmentes szabályozott szinte re lés

(Pressureless Contrained Sintering, PLAS),
� préseléses szabályozott szinterelés

(Pres sure Assisted Constrained Sin te r -
ing, PAS),

� préselésmentes önszabályzó szin te re lés
(Self-Constrained Pressureless Sin te ring,
SCPLAS).
A szinterelési metódusokat a 7. ábra fog-

lalja össze, a fenti technológiák fejlôdését
a 8. ábra szemlélteti.

A préselésmentes önszabályzó szinte -
re lés (SCPLAS) egy olyan új technológia,
amely külsô beavatkozás nélkül mû kö dik.
A folyamat mechanizmusa a hordozóban
lévô üveg-kerámia összetételén alapszik.
Olyan új technológiáról van szó, amely-
nél a vele kompatibilis vezetôpaszták vá -
lasztéka erôsen limitált. Ellenálláspaszta
még nem kapható. Az 1. táblázatban a
szinterelési folyamatok fôbb elônyeit és
hátrányait foglalták össze. A PAS-mûvelet

csak speciális kemencében végezhetô. A
préselôkemence része egy égetôkemence,
ill. egy présgép az egytengelyû nyomás-
hoz. A nyomóerô 0,6 kN és 35 kN kö zött
állítható, a hômérséklet max. 1000 °C. A
PAS alapelvét a 9. ábra szemlélteti [3].

Az LTCC-hordozó térfogat-zsugorodását
a kiégetési folyamaton kívül az alábbi té -
nye zôk befolyásolják:
� a hordozó anyagának összetétele,
� tárolási idô,
� a hordozó elôkészítési folyamata,
� szitanyomtatás (a paszta és a felület köz-

ti kölcsönhatás),
� szitanyomtatás utáni szárítás,
� laminálás,
� mechanikai igénybevétel.

A PLAS-technológiával készült LTCC-
hor dozók x/y térfogat-zsugorodása kb.

6. ábra. Lapok közötti delamináció

8. ábra. A szinterelési technológiák fejlôdése, valamint a térfogat-zsugorodás
csökkentése

9. ábra. A PAS-technológia alapelve

Szinterelési folyamat Fôbb elônyök Fôbb hátrányok

UCS

gazdaságos és gyors megoldás nagy préselési nyomásérték: 210 kg/cm2

a hordozó felületén vezetôpályák
alakíthatók ki

nagymértékû térfogat-zsugorodás:
x/y = 12,7 ± 0,3%; z = 17%

üregek, viák, alagutak megvalósítása
lehetséges —

SCS

kismértékû térfogat-zsugorodás: x/y ~0,3% nem hozzáférhetô technológia

nem szükséges áldozati réteg használata limitált típusú pasztarendszer

— nem használható olyan LTCC-hordozó, mely
alacsony veszteségi tényezôvel rendelkezik

PLAS

alacsony préselési nyomásérték: 70 kg/cm2 szükséges áldozati réteg használata

kismértékû térfogat-zsugorodás: x/y ~0,3% limitált az együttlaminált lapok száma

az összes vezetôréteg kiégetése
lehetséges

kevés pasztaválaszték a felületi
huzalozási réteg megvalósítására

PAS

alacsony préselési nyomásérték: 70 kg/cm2 áldozati réteg szükséges

kismértékû térfogat-zsugorodás: x/y ~0,01% limitált típusú pasztarendszer

az összes vezetô-, illetve belsô réteg
kiégetése lehetséges —

viák pontosan pozicionálhatók —

7. ábra. Szinterelési technológiák
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lehe tô sé get ad arra, hogy további kutatá-
sokat vé gez ze nek a vezetôhálózatok vo -
nalszéles sé gé nek minimalizálására, utat
nyitva ezzel a nagyfrekvenciás eszközök
további fej lesz tése és méretcsökkentése
elôtt [4].

Az LTCC-technológiánál 3-dimenziós
struktúrák kialakításához és a megfelelô mi-
nôségû préseléshez nélkülözhetetlen az
izosztatikus présgép. Az Elektronikai Tech-
nológia Tanszéken található izosz ta tikus
présgéppel lehetôvé vált az LTCC-tech-
nológiával készített áramkörök gyártá sa
és a tématerületen a kutatás és fejlesztés
megkezdése.

0,3%. A PAS-technológia ezzel szemben
0,1 … 0,3%-os térfogat-zsugorodást tesz
lehetôvé. A kísérletekkel legjobban elért
eredmény 0,1% volt. A 10. ábrán az x/y,
illetve a z irányú térfogat-zsugorodás
mértéke látható különbözô szinterelési
nyomásértékek mellett. A PLAS-technoló-
gia érzékenysége 0,1%, míg a PAS- és az
SCS-technológiáé 0,05%. Ez lehetôvé te -
szi nagy bonyolultságú áramkörök, vala-
mint mikroviák alkalmazását.

A 11. ábrán a hagyományos szin te re lé -
si technológia és a PAS-technológia közti
különbség látható a viák pozicionálható-
ságának tükrében.

A szinterelés egy másik speciális követ-
kezménye a szélek közelében bekövetke-
zô térfogat-zsugorodás. A PLAS-technoló-
giát használva a szélek közelében létesí-
tett viák homorúak lesznek. A PAS-techno -
lógiát használva ez a jelenség elkerülhetô
(lásd 12. ábra).

Összegzés

Elmondható tehát, hogy a PLAS-, de kü lö -
nösképpen a PAS-technológia lehetôvé
te  szi a nagyobb integráltságú vezetô- és
viahálózatok kialakítását. A PAS-techno -
ló giá val akár a 0,1% tûrésû térfogatzsu -
goro dás (0,3 … 0,5%) is beállítható. Ez
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[2] Szöllôsi Szilárd, Gyenes Csaba:
Üveg-kerámia áramköri hordozók
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Other_technologies

[4] K. R. Mikeska and R. C. Mason,
„Dimensional Control in Cofired
Glass-Ceramic Multilayers”,
Proceeds. 6th SAMPE Electronics
Conference,
pp. 699–712 (1992)

11. ábra. Hagyományos, illetve
a PAS-technológiával szinterelt,
LTCC-hordozókon lévô viák pozíciója

12. ábra. PLAS-, illetve PAS-technológiával
szinterelt viák keresztmetszete:
a) PLAS-technológia; b) PAS-technológia;
c) PAS-technológia

10. ábra. PAS-technológiával szinterelt
LTCC-hordozók térfogat-zsugorodása a
nyomásérték függvényében: a) x/y irányú
térfogat-zsugorodás; b) z irányú térfogat-
zsugorodás
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ÖNTAPADÓ CÍMKÉK KÖNNYÛ ELTÁVOLÍTÁSA
Az öntapadó címkék eltávolítása rendszerint idôigényes feladat.
A mechanikai úton történô eltávolítás karcolást, egyes esetek-
ben akár mechanikai sérülést is okozhat. Maradékmentesen
pedig nem is mindig sikerül. Ideális megoldást nyújt a címkék
tökéletes eltávolításához a LABEL OFF 50, amely a Kontakt
Chemie terméke, és Spray formában, 200 ml-es kiszerelésben
kerül forgalomba. Használatával idôt, fáradságot és pénzt taka-
ríthatunk meg. Nézzük meg alaposabban, mely tulajdonságok
teszik lehetôvé a fenti, problémamentes használatot!

� Nagy teljesítményû oldószer, bármilyen fajta öntapadó papír-
címkéhez.

�Gyorsan és simán választja el a címkéket az üveg-, porcelán-,
fém-, papír-, karton-, fafelületekrôl.

� Könnyen eltávolítja a természetes zsírokat, kátrányt, gyantá-
kat, ujjnyomokat, így tisztítószerként is kiválóan használható.
Az öntapadó címkék felhasználási területe az utóbbi években

jelentôsen kibôvült, a legkülönbözôbb felületekre ragaszthatók
– maradékmentes eltávolításuk azonban nem egyszerû feladat.
Ezért, ahol extra erôs oldóhatásra van szükség, rendelkezésre áll
a SOLVENT 50 SUPER. A tökéletes eltávolítás titka: magára a
ragasztóanyagra hat, hatását rövid idô alatt semlegesíti.

Néhány példa az alkalmazásukra
� Irodai berendezéseknél
� Szerszámoknál, alkatrészeknél
� Adatfeldolgozásnál
� Címkézôgépeknél (hengerrôl eltávolítja a ragasztó nyomait)
� Ajándékcsomagolásnál
� Háztartási cikkeknél
� Mûanyagoknál (kivéve polisztirén, PS), kartonpapíroknál, pa -

pí roknál
� Automatikus címkézônyomtatókkal kompatibilis
� Felületek tisztítására is alkalmas.
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A Nóniusz Kft., a Kontakt Chemie termékek hivatalos disztri-
bútora minden belföldi vásárlás esetén biztosítja az ingyenes
kiszállítást, a teljes választékról pedig a vásárlók az ingyenesen
biztosított katalógusból tájékozódhatnak.

A fenti cikkek és a Kontakt Chemie termékcsalád teljes válasz-
téka kényelmesen, az új webshopban is megrendelhetôk.

iNÓNIUSZ KFT., 1101 Budapest, Kôbányai út 47/b.
Tel.: 263-6945 E-mail: etalon2000@noniusz.hu
Fax: 260-6083, www.forrasztastechnika-elektronika.hu

Nincs 
ideje 
kivárni
következô 

lapszámunk 

megjelenését?

Látogassa meg 
naponta frissülô

portálunkat! 

www.elektro-net.hu
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www.rhode-schwarz.com

www.lecroy.com

www.fluke.com

A 2009. novemberben bemutatott PCI
Express1-rendszerhez készült LeCroy-oszcil-
loszkópok számára kidolgozott dekódolás-
értelmezés („Decode Annotation”) új lehe-
tôséget biztosít a hardver- és a rendszermér-
nököknek, hogy egyidejûleg értelmezzék a
rendszer nagy sebességû soros adatjelei fizi-
kai rétegének2 és protokolljának viselkedé-
sét. A kapcsolati réteg („link layer”) proto-
koll-dekódolására az oszcilloszkópon a fizi-
kai réteg görbealakjára értelmezett akár
négy PCI Express-jel esetén is lehetôség van.
Ez az elsô és egyetlen, oszcilloszkópra ala-

pozott dekódolási megoldás a széleskörûen
alkalmazott PCI Express 2.0 és a térhódító
PCI Express 3.0 szabványoknak megfelelô-
en. A LeCroy 8b/10b jelû opcionális dekó-
dolásértelmezô eszközével kombinálva,
egyidejû szimbólum- és protokollszintû ér -
telmezés érhetô el. A rövidebb idejû átte-
kintés érdekében az oszcilloszkópon ren-
delkezésre álló összes matematikai, mérési,
kurzor-, zoom- és más analíziseszközök
egy idejûleg használhatók.

A Rohde&Schwarz BBA100 típusjelû szélessávú erôsítôcsalád

Az R&S BBA100 szélessávú erôsítô
elölnézete

A R&S® BBA100 moduláris felépítésû,
rugalmas és a technika jelenlegi világ-
színvonalának megfelelô szélessávú erô-
sítôk típusjele. Megfigyelési és kezelési
funkciói révén kompakt EMC-rendszerek
felépítésében is jól használható (EMC:
elektromágneses összeférhetôség). A
követelményekkel együtt „nôhet”, mivel
biztosítja az „upgrade” (újabb program-
változat betöltésének) lehetôségét.

Az EMC-környezeten kívül kommuni-
kációs, kutatási stb. területen is használ-
ható. Optimálisan skálázható és konfigu-
rálható. A moduláris felépítésnek köszön-
hetôen az erôsítôk a kimeneti teljesít-
ményre és a frekvenciatartományra

vonatkozó különleges követelmények
kielégítésére is alkalmasak.

Távvezérlés illesztôk alkalmazásával
lehetôség van az erôsítô automatikus kör-

1 A PCI Express (PCIe) a PCI sínrendszer egyik utódja (PCI = Peripherial Com ponent Interconnection = összekapcsolás
perifériális egységgel). A PCIe a PCI-hez hasonlóan az OSI modell (OSI = Open Sys tem Interconnection = nyílt össze-
kapcsolási rendszer) alsó négy rétegét implementálja (fizikai, adatkapcsolati, hálózati és szállítási réteg). Az OSI modell
egy rétegekbe szervezett rendszer absztrakt leírása, amely a számítógépek kommunikációjához szükséges hálózati pro-
tokollt határozza meg, amelyet az OSI javaslatban foglalt össze. Az OSI modellje, a hét réteg hierarchikus rendszere
meghatározza a két számítógép közötti kommunikáció feltételeit. A modellt az International Organization for
Standardization (Nem zet közi Szabványügyi Szervezet) az ISO 7498-1 jelû szabványában írta le. A cél az volt, hogy
megengedje a hálózati együtt mûködést különbözô gyártók különbözô termékei között, különbözô platformok alkal-
mazása esetén, anélkül, hogy lényeges lenne, melyik elemet ki gyártotta, illetve készítette.

2 A fizikai réteg határozza meg az eszközökkel kapcsolatos fizikai és elektromos specifikációt, beleértve az érintkezôk kiosz-
tását, a használatos feszültségszinteket és a kábelspecifikációkat. A szinten hub-ok, repeater-ek és hálózati adapterek szá-
mítanak a kezelt berendezések közé. Például a számos Ethernet szabvány is ehhez a réteghez tartozik: az Ethernetnek ezzel
a réteggel és az adatkapcsolati ré teggel is együtt kell mûködnie. Ha son lóan együtt kell mûködnie a helyi hálózatokkal is.

nyezetekbe és rendszerekbe való integrá-
lására is.
Fontosabb mûszaki adatok:
� Frekvenciatartomány: 9 kHz-tôl

1 GHz-ig.
� Kimeneti teljesítmény: 500 W-ig.
� Tûrôképesség: 100 %-os eltérés

az illesztettségtôl.
� Alkalmas amplitúdó-, frekvencia-,

fázis- és impulzusmodulációra a
bemeneti jeltôl függôen.

� Szoftver-update-rendszervezérlô sokfé-
le vezérlési és konfigurációs opcióval.

Dekódolásértelmezés
LeCroy-oszcilloszkópok számára

Távkijelzôs
multiméter
a Fluke-tól
A Fluke új 223 típusszámú, valódi effek-
tív értéket mérô multimétere digitális táv-
kijelzôvel rendelkezik, ami rendkívüli
mérési körülmények között is biztosítja
rugalmas használatát. A levehetô kijelzôt
oda helyezzük, ahol látjuk, és könnyen
leolvashatjuk, míg a mûszer mérômûvét a
mérendô mennyiségnek megfelelô alkal-
mas helyre anélkül, hogy – mint hagyo-
mányos mûszer esetén ez sokszor elôfor-
dul – a mérôvezetékeket vagy a
mérômûvet erôltetnénk. Így nehezen
hozzáférhetô helyeken is mérhetünk,
vagy egyébként tiltott területeken, mint
például steril szobákban vagy veszélyes
területeken.

A multiméterrel mérhetô DC- feszült-
ség (0,1 mV … 1000 V; 0,25% + 2); AC-
feszültség (0,1 mV … 1000 V; 1,0% + 3);
DC- áram (1 mA … 10 A; 1,0% + 3); AC
áram (1 mA … 10 A; 1,5% + 3); ellenál-
lás (0,1 Ω … 40 MΩ); impulzusszám
(6000); kapacitás (1000 nF … 9999 µF) és
hômérséklet (–40 … +400 °C).

A Fluke új, 233-as távkijelzôs multimétere

A dekódolásértelmezéssel felruházott oszcilloszkóp képernyôje a nagy sebességû
soros adatjel görbealakjával (fizikai réteg) és a protokolljával
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iRAPAS Kft.
Tel.: (06-1) 294-2900 Fax: (06-1) 294-5837
E-mail: rapas@t-online.hu Internet: www.rapas.hu

FOLYAMATJEL-KALIBRÁTOROK
PÁSTYÁN FERENC

Az ipari folyamatok jelfeldolgozó egységeinek helyszíni ellenôrzését nagymértékben leegyszerûsítik a kézi
kalibrátorok. A francia AOIP cég készülékei közül az egyszerû kivitelû, de sok szolgáltatással és nagy pon-
tossággal rendelkezô CP6632 készüléket mutatjuk be

Az egyszerû, robusz-
tus kivitelû, a karban-
tartási munkákat és

érzékelôk, távadók el -
lenôrzését lehetôvé tevô

készülékkel egyszerre vé -
gezhetjük a mérést és jel-

generálást. Ehhez a készülé-
ken négy csatlakozó áll ren-

delkezésünkre, kettô a jelgene-
ráláshoz, kettô a méréshez.

Mérési funkcióban a készülékkel
DC-feszültség 50 V-ig mérhetô há -

rom méréstartományban. Mindhá -
rom tartomány rendelkezik negatív

túl vezérlési tartománnyal. A mérési
pon tosság 0,015% a mért értékre vonat-

koztatva. Igen jó a készülék hômérsékleti
stabilitása, melynek értéke <15 ppm/°C. A felbontás mindhárom
méréstartományban 1 mV.

DC-áram 0 ... 25 mA-ig három tartományban mérhetô. A
készülék ebben az üzemmódban is kiterjesztett méréstartomá-
nyokkal rendelkezik. A mérési pontosság 0,015% a mért értékre
vonatkoztatva, a hômérsékleti stabilitás <20 ppm/°C. A felbon-
tás mindhárom méréstartományban 1 µA.

Jelgenerálás-funkcióban a készülék DC-feszültséget 0 ... 10 V
és 0 ... 15 V tartományban állít elô 1 mV-os felbontással, 0,015%
pontossággal és <15 ppm/°C hômérsékleti együtthatóval. A
feszültség-elôállításnál is megfelelô túlvezérlési tartomány áll ren-
delkezésünkre. A maximális terhelôáram 5, ill. 8 mA lehet.

DC-áram elôállítását a készülék a mérésnél megadott mérés-
tartományokban, azzal azonos pontossággal, felbontással és
hômérsékleti tényezôvel végzi. A felbontás itt is 1 µA.

A készülék felbontása változtatható, így az az ellenôrzési fel-
adathoz jól illeszthetô. Nagy felbontásnál lassúbb, kisebb fel-
bontásnál gyorsabb mintavételezési idôt kapunk. Az igen kis
hômérsékleti tényezô lehetôvé teszi, hogy szélsôséges hômér-
sékleti körülmények között is megfelelô pontossággal végezhes-
sük a kalibrálást, vagy az ellenôrzési munkákat.

Kiegészítésképpen a készülékkel folytonosságteszt is végezhetô.
Szimulációs funkcióban a készülék kétfajta üzemmódban

használható.
Egyszeres és ciklikus fûrészfog-elôállítás, ahol megadható a

fûrészfog alsó és felsô értéke, a fel- és lefutási ideje, a stabilizáci-
ós tartama és a késleltetési ideje. Ezen idô (1 ... 3600 s között
programozható) lehetôséget ad arra, hogy a funkció csak adott
idô múlva induljon el, lehetôséget adva a felhasználónak, hogy
pl. egy másik helyszínre mehessen a vizsgálat céljából.

Beállított lépések szerinti jelgenerálás. Beállítható a lépések amp-
litúdója, valamint a lépésenkénti növelés frekvenciája. Ezt a tesztet
választva a CP6632 különbözô értékek választását teszi lehetôvé.

Skálázás. Két skálázási mód lehetséges:
1. CP6632: egy jelgenerálás-módhoz (0–20 mA, 4–20 mA

vagy 0–10 V), a tartományhoz 0-100% rendelhetô hozzá.
2. A felhasználó beprogramozhat egy, az alkalmazott távadó

vagy érzékelô függvényének megfelelô skálát, pl. a 4–20 mA

kimenettel rendelkezô 0–100 bar-os távadót a CP6632 bar kijel-
zéssel és 0–100 bar között generált értékekkel szimulál.

Egyéb funkciók

Dátum és idô: állandóan kijelezve a kijelzôn.
Négyzetgyökvonás: árammérésnél és szimulációnál lehetôvé
teszi a négyzetes jelet szolgáltató (P-típusú) távadó kimenôjelé-
nek fogadását.
Statisztika: a kijelzô alsó részén a maximum, az átlag- és a mini-
mum érték van kijelezve.
Hold (tartás): az utolsó mért értéket merevíti ki a kijelzôn.
Szûrô: egyetlen, másodpercben megadott szûrés állítható be,
hogy a gyorsan változó mért érték stabilabb legyen.
Szoftverfrissítés. a készülék mûködtetô szoftvere az USB port se -
gítségével frissíthetô. Az új változat ingyenesen letölthetô a gyár-
tó weboldaláról.



VILLAMOS HÁLÓZATOK
ÜZEMELTETÉSE 
KORSZERÛ MÛSZEREKKEL

Infrahõmérõk, infrakamerák
� Felharmonikusok, túlterhelés, vagy átmeneti 

ellenállással rendelkezõ kötések által okozott
melegedés felderítése

� Transzformátorok melegedésének 
vizsgálata

� Feszültség és áramjelalakok megfigyelése,
rögzítése 
és dokumentálása, akár 4 db független, 
leválasztott 200 MHz-es bemenettel

� Regisztráló és felharmonikus analízisopció
� Beépített 2 vagy 4 csatornás 

TRMS multiméter
� Akkumulátoros táplálás

Szkópméterek

� feszültség alatt lévô és feszültségmentes
kisfeszültségû vezetékek követése

� szakadások és zárlathelyek keresése
� rejtett csatlakozások, elfelejtett vezetékek

keresése

ÉV-mûszer hibahely-keresési üzemmóddal
EUROTEST 61557 

www.promet.hu

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

Karácsonyi akció!
Elektronikus könyvolvasó

kedvezményes áron:
bruttó 78 000 Ft, kiszállítással az ország egész területén

• 6”-os kijelzô (a legújabb E-lnk technológia,
600x800),

• méretek: 184x120x10 mm (220 gramm),
• minimális fogyasztás

(min. 7000 oldal egy feltöltéssel),
• támogatott fájltípusok: pdf, mobi, prc, epublit,

txt, doc, html, rtf, jpg, bmp, ppt, mp3 stb.,
• USB-csatlakozó,
• 512 MB belsô memória

(SD-kártyával bôvíthetô),
• magyar menürendszer!

BEBOOK, A KÖNYVOLVASÁS
FORRADALMA
A holland Endless Ideas BeBook fantázianevû
elektronikus könyvolvasója a legújabb technoló-
giát képviselô e-papír (E-Ink: www.eink.com) ki -
jelzôt használja. A kijelzô a legfényesebb napsü-
tésben is kiválóan olvasható. Energia fo gyasz tá sa
minimális, így egy feltöltéssel akár 7000 oldal is
megjeleníthetô

A dokumentumok USB csatlakozón keresztül tölt-
hetôek fel a készülékre. Támogatott file-formátumok:
pdf, mobi, prc, epub, lit, txt, fb2, doc, html, rtf, djvu,
wol, ppt, mbp, chm, bmp, jpg, png, gif, tif, rar, zip és
mp3. A tartozékként szállított fülhallgató segítségével
hallgathatóak az mp3 formátumban elmentett hangos-
könyvek vagy zenei file-ok. Be épí tett 512 MiB-os belsô
memóriája SD-kártya segítségével 4 GiB-ig bôvíthetô.
A készüléken tárolt dokumentumok a tartalomjegyzék
segítségével könnyen áttekinthetôek, a zoom-funkció
se gítségével a do kumentumok nagyíthatóak, és a
könyv jelzôfunkció is hasznos segítség lehet.

Kis mérete, könnyû súlya, alacsony fogyasztása
nem csak a kikapcsolódni vágyó, olvasást kedvelôk
számára nyújt új lehetôségeket, de hasznos társa
lehet pl. üzletembereknek, egyetemistáknak is.

iProMet Méréstechnika Kft.
H–2314 Halásztelek, Arany János u. 54.
Tel.: (06-24) 521-240. Fax: (06-24) 521-253

promet@promet.hu
www.promet.hu



iELTEST KFT.
1015 Budapest, Hattyú u. 16.
Tel.: 202-1873. Fax: 225-0031

eltest@eltest.hu
www.eltest.hu
www.lecroy.com

ALAPVETÔ RADARMÉRÉSEK 
LECROY-OSZCILLOSZKÓPOKKAL
Radarimpulzusok demodulálása és mérése

DARÓCZI DEZSÔ

A radarrendszerekben változatos modulációs módszereket alkalmaznak, amelyek közé tartozik az amplitúdó-,
a frekvencia- és a fázismoduláció is. A LeCroy demodulációs matematikai funkciója lehetôvé teszi a fel-
használók számára a radarjelek gyors demodulálását és a fontosabb impulzus-paraméterek mérését

Az impulzusrendszerû radarberendezéseknél sokféle modulációval
találkozhatunk, többek közt amplitúdó-, frekvencia-, fázismoduláci-
óval. A LeCroy WavePro 7Zi és WaveMaster 8Zi oszcilloszkópjai-
val könnyen felvehetünk és demodulálhatunk impulzus-hullámfor-
mákat, és részletes méréseket végezhetünk a detektált jeleken.

Az 1. ábra mutatja az alapvetô radarmérések egy csoportját. Az
RF-impulzust úgy vették fel, ahogy azt a legfelsô görbe ábrázolja.
Az F1 görbe mutatja az impulzus amplitúdójának burkológörbéjét,
amelyet a matematikai demoduláció-funkcióval kaptunk. (A de -
moduláció opcionális matematikai funkció, amely lehetôvé teszi
az amplitúdó-, frekvencia- és fázismodulált jelek demodulálását.)
Az RF pulzus zoomnézete (Trace Z1) és a demodulált burkológör-
be (Trace F2) egymásra vetítése látható a harmadik mezôn. Ez jó
lehetôséget nyújt a detektálási folyamat jóságának vizsgálatára. A
legalsó görbe az impulzus-hullámalak spektrumát ábrázolja
1 GHz-es középfrekvenciával, 100 MHz-es tartományban.

A P1-P12 paraméterek a legfontosabb impulzusjellemzôket jele-
nítik meg. A P1 mutatja a vivôfrekvenciát, amire a megfelelô
demoduláció beállítása érdekében van szükségünk, a P2 jelöli az

impulzusok ismétlési frekvenciáját. A többi paraméter közt talál-
hatjuk a kitöltési tényezôt, a felfutási és lefutási idôt, a túllövést, illet-
ve a különbözô amplitúdóértékeket. Ezek a megjelenített paramé-
terek csak kis részét képezik a LeCroy-oszcilloszkópokban rendel-
kezésre álló több mint 150 lehetséges paraméternek.

De nézzünk egy másik példát is! A 2. ábrán egy Barker-kóddal
fázismodulált impulzust láthatunk. Az F1 függvényt az RF-impul-
zusamplitúdó burkológörbéjének kiszámítására használjuk. Itt
láthatjuk az amplitúdótüskéket, ahol a Barker-kód a fázisváltást
okozza. Az F2 függvény ugyanannak az RF-impulzusnak fázis-
demodulálását jeleníti meg, és jelöli a kód okozta fázisváltozást
is. Vegyük figyelembe, hogy az RF- impulzuson kívüli területeken
a fázis rendszertelenül változik, ami természetes esemény! Mint
az elôzô ábrán, az alsó görbe itt is az RF-impulzus spektrumát
ábrázolja, a fázismoduláció hatását szemléltetve. 

A demodulációs függvény beállítására szolgáló„dialógus-box”
látható a 3. ábrán. A moduláció típusának meghatározásán kívül
szükséges még a vivôfrekvencia megadása is a fázis- és frekven-

ciamodulációhoz. A decimálómezô megfelelô beállításával
csök kenthetjük a túlmintavételezést a felvett hullámformán. Ez
segíti a feldolgozási idô csökkentését, és leegyszerûsíti a detek-
tálás utáni szûrést is. Ez az aluláteresztô szûrô vezérelhetô a
„sávszélesség” és a „Max # taps”-értékek kiválasztásával, amint
ez a „dialógus-box”-ban is látható. A „PM-skála”-mezô lehetôvé
teszi a megjelenítés vertikális osztásának megváltoztatását.

A LeCroy demodulációs matematikai funkciója könnyû és egy-
szerû megoldást nyújt az alapvetô radarmérések elvégzésére, ahol
amplitúdó-, frekvencia- és fázisdemodulációra lehet szükség.
Ráadásul mindezekhez nincs szükség semmilyen külsô szoftverre.

Felhívjuk még figyelmüket, hogy bizonyos LeCroy termékek (pl.
WaveJet 354, bizonyos WaveRunnerek, vegyesjel-opció stb.)
akciós áron vásárolhatók! 

1. ábra. Az RF-impulzus burkológörbéjének demodulálása és
fontosabb paramétereinek mérése

2. ábra. Barker-kódolt radarimpulzus az amplitúdó-
és fázisdemodulált hullámformákkal

3. ábra. A „dialógus-box” a demodulációs függvény
beállításához
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SSD meghajtó dupla csatlakozóval a Verbatimtól

Egy tároló, kétféle csatlakozási mód: a
kombinált SSD meghajtó egyesíti a nagy
sebességû eSATA csatlakozás és a min-
denhol elérhetô USB portok elônyeit. A
parányi eszközön akár 32 GiB adat is
elfér a gyorsan írható-olvasható SSD
technológiának köszönhetôen, mozgó
alkatrészek nélkül. Bizalmas adataink
jelszavas védelmét az EasyLock™ alkal-
mazás 256 bites AES titkosítással bizto-
sítja. 

A Verbatim kombinált SSD meghajtó-
jának eSATA csatlakozója akár 60 MiB/s
olvasási és 25 MiB/s írási sebességre ké -
pes, míg a hagyományos USB 2.0 csatla-
kozóval 26 MiB/s olvasási és 15 MiB/s írá -
si sebesség érhetô el. Ideális eszköz nagy
mennyiségû adat mentésére és mozgatá-
sára, adatbázisok, kép-, hang- és videó -
fájlok könnyedén hordozhatók a kombi-
nált SSD meghajtóval. Az eSATA a nagy
adatsebességet biztosítja, így akár az esz-
közön is szerkeszthetôk anyagaink, míg
az USB csatoló lehetôvé teszi, hogy akkor
is használjuk a tárolót, ha épp nincs
eSATA csatlakozóval felszerelt számító-
gép a környéken.

Azok is használhatják az eszközt, akik-
nek számítógépében régebbi típusú
eSATA csatoló van, amely nem biztosít
áramellátást. Ilyenkor a mellékelt kábellel
egy USB portra is rácsatlakoztatható a

kombinált SSD meghajtó, és az adatfor-
galom a nagy sebességû eSATA csatlako-
zón zajlik, míg az eszköz mûködéséhez
szükséges áram az USB kábelen keresztül
érkezik.

A tárolóeszközbe integrált, telepítést
nem igénylô EasyLock™ szoftver 256
bites AES titkosítással minimálisra csök-
kenti az adatvesztés és az adatlopás koc-
kázatát. Mûködése automatikus: ahogy
bizalmas dokumentumainkat a Verbatim
eSATA/USB kombinált SSD meghajtójára
másoljuk, vagy mentjük, az EasyLock tit-
kosítja azokat. Így, ha elveszítjük az esz-
közt, jelszó hiányában az adatokat ille-
téktelenek nem olvashatják el. 

Az eSATA/USB kombinált SSD meg-
hajtó Windows-, Mac OS- és Linux-rend-
szerekkel egyaránt kompatibilis. Mérete
mindössze 80×23×9 mm, tömege pedig
csupán 19 g.

SSD meghajtó
dupla csatlakozóval

Verbatim Executive Secure USB meghajtó
A Verbatim Executive Secure pendrive-
ja megfizethetô, vállalati szintû bizton-
ságot nyújtó tároló azok számára, akik
kényelmesen szeretnék bizalmas adatai -
kat szállítani. 

Egy pendrive elvesztése vagy ellopása
katasztrofális következményekkel jár-
hat, ha a fontos személyes, vagy üzleti
adatok illetéktelen kezekbe kerülnek. A
Verbatim új Executive Secure USB meg-
hajtója a legmodernebb 256 bites hard-
veres AES titkosítással és beépített biz-
tonsági vezérlôvel akadályozza meg,
hogy adataink illetéktelenek kezébe ke -
rül jenek.

A beépített jelszavas védelemmel
együtt a könnyen kezelhetô és megbíz-
ható USB meghajtó a piacon az egyik

legbiztonságosabb eszköz érzékeny
adatok tárolására és hordozására. A jel-
szókezelô alkalmazás 20 sikertelen
bejelentkezési kísérlet után törli az
összes adatot az eszközrôl, hogy illeték-
telenek semmiféleképpen se férhesse-
nek hozzá adatainkhoz.

Maga az USB csatlakozó behúzható,
így a tároló külön kupak nélkül is védve
marad a mechanikai hatásoktól. Be épí -
tett LED jelzi a mûködést és az adatátvi-
telt, ami 11 MiB/s olvasási és 8 MiB/s
írási sebességgel történik. Az adatok
másolása, olvasása, a fájlok szerkeszté-
se közben a pendrive önmûködôen,
folyamatosan titkosít a háttérben, anél-
kül, hogy a felhasználónak erre oda kel-
lene figyelnie.

APC SurgeArrest túlfeszültségvédô: a
számítástechnika Dugovics Titusza!

Biztos elôfordult már Önnel vagy
ismerôsével, hogy a számítógépét
hosszabb vagy rövidebb idôre bekap-
csolva hagyta, és közben áramingado-
zás volt, amelynek következtében a
gép tönkrement. Az eszköz kicserélé-
se önmagában is sok költséggel és utá-
najárással jár, de a rajta tárolt pótol-
hatatlan, bizalmas adatok megmenté-
sére nem mindig van lehetôség. Az
ilyen károk elkerülésére tökéletes
megoldás az APC túlfeszültségvédôje,

a SurgeArrest® Essential termékcsalád,
amely a számítógépet és háztartási
elektronikus berendezéseket is meg-
védi az áramlökésektôl. Ha a túlfe-
szültség-impulzus meghaladja a
készülék védelmi szintjét, akkor a szá-
mítástechnika Dugovics Tituszaként
mintegy „feláldozza magát” azért,
hogy megóvja drága elektronikus esz-
közeit, vagyis a Surge Arrest megy
tönkre, nem a házimozi. A SurgeArrest
ára eltörpül a túlfeszültség által oko-
zott kár értéke mellett, így garantáltan
praktikus és kifizetôdô.

Biztonságot karácsonyra! – APC SurgeArrest

Biztonságos pendrive

HÍREK AZ INFORMATIKA VILÁGÁBÓL SZERK.: GRUBER LÁSZLÓ INFORMATIKA
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A DIGITÁLIS KÉP- ÉS HANGMÛSORSZÓRÁS
MODULÁCIÓS ELJÁRÁSAI (20. RÉSZ)
Áttekintés a világ országainak csak DAB-on sugárzott
rádiós formátumairól

HARGITAI HENRIK

Az elmúlt években nagyobb változás nem történt a DAB-tartalomszolgáltatások frontján: Dánia és Nagy-
Britannia továbbra is elsô a DAB-tartalmakban és a DAB-készülékek számában egyaránt. A dán DR folyama-
tosan kísérletezik a megfelelôen csomagolt, tematizált tartalmakkal, és lassan a komoly mûfajoktól (kultú-
ra, irodalom, gazdaság stb.) elmozdult a populárisak felé, a BBC viszont tartja eredeti, 2002-es digitális csa-
tornakínálatát. A közszolgálati rádiók saját új és archív tartalmaik újracsomagolásával indítanak csatorná-
kat – legfôbb elônyük az archívum –, miközben tematikus átfedéssel a kereskedelmi rádiókkal, a mai tánc-
zenére és a kevéssé játszott alternatív mûfajokra is koncentrálnak. Az amerikai HD-piac tartalmai más irány-
ban alakulnak, de itt is ugyanaz a gond: a hallgatók hiánya. Ezt is ellensúlyozandó, ahol DAB- vagy HD-csa-
tornát üzemeltetnek, azok az adások jellemzôen interneten is hallgathatóak, mely viszont egyelôre sem a
„konyhákat”, háztartásokat, sem az autósokat nem éri el (a mûholdas amerikai rádiót leszámítva)

Ám a DAB csak egy apropó az új csatornák indítására. Azokon a
médiapiacokon is indulnak hasonló tematikus tartalmak, ahol nincs
DAB, csak ott a világhálón terjesztik ezeket – a számítógépekhez
kötve viszont jellemzôen csak háttérrádiós tartalmat érdemes szol-
gáltatni, mert a komolyabb programokhoz szükséges odafigyelés az
internetes képernyôhöz kötött környezetben nehezen elképzelhetô.
A közszolgálati rádiók egyik egyedi digitális csatornája a gyerekek-
nek szóló mûsor. Ahol nincs DAB – vagy a közszolgálati rádió nem
indít ilyen tartalmat, ott is megjelenhet, és meg is jelenik – az FM-
sávban, a kereskedelmi vagy nonprofit szektorban. Magyarországon
a rádiós paletta tartalmi sokszínûségéért nem a DAB mint technoló-
gia, hanem a Magyar Rádió és az ORTT frekvencia-odaítélô és
támogatási döntései felelnek. hogy ezek a tartalmak hány emberhez
és milyen környezetben juthatnak el, abban már a DAB+ sikerének
vagy kudarcának jelentôs lehet a szerepe.

Közszolgálati DAB

A BBC digitális csatornái: az 1Xtra fekete (urban) zenét ad, a
6Music az új, még kevéssé ismert vagy független popzenei elô-
adóké. A BBC7 rádiójátékokat és gyerekmûsorokat sugároz, az
ázsiai nemzetiségi adás (Asian Network) hír-, magazin- és fôkép-
pen ázsiai (bollywoodi) popzenei mûsorokat sugároz angolul.
Nagy-Britanniában 2008 végéig 8,5 millió DAB-rádiót adtak el,
a rádióhallgatás 11,4%-a történt DAB-on.

A Dán Rádió (DR) 2002 és 2005 között 15 tematikus DAB-csa-
tornát indított 4 analóg adásán túl. 2005-ig 120 ezer DAB-rádiót
adtak el, 2008 végén 1,3 milliónál tartanak, ami a háztartások
harmadát jelenti, ezzel Dánia a világ beDABoltabb országa.
Amikor 2005-ben a kereskedelmi adások is elindultak, a DR
összsávszélességét csökkenteni kellett, ezért három adást leállí-

tottak: a gazdasági híreket sugárzót (DR Erhverv), a körzeti adá-
sokból válogató csatornát (DR P4 Danmark) és az „országos ese-
ményekrôl” közvetítô DR Eventet. 2006-ban leállították a DR Soft
popzenei csatornát, de a hallgatók tiltakozása miatt a DR veze-
tôsége úgy döntött, hogy visszaállítja. 2006-ban egy multiplex
kereskedelemi kézbe került, ekkor a DR Soft is leállt (de online
hallható). Ekkor hallgatott el a rádiójátékokat sugárzó DR Gyldne
Genhør, a DR Kultur, DR Litteratur és a DR Sport. 2007-ben
bezárt a 7 … 13 éves gyerekeknek sugárzó DR Barracuda, köz-
ben helyettük/mellettük új popzenei csatornák indultak, szûntek
meg és olvadtak össze. A dán modell tehát sok kulturális és
beszédprogrammal indított, de mára ezek eltûntek, és helyüket a
népszerû popzenei rádió- és tévémûsorok köré szervezett 24 órás
csatornák vették át; egyedül a 3 … 6 éveseknek zenélô és mesé-
lô gyerekrádió (DR Oline) és a DR Nyheder hírrádió maradt meg.

A klasszikus zenei DR Allegróban dán zeneszerzôk és elô-
adók hangsúlyosan szerepelnek. Az online DR Dansktop régeb-
bi dán popzenei slágereket, valamint a körzeti P4-en futó dán
toplistát közvetíti, a DAB-os DR Pop DK az újabb dán popzenét
adja. Mai popzenei csatorna a DR MGP (Melodi Grand Prix),
mely az MGP táncdalfesztivál népszerû elôadóira épít, a DR
BoogieRadio a DR1 TV Boogie címû zenei mûsorából sarjadzó
popzenei csatorna – az egyik legnépszerûbb DAB-adó. A DR
The Electric Barometer – a P3 analóg popzenei csatorna a dánok
körében „legendás” indie-alternatív country-electronica zenei
mûsorából önálló csatornává növô adás, melyben a régi adások
ismétlése és új zene hallható. A DR P5000-t három, valóság -
show-ból, tévés showmûsorokból ismert, szókimondó, fiatal
mûsorvezetô neve fémjelzi, valószínûleg nontop ismétlésben fut
mûsoruk. A DR Folk dán népzenét ad, a DAB-on nem hallható
DR Fiddler kelta zenét közvetít.

Az ausztrál DAB+
központi emblémája

A norvég DAB
központi emblémája

A dán DAB
központi emblémája

A brit DAB
központi emblémája



A svájci rádió modellje számunkra fontos lehet, hiszen az
Antenna Hungária – tulajdonosa okán – jelenleg is három sváj-
ci rádiócsatornát közvetít a budapesti DAB+ multiplexben.
Svájcban 1956-ban indult a tematikus rádiózás a telefonhálóza-
ton rádiófrekvencián közvetítô Telefonrundspruch szolgáltatás-
ként. Telefonkábelen keresztül a 175 … 340 kHz frekvencián 6
csatornát közvetítettek, a közszolgálati rádió három középhullá-
mú adásán túl a rádió saját gyártásában készítette klasszikus,
könnyed (light) és nemzetközi programját. Ebbôl nôtt ki 1998-
ban a már is mûholdon sugárzó Swiss Satellite Radio, mely
három csatornát üzemeltet pop-, dzsessz- és klasszikus zenei
tematikákban. A Radio Swiss Classicot a Notturnóhoz hasonló-
an gyártják: három nyelvi mutációban (francia, német, olasz)
hallható, azonos zenei tartalommal. A Swiss Pop és Swiss Jazz
folyamatos zenét ad, célja részben üzletek, kávézók számára
háttérzene szolgáltatása. Mindhárom rádió weblapján szinte
minden számról pluszinformációk kérhetôk, és a számot tartal-
mazó CD is megvásárolható. A számok mellett kis svájci zász-
lócska jelzi, ha a felvételnek svájci kapcsolata van, és a rádiók
zenei adatbázisa részletesen is lekérhetô online.

Az ír RTE 2006-ban indította digitális rádióit, ma 6 ilyen csa-
torna mûködik. Az RTE Chioce saját kulturális, tudományos,
közéleti mûsorainak és nemzetközi rádiók angol nyelvû adásai-
nak a keveréke. Az RTE 1 Extra a MR éjszakai adásához hason-
lóan a nap legérdekesebb mûsoraiból válogat. Az RTE 2XM
rockzenét, az RTE Pulse techno-house zenét ad mûsorvezetés-
sel. Az RTE Junior a tiniknek sugároz gyerekzenei és prózai
mûsorokat, jórészt az RTE analóg adásaiból válogatást és sokré-
szes hangoskönyveket; éjszaka RTE Chill néven nyugtató zené-
re kapcsol. Az RTE Gold bevallja, hogy „play list service”, azaz
nincs mûsorvezetés, csak natúr az 50–80-as évek slágerei. Egy
felmérés szerint igény lenne ír nyelvû, fiataloknak szóló mai
zenére épülô mûsorra is a jelenlegi közszolgálati ír csatorna
mellett, így ilyen bevezetését is tervezik.

A Svéd Rádió (SR) nem minden analóg csatornáját adja DAB-
on (jelenleg DAB+ kísérletként), csak a P1-et, ezenkívül önálló
digitális csatornái vannak. Ezek a Radioapans knattekanal gye-
rekcsatorna, a finn nemzetiségi Sisuradio, az SR Atlas (global
pop) és az SR Klassiskt.

Belgiumban a flamand VRT Klara (KLAssieke RAdio) csator-
nája komolyzenét és kulturális mûsorokat sugároz, DAB-os csa-
tornája, a Klara Continuo folyamatos klasszikus zenét ad. A VRT
Radio 1 legfrissebb órás híradását a Nieuws+ nevû DAB- csator-
nán folyamatosan ismétlik, szöveges információként a hírek
címeit írják ki. Hasonló elven mûködött a kanadai CBS Prem
Nouvelles csatornája és az ORF csak internetes Ö1 Inforadio
nevû csatornája.

A Cseh Rádió több digitális csatornát indított 2005-ben
(komolyzene: D-Dur, tudományos mûsorok: Leonardo) eredeti-
leg az interneten, azzal a céllal, hogy majd ezek lesznek a DAB
húzóerôi. Ehhez csatlakozott a Radio WAVE popzenei csatorna.
Sporadikusan pár hónapra 2005 és 2008 között volt is teszt -
sugárzás. Jelenleg ezek az állomások online továbbra is hallha-
tóak, de DAB-sugárzás nincs.

Ausztráliában 2009 tavaszán indultak a nagyvárosokban a
DAB+ multiplexek. A közszolgálati ABC analóg adásain kívül
három digitális tematikus zenei adást sugároz. Az ABC Dig
Musichoz a mintát az ausztrál „aranyparton” sugárzó helyi ABC
Coast FM alternatív pop-rockzenei formátumából vette. A másik
kettô az ABC Country és az ABC Jazz. Mindhárom folyamatos
zenét sugároz, bemondó nélkül.

Az ausztrál etnikai kisebbségeknek 68 nyelven sugárzó SBS
országos hálózata egyik DAB-os szolgáltatásában mind a négy
csatornájához tartozik egy „+2” csatorna, melyben 2 órával
késôbb megismétlik a mûsorokat, így a magyar adást is naponta
kétszer lehet meghallgatni.

(folytatjuk)



Átállás: tizenegy számjegyûre változik a mobilszámok tárcsázása
A hírközlési hálózatok azonosítóiról,
azaz a telefonszámokról is szóló kor-
mányrendelet változása szerint 2010.
január 16. 16.00 órától a mobiltelefon-
számokat csak a teljes formátum, azaz
mind a 11 számjegy (belföldi elôtét,
hálózatkijelölô szám és elôfizetôi szám)
tárcsázásával lehet hívni, és csak ez a
formátum lesz használható SMS-, MMS-
küldésnél is.

A három hazai mobiltelefon-szolgálta-
tó ügyfeleinek száma közel 12 millió, és
ez a szám a következô években várható-
an tovább nô, azonban a rendelkezésre
álló, kiosztható hívószámok korlátozottan
állnak rendelkezésre. A hívószámok
körének bôvítése érdekében került sor a
vonatkozó kormányrendeletek módosítá-
sára. Mivel megszûnik a hálózaton belüli
hét számjegyes hívás és üzenetküldés
lehetôsége, újabb számmezôk szabadul-
nak fel, kiadhatóvá válnak a 0-ás és 1-es
számmal kezdôdô hétjegyû elôfizetôi
hívószámok is.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH),
a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselôje
(HFJK), a Pannon, a T-Mobile és a Vo da -
fone arra kér minden mobiltelefon-fel-
használót, hogy már a januári változás
elôtt nézzék át a telefonmemóriában tá -
rolt számokat, és amennyiben vannak
csak hét számjeggyel beírtak, azokat írják
át a 11 számjegyes formátumra.

Az elôfizetôkhöz köthetô mobiltele-
fon-számok a 06-os belföldi, vagy +36-

os nemzetközi elôhívóból, a szolgáltató
kétje gyû hálózat kijelölô számából
(20/30/70), valamint a hétjegyû elôfizetôi
számból állnak. A hívószámok jövôre
sem változnak, és más mobilhálózatokba
ugyanúgy lehet hívást indítani, mint
jelenleg. Hálózaton belül azonban az
elôfizetôk mobilszámai 2010. január 16-
tól már nem érhetôek el a hét számjegyû
hívószámmal, és SMS vagy MMS küldé-
sekor is a teljes, 11 számjegybôl álló
hívószámot kell majd megadni.

Az NHH, a HFJK, a Pannon, a T-Mo -
bile és a Vodafone egyaránt azt javasolja
az elôfizetôknek, hogy minden esetben a
belföldön és külföldön egyaránt használ-
ható nemzetközi formátumot (+36 elôhí-
vó, hálózatkijelölô szám, hívószám) hasz-
nálják, és ezt a formátumot válasszák,
amikor a telefonkönyvben eltárolt hét-
jegyû hívószámokat módosítják. Azaz azt
javasolják, hogy a telefonjuk memóriájá-
ban tárolt hétjegyû számokat már most
egészítsék ki a +36 azonosítóval és a háló-
zatkijelölô számmal (20/30/70). A jelen-
leg még hét jeggyel elmentett számokat
minden elôfizetônek a saját szolgáltatója
elôhívójával (+36-20; +36-30; +36-70)
kell kiegészítenie.

Az NHH, a HFJK és a három mobil-
szolgáltató javasolja, hogy a sikeres átál-
lás érdekében az érintettek mielôbb vé -
gezzék el a szükséges lépéseket, így:
� Cégek és vállalkozások, magánszemé-

lyek is ellenôrizzék a SIM-kártyával

mûködô riasztók – legyen az akár autó-
ba szerelt, vagy lakásban, irodában
lévô –, liftek és egyéb berendezések
(pl.: távvezérelhetô kazánok) tárcsázási
beállítását, hogy azok 2010. január 16-
tól is zavartalanul üzemeljenek.

� Célszerû ellenôrizni az esetleges szá-
mítógépes szoftverek beállításait, ahol
tárcsázáshoz vagy üzenetküldéshez
hívószámot rögzítettek.

� Javasoljuk, hogy a vállalkozások, ma -
gánszemélyek és közintézmények fej-
léces papírjain, honlapjain, névjegykár-
tyáin, illetve hirdetéseiben és egyéb fe -
lületein a telefonszámok a +36-os for -
mátummal kerüljenek feltüntetésre.
Fontos, hogy 2010. január 16. 16.00

órától a hét számjegy használata esetén a
hívás sikertelen lesz, illetve az így küldött
üzenetek nem érkeznek meg a címzettek-
hez. A sikertelen hívási kísérletrôl hang-
bemondás tájékoztatja az elôfizetôket,
míg a csak hét számjeggyel küldött SMS-
ek és MMS-ek nem fognak megérkezni a
címzetthez.

A hívószámok tárcsázásának változá-
sával lehetôvé válik a mobilszolgáltatók
által használható számmezô közel
6 mil lió telefonszámmal való bôvítése.
Január közepe után, a mobilszolgáltatók
által kiadott hétjegyû elôfizetôi számok
0-val, vagy 1-gyel is kezdôdhetnek
majd, míg jelenleg a mobilszámok csak
a 2000000–9999999 tartományból hasz -
nálhatóak.

A magyar MOTIware a legtöbb telefonon új élményt ad
a mobiltelevíziózásban
A MOTIware-alkalmazást kifejlesztô IT -
ware Kft. a Budapesti Mûszaki Egye tem -
mel közösen nyert K+F-pályázati tá mo -
gatást. Az idén Barcelonában nagy
sikerrel bemutatkozott – közel egyéves
fejlesztéssel létrehozott – MOTIware jö -
vô re már platformfüggetlenül ötvözi a
mo bil te le ví ziózást a közösségi site-ok
élményével

Elemzôk szerint a következô években
a mobiltévé áttörése várható. A mobilté-
vézés élményét többféle technológia
alapozza meg, így már láthatóak az EU
által is preferált Digital Video Broad cast
Handheld (DVB-H) rendszer adásai épp-
úgy, mint az IP streaming mûsorok, ame-
lyek a mobiltelefon internetkapcsolatát
használják. Az újfajta televíziózás élmé-
nyét már nem csak a mûsorok passzív
befogadása, de az azonnali kommentá-
lás lehetôsége és a közösséggel történô
interakció is erôsítik majd. Az ITware

által kifejlesztett MOTIware szoftver már
ma elérhetôvé teszi ezeket az újdonsá-
gokat.

A fejlesztôcég és a BME Mobil In no vá -
ciós Központjának (MIK) közös pályázata
olyan EU-s vállalati innovációs támoga-
tást is elnyert, amelyet elsôsorban innova-
tív vállalkozások kutatási-fejlesztési,
innovációs tevékenységeinek támogatá-
sára írtak ki.

„Akkor számíthat igazi világsikerre ez a
multimédiás magyar fejlesztés, ha min-
den mobilkészüléken elérhetôvé tesszük
azt, függetlenül az adott készülék által
futtatott operációs rendszertôl” – mondta
el dr. Charaf Hassan, a BME Automa -
tizálási és Alkalmazott Informatikai Tan -
szé kének egyetemi docense, a BME-MIK
szolgáltatásfejlesztési igazgatója. Az
egyetemi szürkeállományt mozgósító
köz pont olyan Common Mobile Plat -
formnak nevezett általános programozási

környezetet hozott létre, amely lehetôvé
teszi, hogy általa az új alkalmazások „egy
gombnyomásra” elérhetôvé válhassanak
az összes ismert mobiloperációs rendszer
számára. Jelenleg a Windows-t, a JAVA-t
és a Symbiant futtató rendszerekre képe-
sek átültetni az új programokat, de jövôre
már az iPhone és az Android telefonok
számára is születhetnek majd futtatható
verziók.

„Nagyon fontos számunkra, hogy az
általunk létrehozott MOTIware szoftver
minél több felhasználó számára elhozza
a mobiltelevíziózás élményét. Ehhez ki -
tûnô segítséget nyújt a Mobil In no vációs
Központtal aláírt együttmûködé sünk” –
mondta Dankó Sándor, a magyar ITware
Kft. ügyvezetô igazgatója.

Az idei barcelonai mobi-világkongresz-
szuson történt sikeres bemutatkozás után
az új magyar mobilalkalmazás már való-
di világsikerre számíthat.

TÁVKÖZLÉS
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A Sumitomo 3M új, háromdimenziós kijelzôt mutatott be

A világszerte leginkább a Post It-rôl
ismert 3M november elején mutatta be
új, 3D megjelenítési technológiáját. A
kijelzô úgy nyújt térbeli élményt, hogy
ahhoz nem kell speciális szemüveget

viselni, és akár
mobiltelefonban is
használható.
Éles verseny folyik
a gyártók között a
kényelmesen hasz-
nálható 3D kijelzô
kifejlesztéséért. A
verseny pillanatnyi
nyertese a japán
3M, ugyanis a vál-
lalat bejelentette,
hogy kidolgozott
egy új technológi-
át, amely segítsé-

gével más kiegészítô eszköz nélkül is
képes 3D-hatású vizuális élményt nyújta-
ni. Az új megoldás elônye, hogy könnyen
kombinálható a meglévô LCD-technoló-
giával, így nem csak tévéken, de akár

mobiltelefonokon, vagy egyéb kijelzôkön
is alkalmazható. A 3M már be is mutatott
egy 2,8 hüvelykes, mobil eszközökbe
való és egy nagyobb, 9 hüvelykes átlójú,
háromdimenziós kijelzôt.

A cég kutatói egy különleges, egyik olda-
lán domború lencsékbôl, másik oldalán
prizmákból álló „Vikuiti” márkanevû film-
bevonat és egy vezérelhetô háttérvilágítás
kombinációját hozták létre. Ezek együtt
lehetôvé teszik, hogy bal, illetve jobb sze-
münk eltérô vizuális tartalmat lásson, így
azt agyunk térbeli hatásúként érzékeli.

A 2D megjelenítésre is képes, új tech-
nológia tömeggyártását már megkezdte a
cég. Bár az elsô speciális készülékek is
készülnek már, azonban a piacra kerülés-
rôl pontosabb dátumot egyelôre nem
árultak el.

Forrás: http://techon.nikkeibp.co.jp

Növekvô kutatási-fejlesztési tendencia
A KSH közzétette új, a 2008. évi K+F ada-
tokat tartalmazó összefoglaló anyagát.
Ennek egyik legfontosabb megállapítása:
a tavalyi év második felében kibontakozó
gazdasági visszaesés ellenére 2008-ban
összességében javuló tendenciák jelle-
mezték a kutatás-fejlesztés területét. Az
anyag mindenki számára hozzáférhetô az
alábbi címen: http://portal.ksh.hu

A K+F ráfordítások értéke tavaly nôtt, és
ismét elérte a GDP 1%-át, amit elsôsor-
ban a vállalkozások növekvô aktivitásá-
nak tudhatunk be. A vállalkozások – össz-
hangban a lisszaboni célokkal – 2008-
ban már többet költöttek kutatás-fejlesz-
tésre, mint az állami költségvetés. A kö -
zéptávú innovációs stratégia alapján ki -
alakított kormányzati ösztönzôpolitiká-
nak is köszönhetôen, a kutatási-fejlesztési
ráfordítások tavaly nemzetgazdasági szin-
ten 266,4 Mrd Ft-ot értek el, ami 8,4%-os
(mintegy 20,7 Mrd Ft-os) növekedést je -
lent 2007-hez képest. A nagyarányú nö -
vekedésnek köszönhetôen a K+F ráfordí-
tások GDP-hez viszonyított aránya is nôtt,
és elérte az 1%-ot, amire az elmúlt 15
évben mindössze háromszor: 1993-ban,
2002-ben és 2006-ban volt példa. A kuta-
tási-fejlesztési ráfordítások alakulását
szektoronként, nemzetgazdasági szinten
l. az ábrán!

Valamennyi szektorban növekedtek a
K+F-ráfordítások, így 2008-ban a vállal-
kozások finanszírozták a kutatási-fejlesz-
tési tevékenység legnagyobb részét
(48,3%-át), átvéve a központi költségve-
tés eddig vezetô szerepét. A vállalkozá-
sok arányának növekedése a K+F-ráfordí-
tásokon belül megközelíti a lisszaboni
célkitûzéseket.

Hasonló irányú átrendezôdés figyelhe-
tô meg a kutatási-fejlesztési tevékenység-
be bevont emberi erôforrások összetétel-
ét tekintve is. A vállalkozások által a
kutatás-fejlesztés területén alkalmazottak
létszáma 6,9%-kal (14 ezer fô fölé) nôtt,
s ezzel részarányuk a 2007. évi 26,5%-
ról 27,9%-ra emelkedett (miközben a
kutató-fejlesztô intézetek aránya csök-
kent, a felsôoktatási kutató-fejlesztô
helyek aránya pedig alig változott).
2008-ban összesen 50279 fô dolgozott
K+F-területen. Ez 1,6%-kal haladja meg
az elôzô év adatát, és a nemzetgazdasá-
gi foglalkoztatotti létszám 1,3%-ának
felel meg (szintén emelkedést mutatva az
elôzô évhez képest).

A pozitív tendencia fenntartása kiemelt
kormányzati cél, ezért a kormány változat-
lanul támogatja a kutatás-fejlesztés és inno-
váció ösztönzését. Idén összesen 170 Mrd
forint értékben nyerhetnek el tá mo gatást
vállalkozások, egyetemek, kutatóhelyek és
más intézmények, jövôre pe dig mintegy
180 Mrd forint fordítható a ku tatás-fejlesz-
tés és az innováció támogatására. A vállal-
kozások innovációs teljesítményének ösz-
tönzése érdekében, az ELEKTROnet hasáb-
jain már röviden be mutatott kiemelt ágaza-
ti akciótervekben fontos feladatként jelenik
meg a nagy hoz záadott értéket nyújtó ipar-
ágak hangsúlyozott támogatása, mely a
2009–2010 évben újabb lendületet adhat a
kutatási-fejlesztési ráfordításoknak.

3D LCD-kijelzô
mûködési elve

A kutatási-fejlesztési ráfordítások szektoronként
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Nanoantennákkal a nagyobb sávszélességért
Az egyre több adatnak egyre gyorsabban
történô továbbítása érdekében a kutatók-
nak új megoldásokat kell kifejleszteniük. A
Karlsruhei Technológiai Intézet (KIT) mun-
katársainak nemrég sikerült reprodukálha-
tó arany nanoantennákat létrehozniuk.

A nanoantennák készítése eddig
rendkívül nehéz feladatnak számított. A
KIT Nanoscale Science DFG-Hei -
senberg Csoportja a megoldás érdeké-
ben az úgynevezett elektron-fénylito-
gráfiát alkalmazta. A siker két ku tató,
Dr. Hans-Jürgen Eisler és Matthias Wis -
sert nevéhez köthetô. A szakemberek az
eredményeiket már publikálták is a
Journal Nanotechnology c. szaklapban.

Az arany nanoantennák fizikailag ugyan-

úgy mûködnek, mint a rádióantennák. A
különbség csak az, hogy az utóbbiak mére-
te körülbelül tízmilliószor nagyobb.
Elônyük, hogy képesek fogni a több száz-
ezer GHz-es frekvenciákat, ezért az elmé-
leti adatátviteli sebesség rendkívül nagy,

elérheti a jelenlegi sebességek akár 10000-
szeresét is. Ezzel párhuzamosan azonban
rendkívül alacsony a fogyasztásuk, így ezek
az eszközök a késôbbi optikai nagy sávszé-
lességû hálózatok alapjai lehetnek.

Másik fontos szempont: az 1000 és 400
nm közötti fénytartomány az élôlényekre
egyáltalán nem káros. A nanoantennák
nem csak az információk továbbításában
segíthetnek, hanem segítségükkel akár
egyes biomolekulákat is megvizsgálha-
tunk, ami eddig nem volt lehetséges. A
mikrobiológia mellett további al kalmazási
területként az új szenzorok, félvezetôk és
integrált áramkörök készítése, valamint a
fotovoltaikus kutatások em líthetôk.

Forrás: http://www.kit.edu/55_472.php

Új Xerox-technológia áramkörök nyomtatására
Egy újonnan kifejlesztett, ezüstalapú tin-
tával a Xerox kutatói utat nyitottak a
nyomtatható áramkörök kereskedelmi
forgalmazásának és alacsony költségen
történô elôállításának. A jövôben mû -
anyagra, filmre és textilre is nyomtatha-
tunk elektronikus áramköröket.

A költséghatékony, alacsony hômér-
sékletû ezüsttinta megjelenésével számos
felületre – például hajlékony mûanyag
lapra, filmre vagy textíliára – nyomtatha-
tunk elektronikus áramköröket. Az alkal-
mazási területek rendkívül változatosak:

alacsony költségû rádiófrekvencia-azono-
sító címkék, hordozható elektronikus
könyvolvasók, érzékelôk, napelemek,
vagy akár a ruhaként hordható elektroni-
kus eszközök. A fejlesztés nagyban hoz-
zájárul majd az olyan új alkalmazások
elterjesztéséhez, mint a páciens által elfo-
gyasztott pirulák mennyiségét nyomon
követô, úgynevezett okos gyógyszeres
doboz.

www.cleanroom.net

A lettek is a szabad szoftverek mellett döntöttek
Nemrégiben az ELEKTROnet hírt adott
arról, hogy Magyarországon is teret kap-
nak az ingyenes szoftverek a köz- és ál -
lam igazgatásban. A súlyos válság sújtotta
Lettország kormánya is bejelentette, hogy
takarékossági okokból a fizetôs Microsoft-
programokat szabadon letölthetô, ingye-
nes szoftverekkel cserélik fel.

Valdas Dombrovskis kormányfô hatá-
rozatot írt alá a szabadon letölthetô szoft -
verek használatának felmérésérôl. En nek

kizárólag takarékossági oka van: az intéz-
kedés célja olyan pénzügyi és jogi meg-
oldások feltárása, amelynek révén az álla-
mot részben vagy egészben mentesítik a
Microsoft termékeinek használatától.

A kormányfô javaslatát nem osztja az
ága zatot képviselô Lett Információ- és
Kommunikációtechnológiai Szövetség.
Ál láspontjuk szerint ugyanis az államnak
nem lenne szabad nekiesni a Mic ro soft -
nak vagy egy másik cégnek a kormányza-

ti adminisztráció hatékonyságának növe-
lése érdekében.

A 2004 óta uniós tagállam Lettor szág -
ban 2007-ig kétszámjegyû volt a gazda-
sági növekedés. Tavaly azonban a magas
infláció és a világgazdasági válság hatásá-
ra a gazdaság összeomlott, és a legutóbbi
elôrejelzések szerint az uniós tagállamok
közül 2009-ben itt lesz a legnagyobb a
recesszió: a GDP várhatóan 18 százalék-
kal csökken.

Ezüstalapú tinta

Brüsszel sürgeti a digitális átállás gyorsítását a tagállamokban
Az Európai Bizottság (EB) 2009. novem-
ber 4-én arra szólította fel az EU tagálla-
mait, hogy gyorsítsák meg, és 2012. janu-
ár 1-jéig fejezzék be az analóg televíziós
mûsorszórás leállításának folyamatát.

A Brüsszelben kiadott közlemény emlé-
keztet arra, hogy az analógról a digitális tele-
víziózásra való átállással a televíziós mûso-
rok közvetítésére használt frekvenciasávok
négyötöde felszabadul (ez az úgynevezett
digitális hozadék). Ezen frekvenciasávok új és

innovatív szolgáltatásokra lesznek használ-
hatók. Az EB azt javasolja, hogy a szabaddá
váló frekvenciákat többek között használják
fel szélessávú vezeték nélküli internet-hozzá-
férés kiépítésére szerte Európában.

A felszabaduló frekvenciák között a
legfontosabb a 790 MHz és 862 MHz
közé esô sáv, mivel ezeken a frekvenciá-
kon a rádiójel messzire eljut, és könnye-
dén áthatol az épületeken. A tervek sze-
rint a frekvenciákat az EB olyan vállalko-

zásoknak adná ki, amelyek innovatív
szolgáltatásokat kínálnak majd. Mindez
hoz zá fog járulni ahhoz, hogy az EU
lakossága körében a nagysebes ségû inter-
net-hozzáférés lefedettsége 2013 végére
elérje a megcélzott 100 százalékot.

A közlemény szerint, ha a digitális
hozadék új szolgáltatások közötti felosz-
tása Európa-szerte összehangoltan törté-
nik, az 2050 milliárd eurós ösztönzést
jelent a gazdaság számára.
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LÁTOGATÓBAN AZ E-ELEKTRA ZRT.-NÉL
DR. SIPOS MIHÁLY

Cikksorozatunkban eddig sikeres magyar elektroni-
kai gyártó- és fejlesztôcégeket mutattunk be. Most
kicsit elkalandozunk a gyártási mûvelet legvégére, a
keletkezô hulladékok kezeléséhez

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 2003 január-
jában fogadta el az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairól (WEEE) szóló irányelvet. Ez a gyártók számára töb-
bek között elôírja, hogy 2005. augusztus 13-ig az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékainak újrafelhasználását,
újrafeldolgozását és hasznosítását lehetôvé tevô rendszereket
vezessenek be. A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, hogy
az országos újrahasznosító, újrafeldolgozó rendszerek 2006.
december 31-ig teljesítsék az irányelvben meghatározott, igen
szigorú célkitûzéseket. A WEEE-irányelvet Magyarországon a kö -
vetkezô jogszabályok vezették be:

– 264/2004. (IX. 23.) Korm.-rendelet az elektromos és elekt-
ronikai berendezések hulladékainak visszavételérôl.

– 15/2004. (X. 8.) KvVM-rendelet az elektromos és elektroni-
kai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól.

A fenti feladatok végrehajtására létrejött dunaújvárosi társaság
mûködésérôl, sikereirôl a Zrt. vezérigazgatóját, Kissné Bogó Ju -
li anna asszonyt kérdeztük.

A cég viszonylag rövid múltra tekinthet vissza, hiszen csak
2006-ban alakult, 160 M Ft törzstôkével, ami az évek során
260 M Ft-ra bôvült. A részvények két vállalkozás tulajdonában
vannak: azok 69 %-át az Alcuferr Zrt., a maradékot pedig a Má -
tyás Metál Kft. birtokolja. Ez utóbbi tulajdonosai a társaság me -
nedzsmentje. 

Az EU-elôírások 2008. évben összességében 42000 tonna
elektronikai hulladék, vagyis állampolgáronként valamivel több,
mint 4 kg anyag újrahasznosítását követelik meg hazánktól. A
zrt. ennek a követelménynek a kielégítésére jött létre. A tevé-
kenységet ellátni azonban csak a rendkívül szigorú környezet-
védelmi feltételek megtartása mellett lehetséges. A cég tulajdo-
nosainak elkötelezettségére jellemzô adat, hogy az engedélyké-

relmet 2006 nyarán adták be az illetékes környezetvédelmi stb.
hatóságoknak, akik a szükséges vizsgálatok elvégzése után min-
dent rendben találtak, így az már decemberben elkezdhette az
üzemszerû tevékenységét.

Újrahasznosításra elôkészítés a legjobb technológiákkal

Az alkalmazott technológia a világon elérhetôek között a leg-
korszerûbbek közé tartozik. Az e-hulladékok feldolgozását az
európai uniós irányelvek szerint a MEWA cég által kifejlesztett
technológiai gépsor végzi, amelyet 2 millió euróért szereztek be.
A teljes beruházás egyébként 850 M Ft nagyságú.

Világszerte és Európában számos elektromos és elektronikai
hulladékhasznosító vállalkozás mûködteti a MEWA feldolgozói
technológiáját, amelynek lelke egy úgynevezett univerzális
lán cos törôberendezés. Magyarországon ilyen gépsorral csak
az E-Elektra rendelkezik.

A nagy teljesítményû, a mûszakszámtól függôen 15000 …
20000 tonna/év kapacitású aprítóberendezés és a kapcsolódó
feldolgozóeszközök az újrahasznosítás igényeinek és a környe-
zetvédelem elvárásainak megfelelô aprítást és szelektálást vé -
gez. A berendezés újdonsága abban rejlik, hogy vágás nélkül, a
centrifugális és ütközési erô segítségével bontja fel a feldolgozni
kívánt hulladékokban a különbözô anyagok kötéseit úgy, hogy
ellentétben a darálással, a környezetre veszélyt jelentô alkatré-
szek (pl. a különbözô kémiai áramforrások, kondenzátorok,
nyomtatott áramköri lapok) nem károsodnak, és a feldolgozást
követôen kiválóan válogathatóak. A feldolgozandó anyag nem
igényel aprólékos elôválogatást, szétszerelést, így lényegesen
rövidebb ideig tart a feldolgozás, és kíméletesebb, mint a hagyo-
mányos darálás.

Mivel nincs vágószerkezet, csak egypár lánc forog a gép bel-
se jében, ezért minimális a kopóalkatrész-ráfordítás, s ez jelentô-
sen csökkenti az üzemeltetési költségeket. A különbözô anya-
gok kötéseinek felbontása mindössze néhány másodpercet vesz
igénybe. Az elsôdleges feldolgozás, bontás és válogatás után
visszamaradt vegyes hulladék további szétválasztásra kerül
késes aprítással (granulálóval). Az ezt követô gépi válogatás jó1. ábra. A feldolgozási folyamat kezdete: az anyag feladása

a gépre

2. ábra. Gépi és kézi válogatás



A cég eredményei:

tisztasági fokú mûanyag, vas és nemvas fémfrakciót hoz létre.
Vég sô soron kb. 80%-ban azonnal értékesíthetô anyag kelet-
kezik.

Magát az alapanyagot a többségi tulajdonoshoz tartozó, a
hulladékbegyûjtéssel és -hasznosítással foglalkozó 38 telephely-
re kiterjedô országos hálózat biztosítja. A teljes infrastruktúrával
rendelkezô telephelyek tevékenységüket az ISO9001 és
ISO14001 rendszerek szerint végzik.

A bontott anyagok sorsa

A szétbontott hulladékanyagot anyagfajtánként (réz, vas, alumí-
ni um, mûanyagok stb.) szelektálják. A „termék” kiválóan alkal-
mas fémkohászati újrahasznosításra, ugyanis a megfelelô minô-
ségû bontott anyagok újrafeldolgozása olcsóbb, mintha a fémet
ércekbôl állítanák elô. Sajnálatos módon hazánkban ma már
nincsen meg az a színesfém-kohászati kapacitás, amely haszno-
sítani tudná ezeket az anyagféleségeket, ezért azok külföldre
kerülnek. Még a vas/acél alkotórészeket is kénytelenek külföld-
re (Kassa, Linz) eladni. Végeredményként a reciklálási tevékeny-
ség során keletkezô haszon jelentôs hányada nem hazánkban
csapódik le: a szeparált anyagok, igazi értékükön alul, külföldre
kerülnek.

Fejlesztési elképzelések, jövôkép

A vezérigazgató asszony büszkén említi, hogy a dunaújvárosi
telephely a MEWA technológia referenciájaként mûködik – a
kelet-európai országok elektronikai újrahasznosítási szakembe-
rei ôhozzájuk járnak a technológiát tanulmányozni. A recesszi-
ót azonban ôk is megérzik. Az új elektronikai termékek vásárlá-
sának visszaesése ugyanis egyben a régebbi eszközök használa-
ti idejének kitolását is jelenti. Ezzel párhuzamosan napjainkban
kevesebb kidobásra ítélt készülék keletkezik, ami a cég alap-
anyag-ellátásában nehézségeket gerjeszt. Ezért a gépsor váloga-
tóképességének nagyobb kihasználása érdekében a többségi
tulajdonos autóbontó shredderüzemében keletkezô anyagok
egy részének szelektálását is itt végzik bérmunka keretében.

Túl azon, hogy várják a piac megélénkülését, konkrét tervek-
kel rendelkeznek a továbblépés érdekében. Napjainkban nem
megoldott hazánkban a katódsugárképcsöves képmegjelenítô
eszközök – monitorok, tévévevôk – bontása, holott az LCD-,
plazma- stb. képernyôk ezeket mind nagyobb mértékben levált-

ják. Túl a bontás megoldatlanságán, az üveg alkatrészek újra-
hasznosítása is problémát jelent ma még, hiszen itt nem tiszta
üvegrôl, hanem fémekrôl, vegyi anyagokról is szó van, amelye-
ket az üveghutákba nem lehet betölteni. A cég erôfeszítéseket
tesz ezen probléma feloldására is, azonban itt még komoly fej-
lesztômunka szükséges.

Árbevétel Üzemi eredmény Létszám

2007. évben 290 885 E Ft 16 348 E Ft 15 fô
2008. évben 555 168 E Ft 27 536 E Ft 22 fô

3. ábra. A feldolgozási folyamat vége: granulált
másodnyersanyag

4. ábra. A láncos törôberendezés

Jó néhány szakterületen mûködik már ilyen szakmai egye-
sülés, az elektronikai iparban azonban a most megalakult
klaszter hiánypótló, ez az elsô.

A november 19-én kilenc alapító taggal megalakult klaszter
fô célkitûzései között szerepel a kutatás-fejlesztés, ezen belül
a nagy hozzáadott értéket realizáló beágyazott rendszerek fej-
lesztése, a multinacionális gyártók és kkv-k közötti beszállítói
kapcsolat feltételrendszerének kidolgozása és az elvárási-telje-
síthetôségi kérdések kezelése, megoldási lehetôségei, vala-
mint adatbázis kialakítása, tájékoztatni a beruházókat, külföl-
di és belföldi befektetôket, hogy mire képes a magyarországi
ipar. További célkitûzések a mûködés során alakulnak ki.
Az alapító tagok:
� Cason Mérnöki Zrt.
� Gábor Dénes Fôiskola
� Europrint Eger Kft.
� Hitelap Zrt.
� Metsystem Kft.
� Microconsult Kft.
� Milambi Bt.
� Sagax Kft.
� Zsámbéki-medence Térségfejlesztô Nonprofit Kft.

A megalakulást követô elsô közgyûlésen elfogadták a Szer -
vezeti és Mûködési Szabályzatot, a Klaszter Me nedzs ment fel-
adatával a Zsámbéki-medence Térségfejlesztô Nonprofit Kft.-t
bízták meg, majd megválasztották a 3 fôs Klaszter Bizottságot.
Tagjai: Keszei József (Cason Mérnöki Zrt.), Lambert Miklós
(Mi lambi Bt.) és Nagy Zsolt (Zsámbéki-medence Tér ség fej -
lesz tô Nonprofit Kft.). A Klaszter Menedzsmentnek a most
ôsszel átadott herceghalmi inkubátorház ad otthont.

Országos Elektronikai Klaszter
alakult
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Az elektronikus részegységek zavarait és problémáit gyakran a szélsô-
séges hômérséklet okozta meghibásodások idézik elô. A teljesítôképes-
ség és a hômérséklet között ugyanis közvetlen összefüggés áll fenn.
Szemléletes példaként a LED-eket említhetjük. Ha a hômérséklet 25 ˚C-ról
75 ˚C-ra emelkedik, akkor kb. felére csökken a fényáram. Ez tehát azt
jelenti, hogy a hatékonyság növelése változatlan élettartam mellett csak hatékony hômenedzsmenttel érhe-
tô el. A miniatürizálásra és a növekvô teljesítôképességre irányuló cél nem könnyíti meg ezt a feladatot, de
nem is teszi megoldhatatlanná. Jól átgondolt formatervezéssel már elôzetesen megszabható a helyes irány
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A HÔMENEDZSMENT GARANTÁLJA
A HATÉKONYSÁGOT ÉS 
AZ ÉLETTARTAMOT

A CFD-elemzés (Computational Fluid Dynamics, numerikus
áramláselemzés) kényelmes alternatívát kínál arra az esetre, ha
a hûtôtestek méretezését nem csak megbecsülni szeretnénk,
vagy ha a munkaigényes méréseket el akarjuk kerülni.

A CFD-elemzés kimutatja a hôterhelések okát és hatását, továb-
bá a hômérséklet- és áramláseloszlást. A háromdimenziós vizsgá-
lat betekintést enged a részegység teljes termikus viselkedésébe.
Az eszköz rendkívüli pontossággal veszi figyelembe a termikus
ellenállást, az anyag- és hôvezetési értékeket, a konvekciót, a
sugárzást és a hôvezetést. A számítási modell a formatervezési
ábra pontos adatait (CAD-adatok), valamint a valóságos beépítési
és környezeti feltételeket is magában foglalja. Ily módon a termé-
kek és a prototípusok viselkedése már a tervezési fázisban megis-
merhetô és döntési támpontként felhasználható – alkalmasint a
ház kiválasztásánál, amely a hômenedzsmentben egyáltalán nem
elhanyagolható szerepet játszik. A számítás segítségével ezután a
termikus teljesítôképesség, a formatervezési
elképzelés és a beépítési feltételek alapján a
megfelelô hûtôtest is kiválasztható. Ezen a
területen a Rutronik nagyon szorosan
együttmûködik partnerével, az Assmann
WSW céggel, aki a hûtéstechnika specialis-
tája. A saját szerszámokkal elôpréselt hûtô-
testprofilok megmunkálása a legmoder-
nebb CNC megmunkálóközpontokban tör-
ténik, az ügyfelek követelményeinek meg-
felelôen. A cég csapos hûtôtestei 
(1. ábra) nagyon hatékony hôelvezetési
módszert jelentenek minden olyan terüle-
ten, ahol processzorokat használnak. Ezek -
kel a hûtôtestekkel az áramlást elôsegítô
bordageometriának köszönhetôen magas hatásfok és optimális
levegôátáramlás érhetô el. Amennyire könnyû a hûtôtest, annyira
egyszerû annak felszerelése is.

Semmi más, csak forró levegô

Amikor a hô elvezetése a feladat, elsôként többnyire ventilátoros
megoldásra gondolunk. Ennél a megoldásnál a zajképzôdés és az
élettartam jelenti a kritikus pontokat. Az újonnan kifejlesztett csap-
ágyak jelentôs mértékben meghosszabbítják a ventilátorok élettar -
tamát. Így például a Jamicon HTLS-rendszerû (High operating
Temperature and Long Life Sleeve bearing system) Brushless DC
ventilátora akár 100000 óra üzemidôt is lehetôvé tesz. A Delta cég,
a Rutronik franchise-partnerének superflow-csapágya tökéletesített
csúszócsapágy. A speciális konstrukciónak köszönhetôen erôsebb a

csapágy tömítése, hosszabb az élettartama és újrahasznosítható. A
Delta Electronics újabban az FTA 0102AA és FTA0302AA ventilá-
torrendszereket kínálja a 19 hüvelykes számítógépszekrényekhez
(2. ábra). Ezek a készülékek a jól leolvasható hômérsékletkijelzôvel,
az alacsony hangnyomásszinttel és a redundáns rendszerkialakítás
révén a szünetmentes üzemeléssel tûnnek ki. További elôny: mivel
ezek normál hálózati feszültséggel mûködnek, mintegy 30 száza-
lékkal kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hasonló, váltakozó
áramú motorral felszerelt készülékek.

Több, mint egy hézagpótló

A hatékony hôelvezetés legnagyobb ellensége a levegô. Az alkat-
részek és a hûtôtestek közötti légpárnák elkerülésére létezik
néhány eszköz és módszer, amelyek az adott felhasználási hely-
tôl függôen a legjobb megoldást jelentik. Az egyenetlenségek

vagy az alkatrészek különbözô magassága-
inak kiegyenlítésére kitöltôanyagok alkal-
mazása szükséges. A Balkhausen Brady ter-
mékei 0,5 … 6 mm távolságban vezetik el
a hôt, és magas sûríthetôséggel, hôvezetô
képességgel, valamint hômérséklet-állóság-
gal és elektromos átütési szilárdsággal
tûnnek ki. A szilikonmaradványok néhány
alkalmazást károsan befolyásolnak.

Sok fejlesztô a hôvezetô pasztákat hasz-
nálja, ha léglyukak tömítésérôl van szó. Igen
nagy azonban a veszélye, hogy a szerelés
eredménye a munkaigényes és hosszadal-
mas kidolgozás ellenére csúnya lesz. Éppen
ezért a paszták mellett egyre szélesebb kör-

ben használnak fóliát és fázisváltó anyagot. Ezek az anyagok (pl. a
Balkhausen Brady anyagai) egyszerûen és komplikációk nélkül fel-
dolgozhatók, egyenletes teljesítményt nyújtanak, és kicsi a hô -
ellenállásuk. A szilárd halmazállapotból a lágy halmazállapotba való
átmenet során túlfutás nélkül fedik le a teljes csatlakozási felületet. Az
optimális vastagság megválasztása a jó fedés és az alacsony termikus
impedancia között kompromisszumot igényel. Ha nagyobb hézago-
kat kell kiegyenlíteni, akkor termikusan vezetôképes elasztomer pár-
nák alkalmazhatók. Ezek puha, kerámiatöltésû elasztomerekbôl
készülnek, és többek között az ún. hôcsöveknek vagy a hôelnyelôk-
nek a nyomtatott áramköri lapok felületéhez való kötésére alkalma-
sak. A nagyon érdes vagy görbe felületeknél a termikusan vezetôké-
pes 1- vagy 2-komponensû ragasztóanyagokat kell használni. Ezek a
kerámia vagy fém töltôanyagok révén egyesítik a jó hôvezetô képes-
séget a nagy ragasztóerôvel. Pontosan adagolhatók, és optimálisan

1. ábra. Csapos hûtôtest az ASSMANN
WSW components processzorhûtéséhez

JÖRG CIPER,
a Rutronik 
elektromechanikai 
részlegvezetôje

ROLAND HOFMANN,
a Rutronik hômenedzsment-
termékmenedzsere
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kiegyenlítik a felületi egyenetlenségeket. Az eredmény: alacsony ter-
mikus impedanciájú, strukturálisan szilárd összeköttetés. Az egye-
netlen felületekhez különösen alkalmasak a Balkhausen Transtherm®

termékek is. Hajlékonyságuknak köszönhetôen tökéletesen illesz-
kednek az egymásba kapcsolódó felületek egyenetlenségeihez, és
elzárják a levegôt az érintkezési felületektôl. 

Egyedi megoldási módok

A hômérséklet okozta meghibásodások elkerülésére, a hô -
menedzsmentnek már a korai fejlesztési ciklusban is nagy jelen-
tôsége van. Az optimális hûtési stratégiát keresô kérdésre azonban
nem adható általánosító válasz. Az adott követelmények egyedi
elemzése elengedhetetlen, de a termékek és a megoldási stratégi-
ák sokfélesége miatt nagyon nehéz is. A Rutronik segítséget nyújt
ügyfeleinek ahhoz, hogy az aktuális trendeket és technológiákat
figyelemmel kísérhessék, és eljuthassanak az optimális megoldás-
hoz. Ennek megfelelôen, szemináriumokon és oktatásokon folya-
matosan tájékoztatja ügyfeleit az elektronika és a hômenedzsment
területén zajló fontos fejlesztésekrôl. Az alapot ehhez azonban az
átfogó kínálat innovatív termékei, a neves gyártókkal való
együttmûködés, valamint a területi alkalmazástechnikai mérnö-
kök (FAE) széles körû helyszíni mûszaki tanácsadása képezik.

2. ábra. A Delta Electronics FTA 0102AA és FTA03302AA
ventilátorrendszerei 19 hüvelykes standard formátumú
számítógépszekrényekhez
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A VIDEOTON A MÉRNÖKÖK
TUDÁSÁRA FÓKUSZÁL
DR. SIPOS MIHÁLY

Megôrizte stabilitását és versenyképességét a
magyar kézben lévô legnagyobb elektronikai cégcso-
port – annak ellenére, hogy tagvállalatainak szinte
mindegyike a gazdasági válság által leginkább súj-
tott ágazatokhoz kapcsolódik

Információink szerint a mintegy 8500 dolgozót foglalkoztató
vállalatcsoport árbevétele 2008-ban 3 százalékkal csökkent, és
mintegy 320 millió eurót (81,5 milliárd forint) tett ki, de a kon-
szolidált, adózás elôtti eredménye 15 százalékkal 43 millió
euróra emelkedett. Az egy fôre jutó árbevétel 10 százalékkal
nôtt, és 2009. évi árbevételük várhatóan jóval meghaladja majd
a 70 milliárd forintot, s nagy valószínûséggel csak 10-15 száza-
lékkal marad alatta a 2008. évinek. Az eredmény feltehetôen
háromnegyede lesz tavalyinak.

A válság kedvezôtlen hatásait részben kompenzálni tudták
azok a már korábban elôkészített üzletek, amelyek 2009-ben
„értek be”. Ilyen az ukrajnai projekt: a mintegy 800 dolgozót
foglalkoztató kábelszerelô üzem termelése most futott fel. Bár
a vevôi megrendelések minden mûködési területükön csök-
kentek,  üzletet nem veszítettek, sôt sikerült újakat nyerniük.
A stabilitás és a versenyképesség megôrzéséhez hozzájárult
az is, hogy a cégcsoport betétei jóval meghaladják a hiteleit,
továbbá a forint árfolyama számukra kedvezôen változott. A
holdingot gyakorlatilag nem nyomasztják adósságok, így most
a kedvezô vállalatfelvásárlási környezetben már akvizíciós
célpontokat keres.

A cégcsoport tavaly a mérnöki tevékenység további fejleszté-
sét is megkezdte, már nemcsak a gyártással kapcsolatos terüle-
teken, hanem a termékek fejlesztésében is együttmûködik meg-
rendelôivel. A mérnöki tevékenység fejlesztésének eredménye,
hogy a cég ma már rendelkezik az új termék gyártásba viteléhez
szükséges valamennyi tudással.
A Videoton Holding rendelkezik egy bulgáriai leánycéggel is. A
„DZU” nevû vállalkozás 300 fôvel növelte létszámát, teljesítmé-
nyével jelentôsen hozzájárult a vállalatcsoport stabilitásához.

A most 1200 fôt foglalkoztató cégbe a megvásárlásán túl
eddig 10–13 millió eurót fektetett a holding, s 2008-ban már
mintegy 20 millió euró hozzáadott értéket állítottak itt elô, a
2009. évi számok, pedig várhatóan ennél is nagyobbak lesznek.
A cég 2000 óta minden évben nyereséges volt, és a vállalatcso-
port árbevételének mintegy 8 százalékát adja.

A Vi de o ton – a DZU szakértelmére alapozva – sok partnerét
tudta megkeresni a korábbiaknál kedvezôbb, az új helyzetben is
versenyképes ajánlattal. A bolgár vállalat, az anyacéghez hason-
lóan, nagy világcégek beszállítója.
Miután a Videoton Holding Zrt. hosszú évek óta a térség egyik
legnagyobb autóipari szerzôdéses gyártója, bíznak abban, hogy
jelentôs megrendelést kapnak a Mercedes új kecskeméti üze-
métôl. Az elôjelek biztatóak, hiszen az eddigi beszállítói elômi-
nôsítések során pozitív visszajelzéseket kapott a cég. Abban bíz-
nak, hogy a Mercedes által alkalmazott üzleti modell nyitottan
és támogatóan kezeli majd a hazai cégeket, legalább Tier 2-es
szinten, azaz a hazai cégek a gyár közvetlen beszállítóinak dol-
gozhatnak.
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Miklós Lambert: Automotive electronics – important
changes are about to come 3
The automotive industry has suffered a very significant
loss in the economic crisis started in 2008, strongly
affecting the domestic electronics industry having an
involvement of about 15% in the automotive supplier
industry. Crises are rarely solved without severe conse-
quences, bringing no changes at all. This is to be
expected in the automotive industry as well, mainly
affecting the electronics products.

Ipar Napjai, 2010 4
The article writes briefly about the Ipar Napjai, 2010
exhibition and exhibitors.

Automotive news 6
The article published some news from the automotive
world.

Marisol Salgado: Choosing the right connector for
transportation applications 7
Automotive connectors are a vital part of every vehicle
on the road today, allowing the easy removal and
replacement of parts. These connectors are designed
specifically for use in automobile systems, such as igni-
tion, safety, power and sensor control. They are also
used to connect the powered accessories in vehicles
such as the radio, antenna and windows.

Shoji Tsubota: New MLCC technology in electric 
cars and Formula 1 8
New ceramic materials and firing technology have
enabled a type of ceramic capacitor never before pos-
sible. The new power capacitor has a footprint more
than 50 times larger than Murata's next largest offering,
but still maintains size and weight advantages applica-
ble for Formula 1 cars. The article features the con-
struction and technical parameters of the EVC series
capacitors.

Tamás Szabó, Dr. Amadou Kane:
Highway and traffic information in the digital 
world (DAB-TPEG) (Part 1) 10
The accurate transmission of the traffic and highway
information in today’s accelerating world is getting
more and more important in our everyday life, making
traveling safer and more comfortable. The subject of
the article is the changes occurred in the transmission
of traffic and highway information and made possible
by the evolution of digital broadcasting technologies.
The advantages and technical details are also presented
in the article.

Miklós Lambert:
Speed traps – the drivers’ nightmare 12
The transportation authorities make regulations and 
utilize instrumentation to make sure that these rules 
are kept by those in the traffic, mainly controlling the
speed of the vehicles. The radars of the early age were
later complemented by laser speed traps, making the
life of many car drivers hard. The article reviews some
effective anti-speed trap solutions.

Miklós Lambert: Component kaleidoscope 13
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.

Gábor Turi: Type upgrades at Radiocrafts 14
Radiocrafts has launched a whole new series of radio
modules based on TI/Chipcon integrated circuits and
pursuing the replacement of several older device types.
Thanks to the development, the technical parameters
of the radios improved from every aspect, but the most
significant change affected the price of the devices,
reaching nearly 50%.

Miklós Lambert Jr.: NXP ARM Microcontroller
Developer’s Conference, Budapest 15
The official Hungarian representation of NXP has held
in Danubius Hotel Flamenco, Budapest, November 
3-4. the ARM Microcontroller Developer’s Conference,
where the experts of the company (former Philips semi-
conductor division) and ARM featured the new prod-
ucts, development guidelines, roadmaps and results.

LED modules from Distrelec 16

Microchip site 18
The new PIC32MX5/6/7 microcontroller families
(based on the popular 32-bit PIC32 series) upgrade the
communication features of the PIC32 controllers, so
that the devices with up to 128K RAM and 512K flash
now feature Fast Ethernet, CAN 2.0b, USB
host/device/OTG, UART, I2C and SPI functionality on-
board. The article also presents Microchip’s free graph-
ical user interface development tool, the Graphics
Display Designer Tool along with the GraphicsPICtail
Plus Daughter Board With 3.2” Display Kit.

ChipCAD news 20

Dr. Gusztáv Szecsô: Automation palette 21
The automation palette heading brings you the 
news of the industrial automation industry from time 
to time, showcasing the new systems and technologies.

Dr. Gábor Ripka: Technology news 23
The technology news heading will bring you the
newest technologies and most important announce-
ments of the electronics technology industrial sector.

Miklós Lambert: Mounters championship at
Productronica – Visiting the Siemens 24
This year’s Productronica exhibition did not bring 
and revolutionary novelties, but the technological
equipments have been improved considerably to 
provide quality manufacturing, traceability and 
handling complexity. We have paid a visit to the
Siemens booth, where we took a glance at the new
equipments and took a chance to make an interview
with managing director Johann Lackner concerning the
new Siplace machines.

Miklós Lambert: After the closure of Productronica
2009 26
The Munich International Trade Fair Center hosted
Productronica 2009, the world’s most important 
electronics production technology fair four days long.
Unfortunately, the world economic crisis has left a mark
on the size and attendance of the fair, nevertheless 28
thousand visitors have visited the booths on the show
floor larger than 75,000 sqm. Continuing the traditions,
39% of the exhibitors came from abroad, making
Productronica a real international fair in 2009 as well.

Mihály Janóczki: Automatic optical 
inspection (Part 3) 27
The third part of the article discusses the general 
construction of the AOI machines, detailing the optical
head unit this time.

Péter Regôs: Much-needed soldering station 
in ERSA’s offering 29
The frequent and extensive settings, programming 
and customization of soldering stations are not 
needed all the time, only the simple but reliable opera-
tion is required most of the time at moderate price with
multiple soldering tip options. The ERSA i-CON nano
was specifically designed for such purposes.

Balázs Inczédy: Electronics underwater 
– requirements against fillinf pastes 30
The filling and sealing pastes used in underwater 
electronic devices (such as underwater cameras, 
scuba diving lights, sensors etc.) have to meet not 
only the requirements of electric insulation but also 
the requirements originating from this special art of 
use. The article presents the solutions from Lackwerke
Peters GmbH.

Eszter Horváth: Technology issues of 
glass-ceramic carriers 31
The author introduces the molding technologies 
of glass-ceramic carriers and separately discusses 
the x-y shrinkage as one of the most important 
drawbacks of the technology. The sintering processes
are also presented.

Easy removal of self-adhesive labels 33
The removal of self-adhesive tapes is a time consuming
task most of the times. The LABEL OFF 50 product from
Kontakt Chemie provides a very good solution for this.

Dr. József Zoltai: Instrument panorama 35
The article presents the newest developments of 
worldwide known instrument manufacturers.

Ferenc Pástyán: Process calibrators 36
Inspection of the industrial processes simplify the 
field units largely the manual calibrators. We present
an equipment with plain export, but with many 
services and big accuracy providing: CP6632 from 
the French firm, AOIP.

BeBook, the revolution of book reading 37
The article features the electronic book reading 
product of the Dutch Endless Ideas company, the
BeBook, which uses the e-paper display based 
on the latest technology.

Dezsô Daróczi: Fundamental radar measurements
with LeCroy oscilloscopes – demodulation 
and measurement of radar pulses 38
Multiple modulation techniques are used in radar 
systems, including amplitude-, frequency- and phase
modulation. LeCroy’s demodulation mathematical
functions make it possible for the user to quickly
demodulate the radar signals and measure the most
important pulse parameters. The article tells you how
to use the LeCroy WavePro and WaveMaster 
oscilloscopes for such tasks.

László Gruber: News in the IT sector 39
The article heading will bring you the newest 
technologies and most important announcements 
of the IT sector.

Henrik Hargitai: Modulation techniques of digital
video and audio broadcasting (Part 20) 40
There was no significant change in the past period 
in the DAB content providing business. The article
reviews the DAB radio broadcasting services of the 
various countries, including the public 
and commercial services.

Attila Kovács: Telecommunication news 42
The telecommunication news heading gives you
account of the topicalities of the telecom industry.

Dr. Mihály Sipos: R&D, innovation 43
The article reports on important research &develop-
ment events, announcements.

Dr. Mihály Sipos: Visiting E-Elektra Zrt. 45
In this series we present you successful Hungarian
electronics development and production companies.
This time we venture to the other end of the production
process, the handling of waste. We give you a clear
picture through the interview made with the general
manager of the company E-Elektra Zrt.

Jörg Ciper, Roland Hofmann: Thermal management
guarantees efficiency and lifetime 47
The malfunctions and problems of electronic compo-
nents and caused many times by extreme temperatures,
since there is a direct relation between the device per-
formance and temperature. The trend of miniaturiza-
tion and higher performance does not help solving this
task at all, but does not make it impossible either. With
a well cooked up design you can find the right way.
The article presents Rutronik’s solutions.

Dr. Mihály Sipos: Videoton focuses on the knowledge
of their engineers 48
The largest Hungarian electronics company group,
Videoton has retained its stability and competitiveness,
on the top of that the company has achieved larger
earnings before taxes last year. The company has start-
ed to improve its engineering competences, providing
support to its clients not only in production but in
development as well. The article gives you a review 
on Videoton’s status.
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Olvassa naponta frissülô portálunkat! 

A virtualizált környezetek tervezését segíti az APC
online-kalkulátora

Annak érdekében, hogy segítse a vállalati döntéshozatalt
az informatikai terhelések virtualizálásával kapcsolatos
fizikai követelményekrôl, az APC by Schneider Electric,
az integrált kritikus energiaellátási és hûtési megoldások
piacvezetô szállítója ingyenes, a vállalati adatközpontok
hatékonysággal foglalkozó portálján elérhetô online-esz-
közt fejlesztett ki

www.elektro-net.hu/hatter/apc-veec

Ösztöndíj-pályázati felhívás!

A Mitsubishi Electric B.V. és a Magyar Elektrotechnikai
Egyesület ösztöndíj-pályázatot hirdet egyetemi és fôiskolai
diákok részére!

www.elektro-net.hu/hatter/mitsubishi-osztondij

A HP új adat-visszaállítási megoldásával a vállalatok
megvédhetik PC-ik és noteszgépeik értékes információit

A HP Data Protector Notebook Extension adatmentési és
-visszaállítási megoldásával a vállalatok akár a céges háló-
zaton kívül is védhetik az asztali és noteszgépek helyi
merevlemezén tárolt növekvô mennyiségû információt

www.elektro-net.hu/hatter/hp-dpne

Plazmahullám az elektronfolyadékban

Dr. Hector J. De Los Santos, az amerikai
NanoMEMS Research kutatója olyan meg-
oldást dolgozott ki és szabadalmaztatott,
ahol a chipekben a jel terjedése nem elekt-
ronok áramlásán, hanem plazmahullámok
(plazmonok) terjedésén alapul. De Los
Santos azt állítja, az NFL (Nano-electron Fluidic Logic)
segítségével a logikai kapuk kapcsolási sebessége a másod-
perc ezredmilliárdod részében (femtomásodperc) mérhetô,
vagyis akár terahertzes órajelek is könnyen elérhetôk

www.elektro-net.hu/hatter/plazmon

Pozitív jelek: megindult a növekedés a PC-piacon

A Gartner piackutató cég szerint a vártnál hamarabb tér magá-
hoz a globális gazdasági válság okozta sokkból a PC-ipar. Úgy
számolnak, hogy már az idén 2,8 százalékkal, 298,9 millió
darabra nôtt a világszerte eladott konfigurációk száma. 
2010-re pedig 12,6 százalékos bôvülést prognosztizálnak

www.elektro-net.hu/hatter/pcpiac
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